SMLoUVA o DíLo

číslosmlouvy: xŘÚlz0

l2o1

11

uzavřená níŽe uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jen
,,Smlouva")'.

1.

Pardubický kraj

sídlem:
lČo:
DlČ:
zastoupený:
bankovníspojení'
ěíslo účtu:

Komenského nám. 125, 53211 Pardubice
7o8 92 822

se

kontaktní osoba ve věcech

Cz7o892822

JUDr. Martinem
hejtmanem

technických:

Netolickým

Ph.D.,

Komerění banka, a.s., pobočka Pardubice
78-902564026710100

e-mail:
tel:
(dále jen,,objednatel')

a

2

VATACK s.r.o.

se sídlem

Albertova 85912, PraŽské Předměstí, 500 02
Hradec Králové
259 96 851
c225996851
vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, spisová znaÓka c 19068

lČo:

DlČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupený:
bankovní spojení:
čísloúětu:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail:

:

tel:

(dále jen,,ZhotoviteÍ')

(objednatel a Zhotovitel společně dálejen ,,Smluvnístraný'nebo každý samostatně jen,,Smluvní
strona")

1'1

1.

ÚvooníUsTANoVENí

Smlouva je uzavřena vsouladu s s2586 a násl. zákona č.89/2012 sb., oběanský
zákoník, ve znění pozdějŠíchpředpisů (dále jen ,,občZ'), a to za účelemzadání veřejné
zakázky s názvem ,'RozšířeníPZTS, systémové ěíslo veřejné zakázky P19V00000439
(dále jen ,,Veřejná zakázka''). Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízenídle
zákona ě.13412016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,ZZVZ')'
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1'2

objednatel prohlašuje, Že splňuje veškerépodmínky a poŽadavky ve Smlouvě stanovené
a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsaŽené.

1.3

Zhotovitel prohlašuje, Že:

.

o
.
.
o
1.4

splňuje veškeré podmínky a poŽadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněn
Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsaŽené;
ke dni uzavření Smlouvy vůčiněmu není vedeno řízenídle zákona č. 182/2006 sb.'
řešení (insolvenění zákon), ve znění pozdějších

o úpadku a způsobech jeho
předpisů;

se náleŽitě seznámil se všemi podklady, které byly součástízadávání
zakázky (dále jen ,,Zadávací dokumentace)',

Veřejné

je odborně způsobilý ke splnění všech suých závazkťl podle Smlouvy; a

jím poskytované plnění odpovídá vŠempoŽadavkům vyplývajícímz

platných

právních předpisů, které se na plnění vztahují.

V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení
vykládána tak, aby v co nejširšímíře zohledňovala úěel Veřejné zakázky vyjádřený v
Zadávaci dokumentaci. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávaci
dokumentace budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

2.
2.1

2'2

PŘEDMĚTSMLoUVY

Na základě Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatele rozšířenístávajícího
poplachového zabezpeěovacího a tísňovéhosystému, zejména o nová pohybová a
poŽární ěidla, specifikované v příloze c. 2 Smlouvy (dále jen ,,Dílo") a poskytnout další
souvisejícíplnění ve Smlouvě poŽadovaném rozsahu a objednatel se zavazuje od
Zhotovitele Dílo převzít a zaplatit za nq Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 7 Smlouvy.
Podrobná specifikace Díla včetně vŠechpoŽadavků objednatele na Dílo a dalšípodmínky
plnění dle Smlouvy je uvedena v příloze č,' 2 a 3 Smlouvy' Předmětem smlouvy nejsou
pravidelné revize Díla, mimozáruční ani pozáruční servis Díla.

3.
3.1

DíLo

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a nebezpečírealizovat pro objednatele řádně
a včas Dilo za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

3'2 Dílo musí splňovat veškeré poŽadavky stanovené příslušnými právními předpisy,
technickými normami a Zadáv acÍ dokumentací.

3.3
3.4

Poskytnuté Dílo musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.

Zhotovitel je povinen objednateli dodat a odevzdat spolu s Dílem veškeré doklady
a dokumenty vztahujícíse k Dílu, jeŽ jsou nezbytné k řádnému uŽÍváníDíla a k řádnému
nakládání s Dílem (dále jen ,,Dokumentace"). Dokumentace musí být objednateli předána
v ěeském jazyce, není-li písemně dohodnuto Smluvními stranami v konkrétnímpřípadě
jinak. Nedílnou součástíDokumentace dle Smlouvy je dokumentace skuteěného
provedení Díla, záruění listy, technické listy (datasheety) použitých komponent, certifikáty
a prohlášení o shodě, výchozí revizní zpráva, uŽivatelská a školícídokumentace (návody)
a případné dalšídoklady nezbytné k řádnému uŽíváníDíla.
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4.1

4'2

4.

DoBA A MísTo PLNĚNí

Za podmínek uvedených ve Smlouvě se Zhotovitel zavazqe poskytnout Dílo nejpozději do
6 měsíců ode dne nabytí účinnostiSmlouvy (dále jen ,'Poskýnutí Díla").
Zhotovitel je povinen do konce termínu Poskýnutí Díla uvedeného v odst. 4.1 Smlouvy
realizovat Dílo, provést instalaci a implementaci Díla v prostředí objednatele, provést
výchozí revizi a souvisejícíškolení.

4.3

Zhotovitel je povinen poskytnout Dílo na adrese Pardubice, náměstí Republiky 12'
konkrétníprostory jsou určeny v příloze ě' 2 Smlouvy.

4.4

Vzhledem k charakteru místa plnění (sídlo krajského úřadu a magistrátu města) budou
práce prováděny zásadně mimo ,,úředníhodiny" resp' mimo pracovní dobu objednatele či

jeho vypůjěitele (Statutární město Pardubice) takto:

- instalačnía montáŽní práce (dále jen ,,Práce") mohou být prováděny od 14:30 hod. kaŽdý

pátek a musí být ukončeny věetně úklidu a vystěhovánÍ zařízení staveniště ze všech
dotčených prostor vŽdy do pondělí 6:00 hod.

- Práce mohu být prováděny i v běŽných pracovních dnech, případně ve dnech státních
svátků vŽdy mimo pracovní dobu, objednatele čijeho vypůjčitele,ne dříve neŽ v 18 hodin,
a musí být ukončeny včetně Úklidu a vystěhování zařízení ze všech dotěených prostor
vŽdy do 6:00 hod následujícího pracovního dne.

- kaŽdé zahdjení a ukončeníprací bude doloŽeno zápisem o předání a zpětném převzetí
konkrétníhomísta plnění objednatelem, přiěemž práce dodavatele musí být vŽdy
zakončena tak, aby byla vyloučena jakákoli bezpečnostnírizika pro veřejnost, která se
bude v pracovní době objednatele v dotčených prostorách pohybovat.

4'5

Smluvní strany si mohou písemnou dohodou (postačíe-mailová komunikace) oprávněných
osob ve věcech technických upravit provádění Prací odlišně od odst' 4.4. Smlouvy, a to
vŽdy před jď1ich zahfiením.

5.
5.1

pŘeoÁruíA PŘEVzErí

Zhotovitel je povinen poskytnout Dílo na vlastní náklady a nebezpečív místě Poskytnutí
Díla stanoveného v odst. 4.3 Smlouvy, a to v termínu Poskytnutí Díla stanoveném dle
odst. 4.1 Smlouvy. Společně s Poskytnutím Díla je Zhotovitel povinen objednateli předat
Dokumentaci dle odst. 3.4 Smlouvy. Dílo se povaŽuje poskytnuté jeho převzetím
objednatelem na základě akceptačního řízení,přiěemŽ podmínkou převzetí Díla
předchozí bezvadné provedení instalace
objednatelem
implementace Díla
a provedení souvisejících školenívrozsahu dle Smlouvy.

je

5.2

puĚní

a

Řaone Poskytnutí Díla bude potvrzeno podpisem akceptačníhoprotokolu (dále jen
,,Akceptačníprotokol") na základě provedeného akceptačníhořízení' objednatel není
povinen převzít Dílo a podepsat Akceptační protokol v případě, Že v rámci akceptaěního
řízenízjistí, Že Dílo nebylo realizované Zhotovitelem řádně a trpí vadami, zejména pokud
neodpovídá vlastnosti, technická specifikace ďnebo kvalita Díla specifikaci poŽadované
ve Smlouvě, Dílo nesplňuje parametry funkěnosti nebo poŽadavky na provedení instalace
a/nebo implementace do prostředí objednatele stanovené ve Smlouvě, nebylo řádně
3

provedeno souvisejícíškolení anebo nebyla spolu s Dílem dodána dokumentace dle odst.
5.1 Smlouvy. V případě, Že objednatel odmítne Dílo převzít a podepsat Akceptaění
protokol, sepíšíSmluvní strany o této skuteěnosti záznam o odmítnutí převzetí Díla
objednatelem, kde objednatel uvede důvody a vady Díla, na základě kteých odmítl Dílo
převzít (dále jen ,,Záznam").Záznam bude podepsán oběma Smluvnímistranami'
5.3

V případě, Že objednatel odmítne z kteréhokoliv z důvodůuvedených v odst. 5.2 Smlouvy
Dílo převzít a podepsat Akceptaění protokol, je Zhotovitel povinen odstranit vady uvedené
objednatelem v Záznamu v termínu dohodnutém Zhotovitelem a objednatelem,
nejpozději však do 10 pracovních dnů od podpisu Záznamu, nedohodnou-li se Smluvní
strany jinak.

5.4

Pokud není sjednáno Smluvními stranami v konkrétnímpřípadě jinak, není objednatel
povinen převzít ěástečnéplnění Díla, tj. plnění Díla v rozsahu neodpovídajícím příloze
Smlouvy.

i'

2

5.5

Zhotovitel bude písemně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem
o termínu zahdjení akceptačního řízení.

5.6

ověřování a testování řádného provedení Díla a provedené instalace a implementace
realizovaného Díla bude v rámci akceptačníhořízení probíhat podle technické zprávy,
bodu B 1.7. (funkÓní zkoušky). Délka akceptaěního řízení (testovacího reŽimu) bude
nejméně 15 dní. Kopie veškených dokumentů Vypracovaných v souvislosti s provedením
akceptačních testů Zhotovitel poskytne objed natel

5.7

i.

