převedeno AK

SMLOUVA

O
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zakázka č.

I. Smluvní strany
Objednatel:

(r 4

Město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929,356 01 Sokolov

IČ: 00259586, DIČ: CZ 00259586
zastupuje: Renata Oulehlová, starostka
PATROL group s.r.o.
Zhotovitel:
se sídlem: Romana Havelky 4957 / 5b, 586 01 Jihlava.
IČ: 46981233, DIČ: CZ46981233
zapsána: v OR vedeném KS Brno, oddílu C, vložce 8188, sp.zn. Firm 21048/97
zastupuje: Ing. Pavel Volenec, jednatel společnosti
Pobytové zař. Sokolov, Sokolovská 1507
Místo určení:
Předmět plnění: dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu
II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž systému zařízení dálkového přenosu (ZDP) signálů EPS
na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru kraje pro objekt viz. místo určení,

v ceně

112.908,- Kč bez DPH

Rozsah dodávky je uveden v příloze Č.l.
Záměnu komponentů lze provést pouze v případě písemného souhlasu objednatele a za splnění
podmínek, že cena nebude navýšena a že nový komponent bude mít stejné nebo lepší parametry než
komponent uvedený v rozsahu díla.
Podmínky napojení a jeho provozní režim budou řešeny samostatnou smlouvou.
III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a dokončené jej předat objednateli do 30 dnů ode dne doručení
podepsané této smlouvy o dílo, za předpokladu splnění podmínek stavební připravenosti pro montáž,
umožnění vstupu do zajišťovaných prostor a zajištění osvětlení , přívodu proudu pro montážní
pracovníky zhotovitele a připravenosti napojovaného systému EPS. Objednatel se zavazuje předat
stavební připravenost zhotoviteli nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo.
IV. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli po podpisu této smlouvy zálohovou fakturu ve výši:
56.000,- Kč

Zbytek ceny díla včetně případných víceprací (cena víceprací musí být odsouhlasená objednatelem) se
zavazuje objednatel uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po písemném předání a
převzetí díla, podepsaném pověřenými pracovníky obou smluvních stran nebo za splnění doměnky
předání díla dle posledního odstavce tohoto článku.
Při prodlení objednatele s úhradou zálohové faktury je oprávněn zhotovitel odložit či přerušit
provedení díla. Doba, po kterou zhotovitel odložil či přerušil provádění díla z uvedeného důvodu, není
prodlením zhotovitele, o tuto dobu se prodlužuje termín plnění uvedený v čl. III. této smlouvy.
Nedostaví-li se objednatel, bez předchozí omluvy a dohody o náhradním termínu, k předání díla,
na něž byl řádně pozván (minimálně tři pracovní dny předem), má se za to, že zhotovitel
objednateli dílo předal. Tuto skutečnost vyznačí pracovník zhotovitele pověřený k předání díla do
předávacího protokolu. Objednatel má právo požádat zhotovitele i poté o provedení dodatečného
předání díla, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, přičemž toto dodatečné předání díla
PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957 / 5b, 586 01 Jihlava
zapsána v OR vedeném KS Brno, oddílu C, vložce 8188, sp.zn. Firm 21048/97
IČ: 46981233, DIČ: CZ46981233
tel.: 567 555 555, e-mail: patrol@patrol.cz, www.patrol.cz

nemá vliv na právo zhotovitele fakturovat konečnou cenu díla již na základě splnění domněnky
předání díla. Zhotovitel má rovněž právo na náhradu nákladů, které mu vznikly se zmařením
předání díla objednatelem, na které byl objednatel řádně pozván.
V. Smluvní pokuty

