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Řečkovice a Mokrá Hora

Servisní smlouva
(dále jen ,,smlouva")

pořadové číslo objednatele: 54/2021

pořadové číslo dodavatele: CT_SoD21011

OBjEDNATEL:
Město Čáslav

SIdlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

(dále jen ,,objednatel")

DODAVATEL:

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

Název: camea Technology, a. s.
Sídlo: Karásek 2290/1m, 621 00 Brno
lČ: 06230831
DIČ: CZ06230831
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. (oddň, vložka) B 7796
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 115-2552290287/0100
zastoupený: Ing. Peterem Honcem, Ph.0., členem představenstva

(dále jen ,,dodavatel")

ČLÁNEK 1

1.1 Objednatel je vlastníkem radarového systému úsekového měřeni rychlosti typu
UnicamVELOCITY3, který je umístěn v obci Horky - ORP Čáslav, silnici 1/38 (dále jen
"Zařizenŕ'). Toto ZařIzenI bylo pořízeno v rámci plnění veřejné zakázky nPOřÍzeni
radarového systému úsekového měření rychlosti".

1.2 Dodavatel bude na základě této Smlouvy poskytovat Objednateli služby, správu a servis
ZařIzenI po dobu záruční doby ZařízenI, který bude zahrnovat:

- metrologické ověření

- zajištěni periodicky měněného spotřebního materiálu

- pravidelný monitoring ZařIzenI

- update SW
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- Čištění a seřizení kamer
1.3 Objednatel se zavazuje vytvořit Dodavateli veškeré podmínky nezbytné k výkonu jeho

činnosti dle této Smlouvy a platit Dodavateli za činnost prováděnou dle této Smlouvy
dohodnutou odměnu.

ČLÁNEK 2

2.1 Správa a servis ZařIzenI bude zabezpečena zaměstnanci Dodavatele, nebo osobami, které
k tomu Dodavatel najme nebo je jinak pověří. Za účelem vyloučení pochybnosti smluvní
strany sjednávají, že Dodavatel je oprávněn k činnostem dle této Smlouvy užít svých
zaměstnanců a/nebo třetích osob dle vlastni volby. V případě užiti třetích osob odpovídá,
jako kdyby činnost prováděl sám.

2.2 Správa a servis ZařIzenI bude v souladu s textem této Smlouvy prováděna v místě, kde se
ZařIzenI nebo jeho části nachází, případně v jiném místě, kde je to možné a vhodné. V
případě, že to je možné, může být prováděna i na dálku, zejména prostřednictvím sItě
internet. Objednatel zajisti Dodavateli bezproblémový přistup k ZařIzenI.

ČLÁNEK 3

3.1 Dodavatel bude Objednatele informovat o možnosti rozšÍřenj jeho služeb a poskytovat
mu podněty pro lepší užití a správu ZařIzenI.

3.2 Dodavatel bude Objednatele informovat o jemu známých rizicích, které hrozí při výkonu
činností Dodavatele podle této Smlouvy a jejích příloh.

3.3 Dodavatel bude postupovat a jednat při správě a servisu ZařIzenI dle této Smlouvy s
potřebnou odbornou péčí a v souladu s Dodavateli známými zájmy Objednatele.

3.4 Dodavatel bude řádně pečovat o předměty poskytnuté Objednatelem v souvislosti s
plněním této Smlouvy.

3.5 Objednatel není oprávněn zneužívat svá práva plynoucí z této Smlouvy, zneužitím se
rozumí například šikanozni uplatňovánI práv. Neposkytnutí služby v případě zneužití práv
Objednatele není porušením této Smlouvy.

3.6 Objednatel bude, k žádosti Dodavatele, poskytovat Dodavateli veškerou součinnost
nezbytnou k plněni této Smlouvy. Neposkytnutí služby v případě neposkytnutí nezbytné
součinnosti Objednatele není porušením této Smlouvy.

ČLÁNEK 4

4.1 Nutnost jiných Činností, než je Správa a servis ZařIzenI uvedená v odstavci 1.2. této
Smlouvy, jako například vznik poruch na ZařIzenI, nebo přerušeni provozu ZařIzenI,
oznámi Objednatel Dodavateli písemně, prostřednictvím dokumentu nazvaného "Servisní
požadavek", ve kterém minimálně uvede: specifikaci požadované služby, popis problému,
žádost o konzultaci nebo jiné činnosti co do obsahu i rozsahu. Servisní požadavky budou
doručovány Dodavateli na emailovou adresu Tuto adresu je
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Dodavatel oprávněn jednostranně změnit, a to pÍsemným oznámením doručeným
Objednateli.