Pokud nebude splněno kterékoliv kritérium akceptaěního testu, je objednatel povinen
bezodkladně o provedení takového testu doručit Zhotoviteli písemnou zprávu, ve které

uvede uýsledek ,,Neakceptováno" a popíše veškerézjištěné nedostatky. Zhotovitel napraví
tyto nedostatky v termínu dohodnutém Zhotovitelem a objednatelem, nejpozději však do
10 pracovních dnů od doručenípísemnézprávy Zhotoviteli, nedohodnou-li se Smluvní
strany jinak a příslušnéakceptační testy budou provedeny znovu. Tento proces testování
a následných oprav se bude opakovat, dokud Zhotovitel nesplní veškerá akceptaění
kritéria pro příslušný akceptační test, resp. nebude moŽné zaznamenat uýsledek
,,Akceptováno''.
5.8
5.9

5.10

Po řádném splnění všech kritériíakceptačních testů a po řádném provedení souvisejících
školení bude v Akceptaěním protokolu zaznamenán výsledek ,,Akceptováno'' '
objednatel je oprávněn příslušnéplnění akceptovat i v případě, Že nebude splněno
kterékoliv kritérium akceptaěního testu dle odst. 5.7 Smlouvy. V takovém případě je
výsledkem akceptačního řízenípo řádném provedení souvisejících školenístav
,,Akceptováno s výhradamÍ' a Smluvní strany se dohodnou na způsobu a termínu
vypořádání nedostatků Díla.
s rnýsledkem ,,Akceptováno" nebo ,,Akceptováno
je
podmínkou pro vznik oprávnění Zhotovitele vystavit fakturu
s výhradamÍ' objednatelem
za Poskytnutí Díla dle ěl' 7 Smlouvy.

Podpis Akceptaěního protokolu
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5.11 Před uvedením Díla do provozu bude provedena výchozi revize dle ČsN 33 2000-6, ČsN
33 15oo, Čsru rru 5o-131-X, Čsrr ss 2ooo-4-41, TNl 33 4591-3 a dalších souvisejících
norem a předpisů.

6.
6.1

6.2

PŘEcHoD PRÁV K DíLU

Vlastn|cké právo ke všem hmotným souěástem Díla předaných Zhotovitelem objednateli
v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na objednatele okamžikem jejich
protokolárního předání objednateli.
Nebezpečí škody ke všem hmotným součástem Díla předaných Zhotovitelem objednateli
na objednatele okamŽikem jejich
protokolárního předání objednateli.

v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází

7.

GENA A PLATEBI|í

poouínry

7.1

objednatel

7.2

Cena za Dílo uvedená výše v odst. 7.1 Smlouvy je sjednána jako pevná, maximální
a nepřekročitelná, a to s tnýjimkou zákonné změny příslušnésazby DPH případně změny
provedené v souladu s ust. $ 222 zzvz.

7

'3

7.4

zavazu1e uhradit Zhotoviteli za řádné a včasnéposkýnutí Díla cenu
sjednanou v příloze ě. 3 Smlouvy, výkazu uýměr (dále jen ,,Cena")'

se

Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, zahrnuje Cena veškerénáklady Zhotovitele
spojené s Poskytnutím Díla.

Zhotoviteli vznikne nárok

na zaplacení Ceny

podpisem Akceptaěního protokolu

objednatelem dle odst. 5.10 Smlouvy, a to vŽdy ve vztahu k Dílu, které bylo objednatelem
řádně převzato a akceptováno nebo akceptováno s rnýhradami.

7.5

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňouý doklad na úhradu Ceny realizovaného Díla po
podpisu Akceptačníhoprotokolu dle odst. 5.10 Smlouvy (dále jen,,Faktura"). Faktura musí
splňovat poŽadavky právních předpisů, zejména zákona č.563/1991 Sb., o úěetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, ustanovení $ 29 zákona č,.23512004 sb., o dani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPl-Í'), a ustanovení $ 435

oběz.

7.6

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat evidenční čísloSmlouvy a ve vztahu

k poskytnutému Dílu věcně správné a dostatečně podrobné údaje, které jednoznačně

identifikují fakturované plnění a tuto Smlouvu. Přílohou každéFaktury musí být kopie
příslušnéhoAkceptačníhoprotokolu. Pokud Faktura nebude obsahovat všechny
poŽadované údaje a náleŽitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je
objednatel oprávněn takovou Fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění
nedostatků, aniŽ by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Zhotovitelje povinen zaslat
objednateli novou (opravenou) Fakturu ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení
prvotní (chybné) Faktury objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, Že objednatel
není v takovém případě povinen hradit Fakturu v termínu splatnosti uvedeném na prvotní

5

(chybné) Faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou Žádný nárok na
úroky z prodlení.
7

'7

Faktura je splatná nejpozději v den stanovený Zhotovitelem na Faktuře, přičemŽ
stanovený den splatnosti Faktury musí následovat nejméně 30 kalendářních dnů po dni
doručeníFaktury objednateli. V případě vrácení Faktury objednatelem zpět Zhotoviteli
postupem podle odst. 7.6 Smlouvy započne běŽet nová lhůta splatnosti aŽ okamŽikem
doručenínové (opravené) Faktury objednateli.

7.8

Smluvní strany se dohodly, Že povinnost úhrady Faktury vystavené Zhotovitelem za
Poskytnutí Díla nebo jeho částije splněna okamŽikem odepsání příslušnépeněŽní částky
z úětu objednatele ve prospěch úětu Zhotovitele uvedeného na Faktuře.

7.9

Platby budou probíhat v Kě (korunách ěeských) a rovněŽ veškerécenové údaje budou
uvedeny v této měně.

7.10 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, Že Zhotovitel
je nespolehlirným plátcem ve smyslu $ 106a zákona o DPH (dále jen ,,Nespolehlivý
plátce"). V případě, Že správce daně rozhodne o tom, Že Zhotovitel je Nespolehliuým

plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto prokazatelným způsobem informovat objednatele
nejpozději do tří pracovních dnů. Stane_li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, uhradí
objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemŽ DPH bude objednatelem uhrazena
Zhotoviteli aŽ poté, co Zhotovitel doloŽí objednateli písemný doklad o tom, Že uhradil DPH
z Ceny v odpovídajícírnýši příslušnémusprávci daně, nedohodnou-li se smluvní strany
v souladu s přísluŠnýmiprávními předpisy jinak.

8.
8.1

PRÁVA A PoVtNNosTl sMLUVNícn srnnN, oGHRANA |NFoRMAGí

Zhotovitel se zavazuje:

8.1.1 postupovat při plnění Smlouvy

s

odbornou péěí,podle nej|epších znalostí
a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat
vsouladu sjeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění
Smlouvy, které objednatel Zhotoviteli poskytl, nebo s pokyny osob k tomu
pověřených objednatelem;

8'1'2

bezzbyteénéhoodkladu oznámit objednateli veškeréskutečnosti, které mohou

mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění Smlouvy;

8.1.3 informovat bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, objednatele
o jakýchkoliv zjištěných překáŽkách plnění Smlouvy (byť by za ně Zhotovitel

neodpovídal), o vznesených poŽadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru)
a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění
Smlouvy Zhotovitelem;

8'1.4 poskýnout objednateli veškerou nezbytnou souěinnost ke splnění předmětu
Smlouvy;
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8.1.5 pouŽít VeŠkerépodklady a Věci předané mu případně objednatelem pouze

pro

Úěely Smlouvy a zabezpecit jejich řádné vrácení objednateli, bude-li to objektivně
moŽné vzhledem k jejich povaze a způsobu pouŽití;

8.2

Zhotovitel není oprávněn postoupit ěi jinak převést svá práva ěi povinnosti vyplývajícíz
této Smlouvy či jejich ěást na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele.

8.3 V případě, Že Zhotovitel

vyuŽije při plnění Smlouvy třetích osob, zůstává vůčiobjednateli
plně odpovědný za řádné a věasné plnění Smlouvy tak, jako kdyby Smlouvu plnil sám.
Uzavření poddodavatelské smlouvy na plnění ěásti předmětu Smlouvy s poddodavatelem
(třetí osobou) nezbavuje Zhotovitele jakýchkoliv závazkŮ vyplývajících ze Smlouvy.

8.4

Objednatel se zavazuje:

8.4.1

poskytovat Zhotoviteli úplné,pravdivé a včasnéinformace potřebné k řádnému
a včasnému plnění Smlouvy;

8.4.2 zabezpeěit pro pracovníky a jiné oprávněné osoby Zhotovitele přístup

do

určených objektů objednatele za úěelem řádného a věasného plnění Smlouvy;

8.4'3

poskytnout Zhotoviteli souěinnost nezbytnou k řádnému a včasnémuPoskytnutí
Díla.

8.5

Smluvní strany jsou si vědomy toho, Že v rámci plnění závazkŮ ze Smlouvy si mohou
vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou povaŽovány za
interní (dále jen ,,interní informace").

8.6

Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě interní informace,
které při plnění této Smlouvy získala od druhé Smluvní strany. Za třetí osoby se
nepovaŽují zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení, orgány
Smluvních stran a jejich členové,ve vztahu k interním informacím objednatele
poddodavatelé Zhotovitele, ve vztahu k interním informacím Zhotovitele externí
dodavatelé objednatele, a to ipotenciální, za předpokladu, že se podílejína plnění této
Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle této Smlouvy, interní informace jsou jim
zpřístupněny výhradně za tímto úěelem a zpřístupnění interních informací je v rozsahu
nezbytně nutném pro naplnění jeho úěelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny
smluvním stranám v této Smlouvě.

8.7 Veškeréinformace

poskytnuté objednatelem Zhotoviteli mají interní povahu, není-li
jinak.
stanoveno
Veškeréinformace poskytnuté Zhotovitelem objednateli mají interní
povahu, pouze pokud na jejich interní povahu Zhotovitel objednatele předem písemně
upozornil a objednatel Zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto
informací zachovávat' Pokud jsou interní informace Zhotovitele poskytovány v písemné
podobě anebo ve formě textouých souborů na elektronických nosiěích dat (médiích),je
Zhotovitel povinen upozornit objednatele na důvěrnost takového materiálu téŽ jejím
vyznačenímalespoň na titulnístránce nebo přední straně média.
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8.8

8.9

Smluvní strany

se zavaz$í v

plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a

povinnost chránit interní informace vyplývající z této Smlouvy atéžzpříslušných právních
předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavaz$i pouěit veškeréosoby, které se na
jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech
mlěenlivosti a ochrany interních informací a dále se zavazqi vhodným způsobem zajistit
dodžování těchto povinností všemi osobami podílejícímise na plnění této Smlouvy. obě
Smluvní strany se zároveň zavazujÍ nepouŽít interní informace druhé strany jinak, neŽ za
účelemplněníSmlouvy'

Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývajícíz této Smlouvy ohledně ochrany interních
informací, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve uýši 50.000,- Kč za kaŽdé
porušenítakové povinnosti.

