
iea

io-Řečkovice a Mokrá Hora

SMLOUVA O DÍLO
na dodávky (dále jen ,,smlouva")

pořadové číslo objednatele: 53/2021

pořadové číslo zhotovitele: CT SOD21010

Název veřejné zakázky:

PořIzenI radarového systému úsekového měření rychlosti

OBjEDNATEL:

Město Čáslav

SIdlo:
1Č·
DIČ:
zastoupené:

Nám. j. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
jUDr. Vlastislavem Málkem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Název: CAMEA Technology, a. s.
Sídlo: Karásek 2290/1m, 62100 Brno
lČ: 06230831
DIČ: CZ06230831
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. (oddíl, vložka) B 7796
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 115-2552290287/0100
zastoupený: Ing. Peterem Honcem, Ph.D.
(dále jen ,,zhotoviteľ')

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem ,,PořIzenI radarového systému
úsekového měřeni rychlosti" (dále ,,dílo") a objednatel se zavazuje za provedené dílo
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.



Předmětem plnění je dodávka, nákup, instalace, kalibrace, zprovozněni a úspěšný
měsIčnI testovací provoz certifikovaných stacionárních úsekových měřičů rychlosti
obousměrně po jednom pruhu, v lokalitě silnice 1/38 obce Horky (ORP Čáslav).

Úspěšným testovacím provozem se rozumí stav, kdy dílo (či jím generované výstupy)
poskytnuté zhotovitelem dosáhne alespoň minimálních požadovaných provozních
parametrů. O výsledcích testování díla bude objednatelem vytvořen a oběma smluvními
stranami podepsán protokol.

Součástí dodávky je provedeni Školení na obsluhu dodaných měřičů rychlosti.

Součásti dodávky je zajištěni kompatibility se SW pro zpracování přestupků a SW
rozhraním pro Městskou policii Čáslav.

Dodané měřiče rychlosti musí být nové.

Součásti předmětu plněni dle této smlouvy jsou i veškeré doklady potřebné k převzetí a
užÍvání předmětu plněni. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění splňuje veškeré
podmínky stanovené právními předpisy k použÍvání předmětu plněni, a že objednateli
předal veškeré doklady potřebné k provozováni předmětu plněni, za což objednateli
odpovídá.

1.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- touto smlouvou,

- zadávací dokumentací, jejíž součástí je i technická specifikace předmětu dodávky

- nabídkou zhotovitele

1.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péči a v souladu s právním řádem České
republiky a přIslušnými normami.

1.4 Dílo bude provedeno v měřeném úseku na silnici 1/38 ve směru od Čáslavi a od Golčova
Jeníkova v obci Horky v ORP Čáslav.

2 DOBA PLNĚNÍ

2.1 Termin ukončeni realizace díla je stanoven max. do 120 dní od uzavřeni smlouvy.

Dodávka a montáž předmětu plnění bude realizována max. do 90 dni od uzavření
smlouvy, následně bude probíhat třicetidenní testovací provoz.

Kompletním provedením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předáni bez vad a
nedodělků a po úspěšném ukončeni jednoměsÍčního testovacího provozu, což bude
stvrzeno v oboustranně potvrzeném předávacím protokolu.

2.2 Lhůty prováděni budou prodlouženy:

- jestliže překážky v prováděnídÍla zavinil výhradně objednatel,

- jestliže přerušeni prací bylo zaviněno vyšší moci, nebo jinými okolnostmi
nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami,
které majivliv na technologii a kvalitu prací.
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3 CENA

3.1 Smluvní strany se dohodly, Že cena za zhotovení díla činí 600 000 KČ bez DPH (726 000
Kč vC. DPH).

3.2 Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla.

3.3 výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Po ukončeni a předáni díla bez vad a nedodělků bude vystavena faktura za zhotovené
dílo. Nedílnou součásti vystavené faktury musí být podepsaný předávací protokol.

4.2 Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od data doručenifaktury objednateli.

4.3 Faktura je uhrazena dnem odesláni příslušné Částky z účtu objednatele.

4.4 Zálohové platby se nesjednávají.

4.5 Účetní doklad musí při vystaveni obsahovat cenu, přesné označení fakturovaného
předmětu a rozpis položek, aby byla patrná jednoznačná souvislost faktur se zakázkou.
Kromě položek a ceny musí obsahovat v textu přesný název zakázky. Faktura musí
obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

4.6 Úrok z prodlení při neplaceni ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené Částky za
každý den prodlenI.

4.7 Objednatel upozorňuje zhotovitele, Že na předmět plnění této smlouvy se nevztahuje
režim přenesené daňové povinnosti, Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad vC. DPH.