4.2 Dodavatel nenese odpovědnost za vady na ZařIzení vzniklé zásahem nebo porušením
povinností Objednatele. Dodavatel rovněž nenese odpovědnost za závady produktů
třetích stran a za závady na ZařIzenI způsobené produkty třetích stran.

ČLÁNEK 5

5.1 Cena za servisní služby (po dobu záruční doby ZařIzenI) činí 64 900 KČ bez DPH (78 529 KČ
vC. DPH)

5.2 Odměna bude v kalendářním roce rozdělena na Čtyři splátky. jednotlivé faktury budou
vystaveny dodavatelem vždy k poslednímu dni daného kalendářního čtvrtletí, v němž byly
servisní služby poskytovány.

V případě, že nebudou servisní služby poskytovány celé kalendářní Čtvrtletí, bude
uhrazena poměrná část ceny.

5.3 Odměna bude placena bankovním převodem na základě faktury - daňového dokladu.
Faktura bude mít splatnost 30 dní ode dne jejího vystaveni dodavatelem. Faktura bude
zaslána datovou schránkou, poštou nebo předána osobně objednateli nejpozději do
2 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

5.4 Smluvní strany prohlašují, že v případě prodlení Objednatele s placením jakékoliv částky
splatné podle této Smlouvy je Dodavatel oprávněn, bez ohledu na další nároky, přerušit
poskytování jakýchkoliv služeb a přerušit plnění jakýchkoliv povinnosti dle této Smlouvy
(zcela či částečně), a to po dobu trvání prodlení.

5.5 Smluvní strany sjednávají dohodu o smluvní pokutě, podle které bude Objednatel, v
případě prodlení s placením jakékoliv částky splatné podle této Smlouvy povinen zaplatit
Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky. Zaplacením smluvní pokuty
podle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody v míře přesahujÍcÍ smluvní
pokutu, ustanoveni § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

ČLÁNEK 6

6 1 Žádné ustanovení této Smlouvy nebráni nebo neomezuje účastníky ve zveřejněni nebo
obchodním využití jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné
povahy, kterou získala při plněni této Smlouvy.

ČLÁNEK 7

7.1 Dojde-li při plněni této Smlouvy k provedeni díla, které může být předmětem práv
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, řIdí se práva k takto provedenému dílu
přiměřeně příslušnými ustanoveními autorského zákona.

7.2 Pokud by se z jakéhokoli důvodu kterékoliv ujednáni této Smlouvy stalo neplatným nebo
nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv
na platnost a účinnost zbývajIcich ujednání, pokud z povahy tohoto ujednáni nebo z jeho
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obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednáni nelze oddělit od ostatního
obsahu této smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této smlouvy stane neplatným nebo
nevymahatelným, zaháji Smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných
vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

7.3. Nebude-li uzavřena smlouva o dílo ve věci veřejné zakázky ,,PořIzenI radarového systému
úsekového měření rychlosti", nebo nebude-li dílo v rámci této veřejné zakázky splněno,
dohodli se účastnici na tom, že se tato smlouva ruší s účinky od počátku.

ČLÁNEK 8

8.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu trvání záruční doby pořízeného
Zařízení. Tato doba počíná běžet dnem protokolárního předáni a převzetí ZařIzeni a Činí
24 měsíců,

8.2 Smlouva je vypracována ve Čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotoveni.

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

8.3 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v
prodlení s placením jakékoliv částky splatné dle této Smlouvy po dobu delší než jeden
měsíc.

8.4 Tato smlouva, právni a závazkové vztahy jim založené a z něj plynoucí se řídI právním
řádem České republiky a zákonem č. 89/2012 Sb. (dále jen ,,Nôž"). Účastnici prohlašují,
že si nejsou vědomi toho, že by tato smlouva směřovala ke zhoršení jejich právního
postavení.

8.5 Účastníci se budou snažit řešit případné spory a nároky (dále jen ,,Spory") vzniklé v
souvislosti s touto smlouvou smírnou cestou.

8.6 Účastníci prohlašují, že tuto Smlouvu uzavÍrajÍ po vzájemné dohodě, poctivě, svobodně a
v dobré víře.

8.7 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které musí být podepsané
oprávněnými zástupci obou účastníků.

8.8 Smluvní strany 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, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.

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

údajů objednatelem ve vztahu k
informacím, ve znění pozdějších

použity v souladu se zákonem č.
pozdějších předpisů, a o změně

4/5



8.10 Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 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.

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

V Čáslavi dn" 26 -OL- 2321 V Brně dne 12.4,2021
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