8.10 Smluvní strany uzavírď1i tuto Smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních Údajů a o volném pohybu těchto údajůa o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).osobní údaje uvedené v této
Smlouvě, budou pouŽity výhradně pro Úěely plněnítéto Smlouvy nebo při plněnízákonem
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajůjsou dostupné na
oficiálních stránkách Pardubického kraje www. pardubickvkrai.czlodpr.

8.11 Ukončeníúěinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto
článku Smlouvy vztahujících se k ochraně interních informací a osobních údajůa jejich
účinnostvčetně ustanovení o sankcích přetrvá bez omezení i po ukoněení účinnosti
Smlouvy.

9.
9.1

oDPovĚDNosT zA VADY, zÁnurn zA JAKosT

Zhotovitel odpovídá objednateli za řádné Poskytnutí Díla, konkrétně za to, Že k okamžiku
poskytnutí:
trpět Žádnými vadami, ať uŽ se jedná o vady zjevné či skryté nebo
o vady právní ěi faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle
této Smlouvy a dle účinnýchprávních předpisů;

9.1.1 Dílo nebude

9.1'2 Dílo bude plně funkění;
9.1'3 Dílo bude mít veškerévlastnosti stanovené ve Smlouvě a

Dokumentaci, není-li
urěitá vlastnost Díla ve Smlouvě nebo Dokumentaci výslovně uvedena, bude mít
Dílo vlastnosti obvyklé pro daný druh Díla.

9.2

objednatel je povinen vytknout zjevné vady Díla v okamŽiku jeho předání objednateli,
pakliŽe se rozhodne i přes zjevné vady Dílo od Zhotovitele převzít, a to v Akceptačním
protokolu sepsaném dle odst. 5.2 Smlouvy. Při odstranění takové zjevné vady uvedené
v Akceptaěním protokolu se postupuje dle odst. 9.8 aŽ 9.19 Smlouvy, přiěemŽ zjevná vada
je uplatněna u Zhotovitele jiŽ okamŽikem jejího uvedení v Akceptačním protokolu
a objednatel ji jiŽ samostatně u Zhotovitele prostřednictvím Reklamace neuplatňuje.
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9.3

Zhotovitel poskytuje objednateli u Díla poskýnutého na základě této Smlouvy záruku za
jakost ve smyslu ustanovení s 2619 a násl' oběz po dobu 24kalendářních měsícůode
dne Poskytnutí Díla objednateli (tj. ode dne podpisu příslušnéhoAkceptačníhoprotokolu
objednatelem) (dále jen,,Záruční doba").

9.4

Zhotovitel se v rámci poskytnuté záruky za jakost objednateli zejména zavazuje, Že po
Záručnídobu:

9'4'1

bude poskytnuté Dílo způsobilé k pouŽití pro obvyklý účel;

9.4.2 si poskytnuté Dílo zachová specifikaci, funkčnost a vlastnosti stanovené ve
Smlouvě, jinak obvyklé vlastnosti;

9.4.3 bude Dílo bez faktických nebo právních vad.

9.5

Záruka za jakost se nevztahuje na vady Díla vzniklé jeho poškozením objednatelem nebo
třetími osobami v důsledku manipulace s Dílem nebo uŽíváníDíla V rozporu s návodem
k pouŽití a údžběDíla, kteriý předal Zhotovitel objednateli, ledaŽe k takovému poškození
došlo v důsledku jiné vady Díla při přiměřeném (neexcesivním) jednáním těchto osob.

9.6

objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli skrytou vadu Díla, kterou mělo Dílo v okamŽiku
poskytnutí objednateli a/nebo vadu, která se vyskytla v průběhu Záruéni doby (dále jen
,,Výčená vada") kdykoliv v průběhu Záruénídoby (dále jen ,,Reklamace'')'

9'7

objednatelje povinen Reklamovat vadu Díla u Zhotovitele výhradně v písemnéformě, a to

v elektronické nebo listinné podobě.

9'8

V případě uplatnění Reklamace se běh Záruění doby staví a počínáznovu běŽet aŽ ode
dne převzetí bezvadného Díla objednatelem nebo ode dne, kdy objednatel a Zhotovitel
vystaví písemnépotvzení o vyřízení Reklamace jiným způsobem nebo ode dne doruěení
oznámení Zhotovitele o skuteěnosti, Že Reklamace byla posouzena jako neoprávněná ve
smyslu odst' 9.18 Smlouvy. Současně Zhotovitel na reklamované Dílo či jeho část
poskytne objednateli dodatečnou 6 měsíčníZáruěni dobu, a to v rozsahu, ve kterém takto
stanovená dodatečná Záruénídoba překročí Záruění dobu stanovenou v odst. 9.3
Smlouvy.

9.9

JestliŽe je Vytčená vada odstranitelná opravou, je objednatel oprávněn poŽadovat po
Zhotovitelem: (a) bezplatnou opravou Díla, (b) bezplatné poskytnutí nového Díla nebo
chybějícíhoDíla pokud by uplatněnítohoto práva objednatele nebylo zjevně nepřiměřené
povaze vady ve vztahu k předmětu plnění, (c) přiměřenou slevu z Ceny nebo je (d)
oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se jedná o opakující se odstranitelnou vadu ěi
vady Díla, které omezují objednatele v uŽívání Díla. Pokud objednatel odstupuje od
Smlouvy z důvodu uvedených pod písm. (d) tohoto článku, má se za to, Že tyto důvody
objektivně existují, neprokáŽe-li Zhotovitel opak.

9.10 JestliŽe je Vytěená vada neodstranitelná opravou, je objednatel oprávněn poŽadovat

po
Zhotovitelem: (a) bezplatné poskytnutí nového Díla nebo chybějícíhoDíla, (b) přiměřenou
slevu z Ceny nebo je (c) oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud se tato vada týká Díla
jako celku (funkčnícelek) nebo většíhomnoŽství jednotek poskytnutého Díla. Větším
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mnoŽstvím vadných jednotek Díla ve smyslu předchozí věty se rozumí takové mnoŽství,
které objednateli způsobuje provozní obtíŽe, ěi které objednatele omezuje v uŽívání Díla.
Pokud objednatel odstupuje od Smlouvy z důvodu uvedených pod písm. (c) tohoto
clánku, má se zato, Že týo důvody objektivně existují, neprokáŽe-li Zhotovitel opak.

9.11 JestliŽe je Vytčená vada vadou právní, je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli:
(a) odstranění Vytěené vady tak, aby mohl Dílo nadále uŽívat a disponovat s ním dle
svého uváŽení a nebyl v dispozici a uŽíváni s Dílem omezen třetí osobou nebo (b) slevu
z Ceny anebo (c) je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9'12 objednatel je povinen sdělitZhotoviteli volbu svého nároku dle odst.9.9,9.10 nebo 9.'l1
Smlouvy nejpozději při uplatnění Reklamace Díla, v opacném případě volba způsobu
odstranění vady náleŽí Zhotoviteli. Smluvní strany se mohou na Žádost objednatele
písemně dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamace, neŽ je stanoven v odst. 9.9 aŽ
9.11 Smlouvy.

9.'13 Servis za Úielem odstraňování vad bude probíhat vmístě Poskytnutí Díla. Vpřípadě
výměny nebo opravy v servisním středisku Zhotovitele nebo autorizovaném servisním
středisku výrobce' zabezpečíZhotovitel bezplatně dopravu vadného Díla od objednatele
do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného plnění zpět objednateli.

9'14 Zhotovitel je povinen při odstranění vady Díla postupovat s odbornou péěía bez
zbyteěných prodlení tak, aby došlo k řádnému a rychlému odstranění reklamované vady.
Při vyřizování Reklamace je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s poŽadavky
a instrukcemi objednatele a v souladu s oprávněnými zájmy objednatele. V případě,
Že Zhotovitel vyuŽije třetích osob k vyřízení Reklamace, zůstává Zhotovitel plně
odpovědný objednateli zavyřizeni Reklamace v souladu s touto Smlouvou a není zbaven
jakýchkoliv závazkťs vyplývajících ze Smlouvy, souěasně objednatel není omezen ani
zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy'

9.15 Zhotovitel je vpřípadě Reklamace ze strany objednatele povinen zapoiít svyřizováním
Reklamace bezodkladně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne uplatnění
Reklamace objednatelem. Zhotovitel je povinen Reklamaci vyřídit v přiměřené době od
uplatnění Reklamace objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne
uplatnění Reklamace objednatelem. Zhotovitel je povinen písemně informovat
objednatele o postupu vyřizování Reklamace, kdykoli o to objednatel poŽádá.

9.16 Při vyřízení Reklamace opravou Díla nebo dodáním nového nebo chybějícího Díla je
Zhotovitel povinen bezvadné a plně funkění Dílo předat objednateli ve lhůtě stanovené
v odst. 9.15 Smlouvy. objednatel je oprávněn převzetí Díla odmítnout, pokud ť1istí,Že
Vytčenévady specifikované objednatelem při uplatnění Reklamace nebyly řádně
odstraněny a/nebo Reklamace nebyla řádně vyřízena. Pokud objednatel z uvedeného
důvodu odmítne převzetí reklamovaného Dílo, resp. pokud Zhotovitel Vytčenévady v
době podle předchozího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn od Smlouvy
odstoupit, poŽadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo stanovit Zhotoviteli náhradní lhůtu
k odstranění reklamovaných vad Díla. V případě, Že Zhotovitel neodstraní tyto vady Díla
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ani

v náhradnÍ

lhůtě stanovené objednatelem,

je objednatel dle svého rozhodnutí

oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo poŽadovat přiměřenou slevu z Ceny.

9'17 Bez ohledu na znění odst. 9.9 až 9.16 Smlouvy je objednatel oprávněn od Smlouvy
odstoupit vŽdy, pokud reklamovaná vada představuje podstatné porušení Smlouvy
Zhotovitelem Ve smyslu občZ'

9'18 Vpřípadě, Že je podle Zhotovitele Reklamace neoprávněná, sdělí tuto skuteěnost
Zhotovitel objednateli prostřednictvím písemného oznámení, Ve kterém uvede, Že
posoudil Reklamaci jako neoprávněnou a odůvodnítoto své rozhodnutí. Uvedené
oznámení sdělí Zhotovitel objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne
uplatnění Reklamace objednatelem.