5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

5.1 Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců a počíná běžet okamžikem předání a
převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků a po ukončení jednoměsÍčniho testovacího
provozu. Záruční doba na akumulátory se sjednává dle životnosti zařízenI stanovené
výrobcem, minimálně však v délce 6 měsíců.

5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni reklamované vady nejpozději do
3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnuti soudu.
Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.3 Oznámeni o reklamaci se doručuje zhotoviteli písemným oznámením odeslaným na
adresu sídla zhotovitele případně prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.

5.4 způsob prováděni záručního servisu je řešen prostřednictvím samostatné servisní
smlouvy, která je uzavírána současně s touto smlouvou o dílo.
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6 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámils rozsahem a povahou díla, že mu
jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedeni díla a
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k prováděni díla
nezbytné.

6.2 Zhotovitel je povinen provést dílo na švůj náklad, na své nebezpečí a obstarat vše, co je
k provedení díla potřeba.

6.3 Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce
zhotovitele a převzetím dokončeného díla.

6.4 DomnIvá-li se zhotovitel, že pro řádné prováděni díla existuji překážky, musí to
neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen
ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

6.5 Zhotovitel je povinen při prováděni prací dbát na to, aby nedocházelo ke škodám na
majetku, zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí.

6.6 Zhotovitel je povinen zachovávat v místě provádění díla Čistotu a pořádek a je povinen
na své náklady zákonným způsobem odstraňovat případné odpady, odpadní látky a
nečistoty vzniklé při provádění díla.

6.7 zjistI-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkajicI se věci, na niž má být dílo
provedeno a které objektivně znemožňuji řádné a kvalitní provedení díla podle této
smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po takovém zjištění toto
oznámit objednateli a písemně mu navrhnout změnu díla.

6.8 Zhotovitel je povinen ke dni zahájeni prací podle této smlouvy sjednat pojištěniza Škodu
způsobenou svojí činností s pojistným krytím nejméně ve výši smluvní ceny díla pro
jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištěni se zhotovitel zavazuje udržovat platné
po celou dobu realizace díla. Uzavřenou smlouvu je zhotovitel povinen předložit
objednateli. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.9 Zhotovitel nese nebezpečí Škody na prováděném díle, a to do okamžiku protokolárnIho
předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

6.10 Do úplného zaplacení ceny díla zůstávají jednotlivé Části díla ve vlastnictví zhotovitele.

6.11 Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit provedeni
některých prací. je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu prováděni díla.

6.12 Objednatel má právo kontroly prováděni díla.

6.13 Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí
být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné zakázky.
Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

6.14 Zhotovitel povede montážni deník, do kterého bude zapisovat údaje, které pokládá za
důležité pro řádné provádění díla.
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7 PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení
dohodnutou cenu.

7.2 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno řádně a včas a ve sjednané kvalitě a je-li
předáno. Dílo je dokončeno řádně a včas, pokud se na díle nevyskytuji žádné vady a
nedodělky, je ve sjednaném termínu předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a
proběhl bezchybný měsIčnI testovací provoz.

7.3 Testovací provoz bude realizován plně proškolenými zaměstnanci objednatele, kteří
budou jakékoli závady hlásit zhotoviteli na emailovou adresu

7.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 3 pracovní dny předem.
Smluvní strany sepíši písemný protokol, který bude obsahovat datum předáni a převzetí
a konstatování o předvedení díla, tj. funkčnosti díla, a konstatování o tom, že se na díle
nevyskytují žádné vady a nedodělky. Součásti protokolu budou doklady o řádném
provedeni díla dle technických norem a prohlášení o shodě. Objednatel je povinen a
zároveň oprávněn převzít od zhotovitele pouze takové dílo, které bude k okamžiku
zahájeného předávání plně funkční a které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.

7.5 Budou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve
spojeni s jinými vadami a nedodělky nebráni řádnému užÍváni díla, je objednatel toliko
oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s vadami dle předchozí věty. Bude-li
objednatel přebírat dílo s drobnými vadami a nedodělky, bude v předávacím protokolu
stanoven termín pro odstranění těchto drobných vad a nedodělků.

7.6 Budou-li se na díle v okamžiku předávacího řIzenI vyskytovat drobné vady či nedodělky
dle předchozího odstavce a objednatel nebude mít zájem takové dílo převzít, předávací
řízenI se přeruší do doby odstranění těchto drobných vad a nedodělků, přičemž
zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na zaplaceni ceny díla. V předávacím řízenI
bude pokračováno na základě oznámení zhotovitele doruČeného objednateli po
odstraněni zjištěných drobných vad a nedodělků. Po odstraněni vad a nedodělků díla
bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno
odstraněnivad nebo nedodělků.