a) Při nesplnění závazku dokončení a předání díla ve sjednané lhůtě podle čl. III. této smlouvy se
zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den
prodlení.
b) Při prodlení ss úhradou zálohové či konečné faktury ceny díla zavazuje se objednatel uhradit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
c) Při nesplnění závazku předání stavební připravenosti zhotoviteli ve sjednané lhůtě podle čl. III.
této smlouvy se zavazuje objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla
za každý den prodlení.
VI. Vlastnické právo k dílu
Vlastnické právo k dílu a věcem určeným k provedení díla, které jsou specifikovány v čl. II. této
smlouvy, přejde na objednatele dnem zaplacení celkové ceny díla, do této doby přísluší vlastnické
právo zhotoviteli.
VII. Záruční a servisní podmínky
Zhotovitel se zavazuje zajistit záruční servis na dodanou technologii po dobu 24 měsíců, na kabeláž,
kabelové trasy a montážní práce po dobu 60 měsíců ode dne předání díla.
Konfigurace systému ZDP je duševním vlastnictvím společnosti PATROL group s.r.o., která je
jediným oprávněným subjektem k záručním ii pozáručním servisním zásahům. Záruční a pozáruční
sends bude řešen jako součást provozní „Smlouvy o podmínkách připojení EPS prostřednictvím
zařízení dálkového přenosu k PCO na HZS“ samostatnou smlouvou, kterou uzavře provozovatel
propojeného systému EPS/ZDP se zhotovitelem nejpozději ke dni uvedení do trvalého provozu ZDP
naPCOHZS.
Záruka zaniká v těchto případech:
- závada vznikla nepřípustným zásahem do systému, včetně servisních zásahů a úprav jinou
osobou nebo subjektem než je organizace zhotovitele
- systém je mechanicky poškozen nebo jeho poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy
(znečištění, cizí látky vniklé do zařízení, přepětí apod.)
- poškození bylo způsobeno vlivem neodvratné události (živelná pohroma).
Vlastní opravy se zavazuje zhotovitel zahájit do 24 hodin po nahlášení závady objednatelem na
servisní telefon zhotovitele 567 555 540 nebo 602 56 56 56.
56.
VIII. Součinnostní podmínky při realizaci díla
Smluvní strany se dohodly, že při realizaci díla objednatel dodá podklady v rozsahu:
•

Požárně bezpečnostní řešení

•

Technická zpráva k PBŘ

•

stav) ve formátu .dwg
projekt EPS ( skutečný stav)

•

aktuální konfiguraci EPS

••

koordinační situace
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Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku.
Zpětný odběr - odebírání použitých obalu je zajištěno v rámci systému EKO-KOM. Registrace: EK-F00027176.
EK-F00027176.
Vše lze bezúplatně předat zaměstnanci zhotovitele nebo v sídle společnosti zhotovitele.

-

IX. Závěrečná ujednání

Otázky přímo neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., obč. zákoník.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení.

Změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma
smluvními stranami.

Nedílnými přílohami této smlouvy jsou:
- příloha c. - Rozsah a cena dodávky
1
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Příloha číslo

1

Rozsah a cena dodávky

pro objekt napojení:
instalovaná EPS:

Pobytové zař. Sokolov, Sokolovská 1507

APOLLO F1

název

Reggae EPS GR5Tbz 232
anténa venkovní Trans Data (kanál GPRS)
držák antény na trubku malý
anténa (rádio) ZD40
redukce SMA samec / N samice 50 cm

jed.

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

počet
1
1
1
1

2

jed.cena

28 977
1 830
546
2 223
403

dodávka
celkem

28 977
1830
546
2223
806
364

konektor N samec
91
4
akumulátor 12 V / 7 Ah bezúdržbový
1
473
473
1
vložka zámku KTPO standard klíče HZS K.Vary
870
870
objektový klíč KTPO HZS K.Vary
250
250
1
DODÁVKA TECHNOLOGIE
36339
135
5400
koaxiální kabel RLH1000
m
40
14
70
kabel datový UTP
m
5
150
kabel 1-CHKE-V-J 3Cx1,5
5
30
m
kabel JXFE-V 4x2x0,8
m
73
365
5
21
84
lišta LV 24x22
4
m
DODÁVKA ROZVODU
6069
MONTÁŽ TECHNOLOGIE ZDP
OŽIVENÍ OBJEKTOVÉHO ZDP, kontroly provozuschopnosti, revize zařízení
KONFIGURACE OBJEKTU NA PCO HZS, SYSTÉMU IZS HZS, a PCO PATROL
FUNKČNÍ ZKOUŠKA S HZS NA OBJEKTU
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZDP
PRVOTNÍ INFORMACE PRO ZÁSAH
CENA V Kč BEZ DPH
k ceně bude přičtena DPH v zákonem stanovené výši

jed.cena
montáže

montáždodávky
celkem

15000
3000
3000

4500

15000
30000

112908

BEZPEČNOSTNÍ
PATROl

lč: 46981233, DIČ:
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