9.19 Vpřípadě, Ževe smyslu tohoto článku Smlouvy mají býtVytěené vady odstraňovány dle
Smlouvy a Zhotovitel se domnívá, Že za uplatněnou vadu neodpovídá, nebo Že není
povinen plnit ze záruky za jakost, je povinen před provedením jakýchkoli činnostípísemně
informovat o této skuteěnosti objednatele dle odst.9.'t8 Smlouvy, včetně uvedení
nepřekročitelné ceny za odstranění této vady. Pokud Zhotovitel objednatele včas
neinformuje, přebírá odpovědnost za vadu v reŽimu záruky za jakost. objednatel zhodnotí
důvody uváděné Zhotovitelem, a bud' uloŽí Zhotoviteli práce provést, nebo zahájí kroky
k výběru dodavatele, kteý změny provede, pokud to bude moŽné. V případě, Že
objednatel uložíZhotoviteli odstranění Výěených vad, Zhotovitel to nemůŽe odmítnout
a musí postupovat podle tohoto ělánku Smlouvy. V takovém případě Smluvní strany
bezodkladně vyvolají jednání oprávněných osob ve věcech smluvních s cílem urovnat
vzniklou neshodu.

10. sANKcE A NÁHMDA šKoDY

10.1 Smluvní strany

se zavazqí k vyvinutí maximálního Úsilí k předcházení škodám

a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných
právních předpisů a Smlouvy.

10.2 v případě prodlení objednatele s uhrazením Ceny je Zhotovitel oprávněn poŽadovat na
objednateli uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb',
kteým se určuje výŠeÚroků z prodlení, ve znění pozdějšíchpředpisů.

10.3 Vpřípadě prodlení Zhotovitele sPoskytnutím Díla vtermínech stanovených vodst.4.1
nebo dle odst. 4'2 Smlouvy, je objednatel oprávněn poŽadovat na Zhotoviteli uhrazení
smluvní pokuty ve výši 0,1 o/o z Ceny, atozakaŽdý izapoěatý den prodlení.
1o.4 Za prodlení Zhotovitele svyřízením Reklamace Díla ve lhůtě stanovené vodst' 9'15

Smlouvy je objednatel oprávněn poŽadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši
0,1 o/o z Ceny vadné části Díla, ato zakaŽdý i započatý den prodlení'

10.5 V případě porušení povinnosti Zhotovitele k předání Dokumentace objednateli dle odst.

3.4 Smlouvy, je objednatel oprávněn poŽadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve

výši 0,1

o/o

zCeny, a to za kaŽdý den prodlení s předánÍm Dokumentace

Díla.
LL

u jednotlivého

10.6 Vpřípadě porušení povinnosti dle odst. 10'11 Smlouvy je objednatel oprávněn poŽadovat
na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Ké za kaŽdý týden, po kteý
nebude povinnost Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu v dané výši zhojena.

10.7 objednatel informuje Zhotovitele o uplatnění nároku na uhrazení smluvní pokuty zasláním
písemnéhooznámení o vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty obsahujícíhostručný
popis a časovéurěení porušení smluvní povinnosti, které v souladu se Smlouvou zaloŽilo
nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty. Spolu s oznámením zašle objednatel
Zhotoviteli odpovídajícíFakturu na uhrazení smluvní pokuty s platebními Údaji. Smluvní
pokuta je splatná ve lhůtě stanovené v příslušnéFaktuře, která ěiní nejméně 15
kalendářních dnů ode dne odeslání Faktury objednatelem Zhotoviteli. V ostatním
(náleŽitosti Faktury, chyby Faktury apod.) se pouŽije ěl. 7 Smlouvy obdobně.

10.8 Pokud je Zhotovitel vprodlení suhrazením smluvní pokuty, je objednatel oprávněn
poŽadovat rovněŽ uhrazení úroku z prodlení Ve výši stanovené nařízením vlády
é,.351t2o13 sb., kteým se urěuje výše úrokŮ z prodlení, ve znění pozdějších předpisů.

í0.9 Ujednáním o smluvních pokutách a uplatněním smluvní pokuty Smluvní stranou není
dotčen její nárok na náhradu škody v plné výši, a souěasně nezaniká závazek druhé
Smluvní strany splnit povinnost, jejíŽ plnění bylo zajištěno smluvní pokutou' Uplatněním
smluvní pokuty není dotěeno právo Smluvní strany odstoupit od Smlouvy z důvodu
prodlení druhé Smluvní strany.

10.10Povinnosti k náhradě škody, k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení se Smluvní
strana zprostí, jestliŽe prokáŽe, že jí v plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy doěasně
nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překáŽka vzniklá
nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení s 2913 občz (dále jen ,,okolnost vylučujÍcÍ
odpovědnosť'). Nastane-li okolnost vylučujícíodpovědnost, je dotčená Smluvní strana
povinna písemně oznámit tuto skutečnost nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku
takové okolnosti vyluěující odpovědnost druhé Smluvní straně. Doba plnění se v takovém
případě prodluŽuje o dobu trvání okolnosti vyluěující odpovědnost. Za okolnost vylučující
odpovědnost se nepovaŽuje překáŽkavzniklá z osobních (např. personální změny) nebo
hospodářských (např. prodlení poddodavatelů) poměrů Smluvní strany, překáŽka vzniklá
aŽ v době, kdy byla dotěená Smluvní strana jiŽ v prodlení s plněním dané smluvní
povinnosti, ani překáŽka, kterou byla Smluvnístrana povinna podle Smlouvy překonat.
10.1'1Zhotovitel

se zavazuje mít po celou dobu trvání Smlouvy sjednanou úěinnou pojistnou

smlouvu, jejímŽ předmětem je pojištěníodpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě s minimálním pojistným plněním ve uýši 3 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen
kdykoliv během trvání Smlouvy na vyzvání objednatele splněnívěty první doloŽit.

íí.REGISTR SMLUV
11.1 Smlouva bude uveřejněna vregistru smluv zřízeným zákonem č.34012015 sb', o
zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluÝ')' Zhotovitel bere na
vědomí, Že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
L2

11'2

v

rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ustanovení $ 3 odst' 1
zákona o registru smluv prokazatelně sdělené Zhotovitelem objednateli před podpisem
Smlouvy.

í2. UKoNČenísutl_ouw
12.1 Tato Smlouva můŽe být ukončena jejím řádným splněním, písemnou dohodou Smluvních
stran nebo písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze Smluvních stran.

12'2 objednatelje oprávněn odstoupit

od Smlouvy v následujících případech:

12.2.1 Zhotovitel poruŠil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ustanovení s 2002

oběZ;

12.2.2 Zhotovitel je v prodlení s řádným Poskytnutím Díla nebo příslušnéěásti Díla dle
odst. 4.1 nebo odst' 4.2 Smlouvy po dobu delšíneŽ 30 kalendářních dnů ode dne,
kdy měl Dílo, resp. přís|ušnou ěást Díla poskytnout a objednatel Zhotovitele na
toto prodlení a moŽnost odstoupení od Smlouvy podle tohoto ustanoveníSmlouvy
alespoň jednou písemně upozornil;

12.2'3 překáŽka představující okolnost vyluěujícíodpovědnost, vjejímŽ důsledku
Zhotovitel není schopen dočasně poskytnout Dílo na základě Smlouvy, trvá po
dobu delšíneŽ 60 kalendářních dnů;
12.2.4 probíhá insolvenční řízeníse Zhotovitelem;

12'2.5 Zhotovitel je v likvidaci, a/nebo byla zahé4ena likvidace Zhotovitele;
12'2.6 Zhotovitel porušil svůjzávazek uvedený v odst. 8.2 Smlouvy;

12'2'7

v dalšíchpřípadech výslovně stanovených touto Smlouvou.

12'3 Zhotovitelje oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujícíchpřípadech:
12.3.1 objednatel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ustanovení s 2002
obč;Z;

12.3.2 objednatel je v prodlení s Úhradou Faktury za poskytnuté Dílo po dobu delšíneŽ
40 kalendářních dnů od data splatnosti příslušnéFaktury, přiěemŽ Faktura nebyla
objednatelem vrácena Zhotoviteli jako vadná a Zhotovitel objednatele za dobu
prodlení na jeho prodlení alespoň jednou písemně upozornil;

12.3'3 v dalšíchpřípadech výslovně stanovených touto Smlouvou.

12.4 odstoupení od Smlouvy musí být uěiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní
straně. odstoupení od Smlouvy je účinnédnem jeho prokazatelného doruěení druhé
Smluvní straně. V důsledku odstoupení od Smlouvy se Smlouva rušíod samotného
počátku.

12.5 Po odstoupení od Smlouvy zůstávají v účinnostiustanovení Smlouvy upravujícínáhradu
škody, smluvní pokuty, volbu rozhodného práva, volbu příslušnéhosoudu a uveřejňování
Smlouvy v registru smluv.
13

1

3. zÁVĚReČnÁ usrRnoveruí

13'1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
13.2 Smlouva se stává Účinnou dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
13.3 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichŽ Zhotovitel obdžíjeden stejnopis
a Objednatel dva stejnopisy.

předmětu Smlouvy a vŠech
náleŽitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které povaŽufi za
důleŽitépro její závaznost'

13.4 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran

o

13.5 Smlouvu je moŽné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně
číslovanýchdodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnýmizástupci obou Smluvních stran.
13.6 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, Že vyluěují aplikaci ustanovení s557
a $ 1805 obč}z.

13.7 Zhotovitel není oprávněn započístjakoukoliv svou pohledávku za objednatelem (splatnou
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za Zhotovitelem (splatné
nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. objednatel je
oprávněn započístjakoukoliv svou pohledávku zaZhotovitelem (splatnou nebo dosud
nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele (splatné nebo dosud nesplatné) bez
dalšího.

13.8 Smluvní strany tímto vyluěují aplikaci ustanovení s 1987 odst. 2 obéz a souhlasí s tím, Že
i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k zapoětení.

13.9 Smluvní strany prohlašují, Že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichŽ k datu
podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření
a plnění Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude
mít Žádná ze Smluvních stran žádná dalŠípráva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kteých neposkytla druhá Smluvní strana informace
přijednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla
druhou Smluvní stranu ve skutkouý omý ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně
stanovené Smlouvou.