7.7 Budou-li se na díle v okamžiku předávacího řIzení vyskytovat jakékoliv jiné vady či
nedodělky, vyjma těch uvedených v předchozích dvou odstavcích této smlouvy,
předávací řIzení se přeruší do doby odstraněni těchto vad a nedodělků, přičemž
zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na zaplaceni ceny díla. V předávacím řizeni
bude pokračováno na základě oznámeni zhotovitele doručeného objednateli po
odstranění zjištěných vad a nedodělků.

7.8 Vylučuje se dilči plněni, tj. prováděni a předávání díla po částech.

7.9 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsáni zápisu o předání a
převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

8 VLASTNICKÉ PRÁVO

8.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárnIm předání a
převzetí.
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9 SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Strany sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla ve
sjednané lhůtě, a to ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení,
bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2 Strany sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním
drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užÍvánj díla (rozhodnul-li se objednatel
takové dílo převzít) ve lhůtě uvedené v protokolu o předáni a převzetí díla, a to ve výši
1500,- KČ za každou jednotlivou vadu a den prodlení s jejím odstraněním až do
protokolárnIho převzetí odstraněných drobných vad a nedodělků.

9.3 Strany sjednávají smluvní pokutu pro případ nedodrženi sjednaného termínu pro
nastoupení k odstranění reklamovaných vad a nebo sjednaného terminu odstranění
reklamovaných vad díla, a to ve výši 1 500,- KČ za každou jednotlivou vadu a den prodlení
k nastoupeni pro odstraněni reklamovaných vad a nebo k odstraněni reklamovaných až
do protokolárnIho převzetí odstraněných vad.

9.4 Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel
způsobil objednateli nesplněním svých povinností vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných
předpisů či z této smlouvy.

9.5 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené
objednatelem.

10 ODSTOUPENÍ A VÝPOVĚĎ SMLOUVY

10.1 Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení
druhé smluvní straně.

10.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- Zhotovitel se přes opakované písemné upozorněni objednatele zpozdil o vÍce než 10
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinnosti stanovených touto smlouvou (zejména
pokud nedodržel sjednaný termín zhotoveni díla).

- Testováni díla bude neúspěšné nebo nebude dílo předáno k testování (zhotovitel v
tomto případě nemá nárok na žádné finanční plnění).

- Zahájení insolvenčnIho řízeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dlužníka.

- zjisti - ii se, že v nabídce zhotovitele k souvÍsejÍcÍ veřejné zakázce byly uvedeny
nepravdivé údaje.

10.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- Objednatel se přes opakované písemné upozorněni zpozdil o vÍce než 20 dnů s
úhradou dlužné Částky zhotoviteli, kterou je dle této smlouvy povinen uhradit.

- Zahájení insolvenčnIho řIzeni, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
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10.4 objednatel může tuto smlouvu v celém rozsahu kdykoli vypovědět. výpovědní lhůta je
14 dnů bez udánídůvodu a nabývá účinnosti dnem, kdy se o výpovědi zhotovitel dověděl
nebo mohl dovědět.

11 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Smluvnístrany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách
Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách
úČinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), zveřejněni zajisti objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.2 Zhotovitel souhlasI se zpracováním svých osobních
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
předpisů, a uchováním osobních dat, které budou
Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

údajů objednatelem ve vztahu
informacím, ve znění pozdějších
použity v souladu se zákonem
pozdějších předpisů, a o změně

11.3 Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotovení.

12.2 Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

12.3 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkajIcI se realizace
akce se považují jen za přípravné jednání.

12.4 Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými
předpisy České republiky.

12.5 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou
dotčena ostatní ustanoveni této smlouvy.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanoveni, z jejichž povahy vyplývá,
že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

12.7 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a
místně příslušnými orgány České republiky.

7 /8



12.8 Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy a prohlašuji, že si smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tisni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.

12.9 Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/176/2021
ze dne 07. 04. 2021.

V Čáslavi dne 2 6 -ôk V Brně dne 12. 4. 2021
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Příloha č. 1- Seznam poddodavatelů

,,PořizenI radarového systému úsekového měření rychlosti"

Prohlášení o poddodavatelích

[j Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plněni uvedené veřejné zakázky se budou podílet
nás|edujÍcÍ poddodavatelé:

Poddodavatel č. 1
85 % dodávka, instalace a servis, doloženI části kvalifikace (výpis

Část plněni VZ, kterou má -. ' j "' ' '
z zivnostenskeho re striku v rozsahu Výroba, Insta|ace, opravy

dodavatel v úmyslu zadat elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačnich
poddodavateli ,ařIzení)

Název poddodavatele camea, spol. s r. o.

Karásek 2290/1m
Adresa sídla l místa
podnikáni 62100 Brno

lČ 60746220

Telefon +420 541 228 874

e-mail obchod@camea.cz

statutární zástupce Ing. Peter Honec, Ph.D., jednatel

V Brně dne 12.4.2021
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