13.10Zhotovitel na sebe vsouladu sustanovením $ 1765 odst' 2 občz přebírá nebezpecí
změny okolností, tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve
Smlouvě.
13.1

1

Jednacím jazykem mezi objednatelem a Zhotovitelem bude pro veškerá plnění vyplývající
ze Smlouvy výhradně jazyk ěeský, a to včetně veškeré Dokumentace vztahujícíse
k předmětu Smlouvy, nebude-li Smluvními stranami rnýslovně dohodnuto něco jiného.

13.12Je-li nebo stane-li

se

jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným

nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících
ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazqí na základě jednání nahradit do 5
pracovních dnů po doruěení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné,
14

nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné
avynutitelné amá stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové
ustanoveníSmlouvy bude přijato ve formě vzestupně ěíslovaného dodatku ke Smlouvě.

13'13Smlouva se řídíčeským právním řádem, zejména pak oběZ a souvisejícími právními
předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory ze Smlouvy primárně
jednáním s cílem dosáhnout smírnéhořeŠenísporu. Pokud smíru nebude dosaŽeno
během 30 kalendářních dnů ode dne oznámeníjedné ze Smluvních stran o vzniku sporu
obsahujícího výzvu druhé Smluvní straně k zahájení jednání s cílem smírného řeŠení
sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušnéhosoudu v Českérepublice.
13.l4Zhotovitel bere na vědomí, Že Smlouva můŽe být uveřejněna na webových stránkách
objednatele a na profilu objednatele, dle rozhodnutí objednatele' V rámci Smlouvy
nebudou uveřejněny informace stanovené v $ 3 odst. 1 zákona o registru smluv
prokazatel ně sdělené Zhotovitelem objednateli před pod pisem Smlouvy.

13.15Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 13. 1.2020 usnesením ě.
Rt2414t20.
'1

3.16 Nedílnou součást této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha ě.

'1 -

Akceptaění protokol - vzor

Příloha ě. 2 - Specifikace plnění- projektová dokumentace
Příloha č. 3 - Cena

-

výkaz výměr

Smluvní strany stvrzují, Že si Smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně zna1í a
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují,Že se Smlouvou cítíbýtvázány, Že ustanovení Smlouvy
jim jsou jasná a Že tato byla uzavřena urěitě, váŽně a srozumitelně, na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoli za nápadně neqýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz ěehoŽ připojují
níŽe své podpisy.
Za Objednatele:
Pardubice,

Za Zhotovitele:

dne

Hradec

12-02-707:A

15

dne

06.02.2020

Příloha č. í
Akceptační protokol
Pardubický kraj
se

sídlem: Komenského nám'

!Čo:

125,53211 Pardubice

70892822

(dále jen,,objednate!")
a

VATACK s.r.o:
se

sídlem: Albertova

lČo:

859, 500 02 Hradec Králové

25996851

(dá!e jen,,Zhotovitel")

tímto potvzují, Že níŽe uvedeného dne, měsíce a roku

1.

Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dílo:
přesná specifikace Dila:

E

Řaone poskytnutí Díla bylo ověřeno provedením akceptačníchtestů s následujícím
uýsledkem:
výsledek akceptačníchtestů

:

2.

Společně s Dílem Zhotovitel odevzdaI
Dokumentaci vztahujícísek Dílu:

3.

Řaona instalace a implementace Díla byla ověřena provedením akceptačních testů
s následujícím qýsledkem:

a

objednate! od něj převzaI následující

uýsledek akceptačních testů:

4.
5.

Zhotovitel provedl následující souvisejícíškolení
předmět a rozsah školení:
termín provedení školení:
objednate! uvádí, Že:

Poskytnutí Díla bylo bez zjevných vad.

Poskytnutí Díla bylo objednatelem převzato s následujícími zjevnými vadami:

I
6.

Tento akceptaění protokol se podepisuje ve dvou (2) stejnopisech s tím' Že jeden (1)
stejnopis je určen pro objednatele a jeden (1) stejnopis je určen pro Zhotovitele.

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

V

I

Pardubicích

dne

V

dne

VATACK s.r.o.

Dokumentace pro reolizoci stavby

obsah technické zprávy

A

Všeobecnéúdaje....'..

3
3
J

^.7'2
A.1.3

Údaje o stavebníkovi
Údaje o zpracovateli dokumentace

3
3

A'2 Seznam vstupních podkladů ''....

4

Popis technického řešení

5

B

B.1 Poplachovrý zabezpečovací a tísňový systém (Pzrs)...'......'

B.1.1
B.I'2
B.1.3

s

8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.L.7
B.1.8

Všeobecnýpopis..........
Popis řešení
Napájecí zdroje a kapacity záloŽních akumulátorů '.....'
Kabelové trasy......'...'...........''
Napájení zařízení PzTs'.''..'''.'
Uvedení PzTs do provozu......'
Funkčnízkoušky PZTS''.''....'...
Pokyny a doporučení uŽivateli

B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2'5
B.2'6
B.2.7

Kabelovétrasy.............'
Napájení
Vnějšívlivy....
Vlivy zařízení.
Vliv na životní prostředí..'.
Uvedení do provozu '........
Umístění koncových prvků

5
5
5
7
7

8
9
9
9
9
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A

Všeobecnéúdaje

A.1 tdentifikačníúdaje

A.7.7 Údaie o stovbě
Název

stavby:

Krajský úřad Pardubického kraje
Budova B - nám. Republiky 12, Pardubice
Rozšířenísystému PzTs - požární detektory

Místo

stavby:

Krajský úřad Pardubického kraie
Budova B - nám. Republiky 12, Pardubice

Předmět dokumentace:

.
r

návrh zařízení v rozsahu:
_Požárnídetektory
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

A.7.2 Úaaie

o stavebníkovi
Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského nám.
532 11 Pardubice

A.7,3 Úaaie

]"25

o zprocovdteli dokumentace

Hlavníprojektant: JiříMacháček
www.slp-systemy.cz

lč:01159798
Črntr 0602066
Tech nika

sL0 1_1906_R DS_PZTS_TZ
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n

ická

za

řízen í

A.2 Seznam vstupních podkladů
- výkresovádokumentace

-

jednání se zástupcem investora

doporučujícínormyČSN

označenínormy
E le

Název normy

kt rÍckéÍ nsta lace

n

íz ké ho

Vydání

nopětí

Čstv s: 2130 ed. 3

Elektrické instalace nÍzkéhonapětí _ Vnitřní elektrické rozvodv

12.2014

CSN 34 2300 ed. 2

Předpisy pro vnítřní rozvody vedetrí elektronicloich komunikací

9.2074

Čsru ge 2000-1 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí _ Část t: základní hlediska, stanovení
základních charakteristik, definice

5.2009

Čsttt ss 2O0O-4-47 ed.2

Elektrické instalace nízkéhonapětí - Část 4_41: ochranná opatření pro
zajištění bezpečnosti - ochrana před Úrazem elektrickým proudem

8.2007

Elektrické instalace nÍzkého napětí - Část 4_43: Bezpečnost - ochrana

12.2070

CSN 33 2000-4-43 ed. 2

před nadproudy
CSN 33 2000-5-51 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí _ Část 5-5l: Výběr
elektrických zařízení - Všeobecnépředpisy

a

stavba

4.2070

a

stavba

2.2012

a

stavba

4.2012

Oprava: Opr.1 (5.2017)
Změna: zl (I'20I4|
CSN 33 2000-5-52 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí _ část 5-52; Výběr
elektrických zařízení - Elektrická vedení

Čstv gs 2000-5-54 ed. 3

Elektrické instalace nízkéhonapětí - Část 5_5q: Výběr
elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

CSN 33 2000-6 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

3.2077

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovacía tísňovésystémy
Čstv clc/rs 5oI3I'7

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňovésystémy -

4.20L7

Část 7: Pokyny pro aplikace
Čsru eru 50131_L

ed.2

Poplachové systémy _ Poplachové zabezpečovací a tísňovésystémy Část 1: Systémovépožadavky
Změna:A1 (3.2010)

4,2007

Změna: z2 (7.zotl|
Čsru rru 50130_4 ed. 2

Poplachové systémy - Část +: Elektromagnetická kompatibilita

_

Norma

skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních

5.2012

systémů, poplacho{ch zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů
CCTV, kontroly Vstupu a přivolání pomoci

Změna:A1 (4.2015)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňovésystémy -

TNt 33 4591-1

Část 1: Návrh systému PZTS
TNI 33 4591-2
TNt 33 4591-3

_

Komentář k ČsN clcrIs 5O73I-7:2OI7

8.2012

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňovésystémy část 2: Montáž PzÍs - Komentář k ČsN clc/Ts 50131'-7:2o7t

8.2072

Pop|achové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňovésystémy -

8.2072

Část 3: UvedenÍ PZTS do provozu a jeho následný provoz, údrŽba a servis
_ Komentář k ČsN cLc/Ts 5o137-7:2o7l

včetně norem souvísejícíchV aktuálním zněnía technických podmínek výrobce

SLO1 1906 RDS PZTS TZ

Strana 4

B

Popis technického řešení

B.1 Poplachový zabezpečovacía tísňový systém (PzTs)

B.7.7 Všeobecný popis
Poplachový zabezpečovacía tísňový systém sloužík včasnésignalizaci nežádoucího vniknutí
do střeženého prostoru (objektu) nebo nežádoucíčinnostínarušitele' Samočinně nebo
prostřednictvím lidského činitele urychluje předánítéto informace určeným osobám. Zásadně
nenahrazuje klasickou (zámky, mříže atd.) a režimovou ochranu objektu, ale navazuje na ni a
vhodně ji doplňuje a zkvalitňuje.

B.1.2

Popis řešení

_
ole Čstv EN 50131-1 je pro objekt stanoven stupeň zabezpečení2 nízkéaž střední riziko'
Klasifikace prostředí: l - vnitřní (vytápěná obytná místa, +5"C až +40"C).

Systém PZTS v prostorách objektu je řešen stávajícím systémem Galaxy Dimension GD 520.

Stávající ústředna systému PZTS je instalována v 1.NP VSamostatné místnosti s ústřednou
PZTS.

Klávesnice pro ovládání systému PZTS jsou stávající, nedocházík navýšeníjejich počtu'

V rámci rozšířenísystémuPZTS bude k ústředně doplněn systémový GSM komunikátor, který
zajistí přenos informace o poplachu v objektu (zaslání SMS zpráv) vybraným zaměstnancům a
pracovníkům ostrahy. SlM kartu zajistí investor.
V rámci této investičníakcebudou do systému napojeny nové požárnídetektory a tlačítkové
hlásiče pro zvýšenípožárníbezpečnosti objektu' V rámci úprav systému PZTS bude dále
systém rozšířen o zabezpečení klíčovýchpřístupových cest do jednotlivých podlaží'Dle
požadavku investora bude provedena výměna všech stávajících požárních hlásičů.
Do výkresů jsou zakresleny istávající komponenty PZTS (modrá barva). Pozice byla převzata
z původnídokumentace, která nenízcela aktualizovaná, je proto nutné v rámci úprav systému
PZTS provést kontrolu celého rozsahu systému a případné změny oproti této dokumentaci
zaznamenat do dokumentace skutečnéhostavu, jejíŽ zpracováníje nedílnou součástícelého

díla. Zároveň je nutné provést potřebné úpravy a přepojenív souvislosti svyužitímvýstupů
expandérůa identifikaci funkcí těchto výstupů, která na základě poskytnutého výpisu
z ústředny PZTS nenízceIa jednoznačná. Výsledný stav je nutné zaznamenat do dokumentace
skutečnéhostavu. Stávající kabelové rozvody PZTS nejsou v dokumentaci zaznamenány a
taktéžneníznáma topo|ogie zapojeníjednotlivých prvků na komunikačnísběrnici.
Celý systém disponuje 4mi komunikačními sběrnicemi, na kterých jsou osazeny zónové
expandery (Rlo) pro napojení zabezpečovacíchsmyček. Zapojení nových komponentů PZTS
(expandery) na komunikačních sběrnicích je patrné z výkresové částí.
Stávajícívyužitíkomunikačních sběrn ic systému PZTS:

s L0

Line 1

Line 2

Line 3

Line 4

Celkem

Rlo obsazené

L6

13

6

5

40

Rlo volné

0

3

10

L1

24

Adresa obsazená

87

70

32

12

201

Adresa volná

4L

58

96

1L6

311
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V rámci rozšířenísystému PZTS budou využity některé stávající volné adresy' Pro
připojované komponenty budou instalovány nové koncentrátory Rlo.

další

Sběrnice L1 - plně obsazená, žádnézměny
Sběrnice L2

- využitístávajícíchvolných adres, doplněno

Sběrnice L3

- doplněno

3x Rlo

9x Rlo, doplněn 1x Rlo RF Portal

Sběrníce L4 _ využitístávajících volných adres, doplněno L0x Rlo

+ 2x

Rlo RF Portal

KonečnévyuŽití komunikačníchsběrnic systému PZTS:
Line

Rlo obsazené

L6

1

Line 2

Line 3

Line 4

Celkem

16

15

15

62

Rlo volné

0

0

L

0

2

Adresa obsazená

87

99

104

95

385

Adresa volná

4t

29

24

33

t27

R300

R415

volný

Připojení koncentrátorů R2].3, R214, R300, R312, R403, R404 a RF400 bude provedeno
přerušením stávajícísběrnice Rs485 ve vyznačenémmístě a doplněním nového Rlo.
Připojeníkoncentrátorů R307 - R308 - R309 - R3].0 - R3]-1 se předpokládá v místě stávajícího
Rlo R306, kde by mělo být provedeno zakončenísběrnice Rs485' V tomto místě bude
provedeno napojení a prodlouženísběrnice pro napojení nových prvků.

Připojení koncentrátorů R315 - R314 - R313 - RF300 bude provedeno rozbočením
komunikačnísběrnicev ústředně PZTS, tzn. odpojenízakončovacího odporu sběrnice a nové
vedení.

s L0
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Připojení koncentrátorů R406

-

R407

-

R408 _ R409

-

R410

bude provedeno rozbočenímkomunikační sběrnice

v

-

R411 _ R413

-

R414 _ RF401

ústředně PZTS, tzn' odpojení

zakončovacího odporu sběrnice a nové vedení.

Rozsah zabezpečeníbyl konzultován se zástupcem investora a upraven dle jeho požadavků:

-

Plošnépokrytíobjektu samočinnými detektory požáru (bez automatické resetace)

Kanceláře2202,22o2a,2203zajistitbezdrátovýmidetektorypožáru
Umístěnítlačítkovýchhlásičůpožáru u schodišť
lnstalace sirén na chodbách

lnstalace prostorových detektorů pohybu (infrapasivní a duální) v prostorech
schodišťa vstupů na 2.,3.,4. a 5. nadzemní podlaží
Ve 3' a 4' NP instalace detektorů pohybu na chodbách
Demontáž všech stávajících požárních detektorů a jejich výměna za nové detektory

Prostorová ochrana je navržena infrapasivními prostorovými čidly - digitální PlR detektor s
půlkulovitou optikou s Quad Zone Logic, dosah 12m l 85", např. optex RXc-sT, duálními
detektory (PlR+MW) dosah I2m l 85", např' optex MX4OQZ a prostorovými PlR detektory s
QUAD pyroelementem s dlouhým dosahem 24m, např. DlG|GARD65 + čočkaLR3 s dlouhým
dosahem 24m s hustším pokrytím.
Ve vyznačených prostorech budou ínstalovány detektory poŽáru _ konvenční optickokouřový
hlásič certifikovaný dle EN 54-7 s automatickým dorovnáváním citlivosti detekce přítomnosti
kouře, vč. patíce pro montáž hlásiče na strop bez samoresetace, např. ECoL003 +
ECo1ooo12L. Resetování detektoru bude provedeno odpojením od napájecího napětí pomocí
výstupu koncentrátoru Rlo.
Rozmístěníprvků PZTS je zřejmé z výkresové dokumentace' Přesné místo pro instalaci čidel
bude určeno při montáži. Musí se zohlednit umístěnízařízen( a technologie tak, aby byl
zajištěn bezproblémový přístup pro jejich kontroly a revize.

Systém PZTS bude dle pokynu zástupce investora rozdělen na samostatné skupíny dle
provozních potřeb objektu.

B.7.3 Napójecízdroje a kapacity

zóIožních akumulótorů

ole čsru EN 50131-1je pro objekt stanoven stupeň zabezpečení2_nízkéaž středníriziko
Dle EN 50131-1 budou použity zdroje typu A - Základnízdroj s hlavním přívodem 230V AC a
záložnímakumulátorem, který je automaticky dobíjen ústřednou PZTS případně pomocným
zdroj s dobíjeným akumulátorem.
napájecím zdrojem

)

Pro napájení systému PZTS budou využity stávající napájecízdroje.

ohledem na rozsah úprav systému PZTS bude v místnosti 2335 instalován nový posilovací
zdroj 230VAClIIVDC, označeníbude PZ9. Zálohování bude provedeno akumulátorem 24Ah

S

Topologie kabeláže pro napájenísystému 12VDc je patrná s blokového schéma.

B.7.4 Kabelové trasy
Kabeláž systému PZTS bude vedena v páteřních trasách parapetních dvoukomorových
žlabů]_65x53, které budou instalovány na strop. Přesná pozice těchto hlavních tras bude
upřesněna při realizaci se zástupcem investora. Do žlabu bude umístěna kovová stínící
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přepážka, která bude přizemněna. Tyto žlaby budou pouŽity ipro stoupací vedení mezi
podlažími. Podružné trasy budou řešeny ve vkládacích líštách 4Ox4o a 25x2o na povrchu.
Přechody chodeb budou provedeny v elektroinstalačních trubkách uložených pod omítkou'
Dímenze trubek bude volena s ohledem na možnosti zhotovení drážek ve stávajícím zdivu tak,
aby nedošlo k oslabení nosných konstrukcí. Drážky budou stavebně začištěnya provedena
malba.
Prostupy zdí a stropů v trasách parapetních žlabůbudou řešeny jádrovýmivrty pr. 57mm. Do
vrtu bude instalována tuhá trubka 50l46' Pro trasu parapetních žlabu je uvažován pro každou

komoru samostatný jádrový vrt' Místa stoupacích vedení budou upřesněna při realizaci se
zástupcem investora. V ostatních místech budou provedeny standardní průrazy zdí potřebné
dimenze.
Pro systém PZTS jsou použity následujícíkabely:

-

komunikačnílinka _ kabel 4x0,22+2xo,5 TWlsT nebo F/UTP CSE
zabezpečovacísmyčky- kabel 6x0,22, např. Fl-F06 n. VL06
posílenínapájení 12VDc - kabel CYKY-O 2x1,5

Při použitíkabelů se nevylučuje záměna za jlný druh, je ale nutné dodržet předepsané
technícképa rametry kabelů'
V místech napojeníprvkůPZTS se ponechajívolné konce kabelů 15cm.

V průběhu vedení mezi prvky PZTS je možno zřizovat dělícía sdružovací body (odbočné

krabice, svorkové skříně apod.)' Přípojná místa a prvky pro nastaveníparametrůnesmějí být
volně přístupné a musí být zajištěny vhodným zakrytím se zajišťovacímkontaktem proti
nežádoucímanipulaci. Je dovoleno sdružovat vedení poplachových smyček, zajišťovacích
smyček a signalizačnícha napájecích linek do vícežilových kabelů.

B.1.5 Napójenízařízení PZTS
Silové přívody 230V pro slaboproudá zaíízeníPTÍS

Elektrickou energii pro zařízení PZTS je nutno dodávat samostatným a V průběhu trasy
nevypínatelným vedením. Vedení musí být umístěno pod omítkou nebo v instalačních
trubkách a lištách - z důvodu sníženínebezpečí nedovolené manipulace. Vedení musí být
samostatně jištěno v rozvaděči a příslušnésvorky musíbýt označeny štítkem s nápisem: ''PZTS
- nevypínat".

Napájecí přívod 230V pro pomocný zdroj PZTS PZ9 bude proveden ze stávajícího rozvaděče
elektro kabelem cYKY-j 3xL,5; jištěníLo^/B; ochrana protí přepětí.
Napájení komponentů systému PZTS

Napájení koncentrátorů, klávesnic a výstupních modulů systému PZTS bude provedeno
pomocí zálohovaných zdrojů L2VDc (ústředna PZTS, pomocný napájecí zdroj)' Komponenty
budou k těmto zdrojům připojeny kabelem F|UTP C5E, pro napájení budou využity zdvojené
páry nebo kabely 2xL,5. Napájecí zdroj ústředny a pomocný napájecí zdroj nesmí být spojeny
paralelně. Je třeba navzájem propojit záporné póly (0V) všech napájecích zdrojů' Nikdy
nespojujte kladné póly napájecích zdrojůl Podrobný popis zapojeníviz blokové schéma PZTS.
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8.7.6

Uvedení PZTS do provozu

gs
Před uvedením zařízení do provozu bude provedena výchozí revize dle čstt 33 2000-6, Čsru
15oo, ČsN EN 5o-131-X, čsN 33 2oo0-4-4]-, TNl 33 4591-3 a dalších souvisejících norem a
předpisů.
Výchozí (pravidelná) revize obsahuje:
a) elektrická bezpečnost dle Čstrt 33 2ooo-4-4t
b) funkčnost
c) shoda s projektem
Pravidelné revize zařízení se provádějív termínech uvedených v reviznízprávě. o provedené
revizi se provede zápis.

B.7.7 FunkčnizkouškyPZTS
Před uvedením systému do provozu budou provedeny funkčnízkoušky v rozsahu

specifikovaném čsru clc/Ts 5oL2L-7 článku L0.2.

Prováděnífunkčníchzkoušek PZTS po montáži:
V rámci funkčníchzkoušek PZTS po montáži se provádí kontrola správné funkce, kontrola
nastavení systému a případně měření (detektorů, sirén.'.) - viz. TNl 33 4591-3 - komentář
k ČsN clc/Ts 50131-7.
Postupy pří údržběběhem provozu PZTS:

Uživatel zařízení PZTS je zodpovědný za zajištění pravidelné údrŽby (funkčníchzkoušek a
servisních úkonů).Rozsah funkčních zkoušek specifikuje čstrt clc/rs 50131-7 kapitola 13'
Doporučenélhůty činnostíprováděných v rámci pravidelné údržbyPZTS udává příloha A
v komentáři k čsN clc/Ts 50131-7 - TNl 33 4591-3.

B.1.8 Pokyny a doporučeníuživoteli
Před uvedením zařízeníPzTs do trvalého provozu je třeba vypracovat "Režimovou studii''
objektu, to znamená řešení režimu Vstupu, pokyny pro osoby, které opouštějíobjekt poslední,
kontrola oken dveří a uvedení oprávněných pracovníků.
Prokazatelně je nutno určit:
a - pracovníky poučené,pověřené obsluhou
b - pracovníky znalé, určenéa pověřené běžnou údržbou
Uživatel zpracuje technicko - organizační směrnici o činnosti v případě poplachu'
B.2 Společná ustanovení

B.2.7 Kabelové trasy
Prostupy e!ektrických rozvodů (kabelů a vodičů)požárně dělícími konstrukcemi musí b'ýt provedeny
podle článku 6.2 čsN 73 o81o : 2016.

ole čsru 73 o81o : 20!6, čl. 6.2.1. Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací,

plynovodů, vzduchovodů), technickrých a technologických zařízení, e!ektrických rozvodů (kabelů,
vodičů)apod. mají b'ýt navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícímikonstrukcemi.
Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí b'ýt dotaženy až k vnějším povrchům
prostupujících zařízení,a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící
konstrukce. Požárně dělícíkonstrukce můžebýt případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované
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části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke sníženípožárníodolnosti a ani ke
změně druhu konstrukce.

Prostupy musí b'ýt také navrženy a realizovány v souladu s čstv zg o8o2, čsN 73 o8o4, čsru ss ozot,
v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s čstv zE 0872 a dalšímiustanoveními souvisícími
s prostupy v čsN 73 ogxx.
Těsnění prostupů se provádí realizací požárně bezpečnostníhozaiízení - rnýrobku (systému) požární
přepážky nebo ucpávky (v souladu s čsru EN 13501-2+A!:2oLo, čt. 7.5.8), nebo dotěsněním (např'

dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tlouštte
konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest
(nebo okolo požárních nebo evakuačníchvýtahů) a za dodrženídalšíchpodmínek, které jsou
uvedeny v dalšíčásti tohoto článku čSN.
Pro zhotovení protipožárních ucpávek se použije systémové řešení s atestem státní zkušebny (např.
HlLTl, Promat, aj.)

B.2.2 Napájení
Jištěnía dimenzovánípřívodůelektrické energie pro jednotlívá zařízení bude provedeno dle
Čstrl gs 2OOo-4-473, Čstv 33 2ooo-4-43, čstv sE 2ooo-5-523'
Ochrana protí nebezpečnémudotyku bude dle ČsN ss 2ooo-4-41' provedena odpojením od
zdroje.
U ústředen jednotlivých zařízení bude provedeno uzemněnídle normy ČsN ss 2000-5-54.

Barevné značenívodičů
bude provedeno dle ČsN lrc +qo.

B.2.3 Vnějšívlivy
Protokol o určenívnějšíchvlivů nebyl předložen. Pro účelytohoto projektu prostředí normální
a tomu odpovídá ivýběr jednotlivých prvků (odpovídajícíkrytí)'

B.2.4

Vlivy zořízení

Zařízeníjsou provedena v souladu s Čsttt 33 2000 tak, aby nedocházelo k působení na jiná
zařízení, a nebude vystaveno nežádoucím vlivům jiných zařízení. Zařízeníje odolné proti
elektrickému rušenízokolního prostředí, elektrické sítě a protiVF rušení.

B.2.5

VIiv na

životníprostředí

Všechna zařízení, navržená pro instalaci, splňují hygienické normy a nemajížádný vliv na okolní
žívotní prostřed í.
Veškeré odpady vzniklé při montáži budou ekologicky zlikvidovány na náklady montážní firmy'

8.2.6

UvedenÍ doprovozu

Před uvedením zařízenído provozu bude provedena výchozí revize dle čstv 33 2000-6
souvisejícíchnorem a předpisů.
Pro zpracování výchozí revize musí mít pracovník provádějící revizi

požadované 514.5 a také dIe Čstrt s: 15oo, čl' 4.1.

k

a

dispozici informace

Součástí výchozí revize je prohlídka instalace dle čl. 611 a zkoušení včetně předepsaných
měřenídle čl. 612.

o provedené výchozí revizi bude vypracována zpráva'
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Pravidelné revize zaYízenídle Čsru 33 15oo se provádějí v termínech uvedených v revizní
zprávě. o provedené revizi se provede zápis.

Na jednotlivých slaboproudých zřízeních se provedou předepsané zkoušky a měření
předepsané normamí nebo výrobcem. Výsledky budou zdokumentovány v digitální nebo
písemné podobě'

B.2.7 Umístěníkoncových

prvkit

Při realizacije nutné provádět průběžnou koordinaci tras kabeláže s ohledem na stávající stav
vedení ostatních kabeláŽí a technologií. Pro osazování koncových prvků (zásuvek SK) je nutné
provádět koordinaci s interiérem a požadavky uživatele pro danou místnost.

c

Závér

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materíálů zajišťujících
dokončeníkompletní (funkční)dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení,
všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě,
atesty a certifikáty, dokumentací skutečnéhoprovedení'

V případě změn nebo doplňků provede dodavatel projektu na základě dodaných podkladů
dodatek k projektové dokumentaci.

Montážnípráce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami Čsru. změny
během montáže je třeba zaznamenávat do dokumentace, po skončeníprací bude provedena
výchozí revize a bude zhotovena dokumentace skutečnéhoprovedení'
Při provozu zařízeníjeuživatel povinen postupovat dle návodu k údržběa obsluze vydaných

výrobcem'
Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a dodatky k projektové dokumentaci.

SLO1 1906 RDS PZTS TZ

Strana 11

VATACK s.r.o.
18.12.20L9
Předmět rozpočtu

Krajský úřad Pardubického kraje
Budova B - nám. Republiky 12, Pardubice
Rozšířenísystému PzTs - požárnídetektory

I

nvestor:

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 LL Pardubice

cELKoVÁ REKAPITULACE
Pol
1

Specifikace

cena bez DPH

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

CENA CELKEM bez DPH

1 952 118,00

1 952 118,00

4099M,78

DPH2L%
CENA CELKEM včetně DPH

2362062,78

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujícíchdokončení kompletní
(funkční)dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna
předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

Při vyplňováníje nutné respektovat následující pokyny:
1' Při zpracování nabídky je nutné vyuŽít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy,
specifikaci dodávek a prací
2. Každá dodavatelem vyplněná položka musí obsahovat veškerétechnicky a logicky dovoditelené součásti dodávky
a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční.Dodavatel dále vyplní ve výkazu
výměr vedle položkových cen také barevně zvýrazněná pole pro výrobce a typové číslovybraných položek. Ve

výkazuvýměrjsouodlišenyřádkyprododávku (bílépodbarvení) ařádkypromontáŽ(šedépodbarvení),tzn.žev
jednom řádku se vyplní bud'pouze dodávka nebo pouze montáž'
3. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení
a služeb, které platí pro určitou
odkazy na obchodnífirmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označenízboží
osobu, popřípadě její organizačnísloŽku, odkazy na patenty a vynálezy, užitnévzory, průmyslovévzory, ochranné
známky nebo označenípůvodu, jedná se ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek o referenčníresp.
srovnatelný výrobek nebo řešení, které určujínejnižšístandard kvality. Tím není upřena dodavateli možnost použíti
jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
V případě, že dodavatel nabídne řešení nebo produktyve smyslu odst. shora, plně odpovídá za splněnívšech
parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími
systémy a profesemi' Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena

ne nálrleÁrr rlnáarraiple

6. cenová nabídka
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1.

Poplachovr zabezpečovacía tís ovr systém (PzTsl
Projekt - referenční

v robek

Pol. Druh

V robce

Typové číslo

PzTs

16 aŽ 52O

zdrojem v krytu

Honeywell

GALAXYGD-520

z

n

Montáž [M]

Celkem lD+Ml

Jednotková Celkem bez Jednotková Celkem bez Jednotková Celkem bez
DPH

cena

DPH

cena

DPH

s komunikátorem a

n

ZákladnÍ počet z
stedny í6
- Maximální celkou' počet zÓn 520
- Maximální počet koncentrátorŮ 63
- Max. počet podsystémŮ 32
- Zákl. počet PGM uj'stupŮ tjst edny 8+6
- Max. počet PGM vt' stupŮ 260+6
- Počet uŽivatelsk ch k dŮ 999
- Max. Velikost záloŽního AKU 34 Ah l 12v (do
krytu Úst edny max' 'l7 Ah)
-

D

Dodávka ID]

cena
Úst edna

L

Množst Měrná
jedn.
v1

Specifikace

sTÁVAJicill!
2

M

Rrs

3

M

Rrs

222 325302.R00
220 89-

0202.R00

Progromov

nÍ st

edny, uvedení do provozu

Revize
-

Vyhled nÍ noojovocích bodťt na PZTS

-

kontrola rozsohu systému PZTS, zaznamen nÍ

změn do dokumentoce skutečného stovu

4

M

Rrs

900 - .R23

-

pravy o p epojenÍ v souvislosti s využitim

v stupťt expondér a identifikace funkcÍ těchto
stuptt
nespecifikované

HZS elektromontér

v tarifnÍ t ídě

6

5

6. cenová nabídka

Systémoui GSM modul v kovovém krytu pro
posílání SMS a volání uživateli
GSM modul využívá možnostímoderních
komunikačních technologií sítíGSM k odesílání
SMS o poŽadovan ch událostech v objektu
společně s prozvoněním na zvolené telefonní číslo
a poskytuje tak detailní p ehled o událostech v
budově až do jednotlivé z ny či uživatele.
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6

D

7

M

lM karta mobilního operátora .'' zajistí lNVEsToR
220 71-

komu n ika čn íh o m od ul u G sM/G

775.ROo

P

s

Rs/sM

n' zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5,5A

s

a odpojovačem
Spínanri zálohovanri zdroj v krytu pro použitív
systémech EZS' Zdroj má samostatn vr/stup pro
8

dobíjení záložního akumulátoru s omezením
proudu, signalizačn ím i V\i'stu py a od pojovačem,

D

které odpovídají požadavk m norem na zdroje v
systémech EZS. Hodnota dobíjecíhoproudu je
volitelná v několika krocích.
9

M

10

D

11

T2

M

71-

1114.R00

Pt2-24
15

7L1113.R00

D

M

SYSTEM
D

SYSTEM
D

16

M

17

M

L8

M

Akumulátor12V/24Ah šroubové svorky M5,
životnost dle EURoBAT 3 až 5

Mont

vds

ž bez držbového akumul toru

Napájecí p ívod 230V pro pomocnt/' zdroj PZTS ze
stávajícího rozvaděče elektro - Jistič L04,
pěťová ochrana,40m kabelu CYKY-J 3x1,5,

konvenční optickokou ovri hlásič, bez patice
Hlás|č certifikovanri dle EN 54-7 s automatick\i'm
citlivosti detekce p ítomnosti kou e

SENZOR
EUROPE
(PITTWAY)

15

ž z lohového zdroje

Demontáž a v' měna stávajících požárních

13

14

Mont

SENZOR

Rrs

6. cenová nabídka

1000121
22 32-

R00
32R00
22 32R00

Patice pro montáž hlásiče na strop
relé 12 V ss s nucenou resetací.
automot.

s

Vestavěn\im

hl siče na omítku v EZS, na kci

Pož rní konvenčni stropní bodov hl sič no potici
outomot.

hl

siče no omÍtku v EZ9, no kci

demont ž 50% mont že
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79

M

Rrs

222 32-

so32.R(n

Poždrní konvenčnístropnÍ bodov,hl sič na potici
50% montdŽe

Rozšíení systému PzTs

20

Koncentrátor V kovovém krytu pro 8

u stupy
- Poěet

21

zn

z

n se 4

PGM

8

SabotáŽní kontakt ano
- Poěet PGM vt stupti 4
-

D

-

Typ PGM vristupťr tranzistorové SE (volitelně SC)

-

zatížitelnost PGM v'ístuprj max. 400 mA

Modul v krytu s obousměrnou komunikací s
bezdrátov'ími prvkv, max.L6/24 zon

22

D

23

M

24

D

25

D

26

D

Bezdrátovt optickti kou ov hlásič, napájení 1x3V
Li baterie (cR123A), Signalizace LED + bzučák

27

D

Lithiová 3V baterie typ cR123A (cR17345) s
kapacitou 1400 mAh

28

M

Rrs

29

M

Brs

Rrs

220 71-

1772.R(n

Mont

ž sběrnicového

konvenění optickokou

modulu

ov

hlásič, bez patice

Hlásič certifikovanti dle EN 54-7 s automatick m
dorovnává ním citlivosti detekce p ítom nosti kou e.

Patice pro montáž hlásiče na strop

s vestavěnrf'm

relé 12 V ss s nucenou resetací.

6. cenová nabídka

222 325037.R(n
222 325032.R@

Z

suvka automdt. hlástče na omÍtku v EZS, no kci

PoždmÍkonvenčnÍstropnÍ bodov

hl

sič na patici
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Duální detektor s dosahem 12m
-

Typ

PIR +

- Dosah PlR

- Dosah PlR

MW

vějí - délka 12 m
vějí - hel 85'

- Dosah MW -

30

délka 12 m

Montážnívt ška 7,5 - 2,4 m
Citlivost 2 nebo 4
lndikace poplachu LED dioda
T ída prost edí ll -Vnit nívšeobecné

D

Pracovníteplota -10 - 50'C
PlR detektor s pťrlkulovou čočkoua dosahem 12m

včetně držáku
-

Zpracování signálu digitální
Typ pyroelementu quad

-

Dosah

-

Dosah

-

Montážnív ška I,5 - 2,4 m
citlivost nízká / st ední / Wsoká

-

37

D

-

vějí - délka 12 m
vějí - hel 85 "

- lndikace

poplachu LED dioda

-T ída prost edí ll -vnit nívšeobecné
oC
- Drlrartní fanln+r -?o - (fl
PIR detektor s QUAD pyroelementem

a dosahem

Lzrí|
_

-

Zpracování signálu digitální
Typ pyroelementu quad

- Dosah
32

- Dosah

D

vějí - délka 14
vějí - hel 110

m
"

Montážníuiška 2-2,7 m
_ citlivost automatické
_

poplachu LED dioda
T ída prost edí ll - Vnit nívšeobecné

- lndikace
-

Pracovníteplota -20 - 50 "C
- Paleiirlní rrlhlzn<t n - qq o/^
_

33

D

34

M

35

D

36

D

6. cenová nabídka

Volitelná čočkadlouh' dosah 24m s hustším
pokrytím

|'ixl:;*

|tMont

ždetekoru

červenétlačítko,NC/No vr stup, zápustná montáž,
prolam. plast, symbol EN54-11

červen' zadní kryt pro povrchovou montáž tlačíte
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37

D

38

D

39

M

40

D

41

M

Plastovr'pr hlednti kryt pro tlačítka a ovládací
náhradní prolamovací plast pro tlačitka

Rrs

220 711309.R00

Mont ž tÍs ového hl siče - tločítko
Vnit ní nezálohovaná polarizovaná siréna, EN54-3

42

2

rovně hlasitosti,
siréna bílá, 32 t n ,
povrchová/zápustná montáž

Rrs

220 777401.RaO

Mont

ž poplochové slrény

vnit ní

Kabel F/UTP Cat.Se 4x2xAWG24' LSOH plášť
modni, Eca, kategorie 5e, t ída D (100 MHz),
stíněnrl' opleteníAl f lie, pro instalaci ve vnit ním

D

orost edí
43

M

44

D

Rrs

222 280507.Rtn

UTP,FTP,stKu,sYl(Y do 7 mm vně.pr m.volně ve
žlabu
Kabel stíněnli - lanko 6 x o,22mm2,každri vodič
barevně odlišen, prri ez lanka o,22mm2, pro

uloŽenípod omítku
4S

M

46

D

47

M

RTS

220 77-

1501.R@

Mont

ž kabelu

Kabel Cu

Rrs

222 281551.R00

pln

do 10x22 - volně - v liště, ve žlabu

vodič, 2ox1,5 (D)
do 2'5 mm' do 5žil, valně ve

JYW 1 nmCYl(Ý
žlabu

Krabice p ístrojová
4A

D

49

M

_

hloubka 66mm, prriměr

73mm, vnit ní hloubka 65mm, spojení v souvislou
adu s roztečí71 mm, pro p ístroje s velkou
hloubkou, materiál plast
RTS

222 26oo27.ROO

Krobice Ko 68 pod omÍtku + qtsekánl
Lišta hranatá 40X40, pro montáž na stěnu nebo na

50
51

D

52

M

strop, dvoiittÍ zámek víka
Lišta hranatá 2ilQo, pro montáž na stěnu nebo na
strop' dvoiitti zámek víka

Rrs

6. cenová nabídka

210 01-

070s.R00

Lišto elekroinstoloční PVC š.do 40
mm,šroubovánÍm
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53

ohebná trubka s nízkou mechanickou odolností
(čsN), vnější prťrměr 28,5 mm, vnit ní prŮměr 22,9
mm, 320N, pro p ímézalévání p i monolitické

D

betonáži nebo pod omítku

ohebná trubka s nízkou mechanickou odolností
(ČsN), Vnější pr měr 40mm, vnit ní pr měr 31mm,
320N, pro p ímézalévání p i monolitické betonáži
nebo pod omítku

54

D

55

M

N15

56

M

RTS

s7

D

58

M

222 260552.R00
222 26-

osss.R(n

Trubka plast.ohebn 23 pod omÍtku vč.drdžky
Trubko plost.ohebn 48 pod omÍtku vč,dr žky
TRuBKA PEVNÁ PVc 5ol45 PEVNÁ PLAST' ŠEDÁ
320N

R75

222 260576.R@

Trubka plast.

tuh

5o na p Íchytk ch vč.p lchytek

SESTAVA PARAPETNíHo ŽLnau resxse,

dvoukomorového
-

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna

šíka t6s mm
Hloubka 53 mm
Počet kryt 2
Víka jsou součástí dodávky Ano
59

šíka víka 145 mm
šíka víka 2 45 mm

D

symetrické Ano

Materiál Plast PVc
Barva Zá ivě bílá RAL 9010
Provedení zadní stěna (vnit ní strana) - Prťrběžn
profil tvaru C
MontážnÍ otvory do dna Ano
Včetně poot bnl ch dílťta tvarovek
Kryt
60

61

spoj

pro vrchní díl kanál pro vestavbu

D

p ístroj11 45x45mm, ke skrytí ezn\ich hran a fixaci

D

kabehl
Kovová p epážka, š 40mm
včetně p íslušenstvína p izemnění (spojky,
konektory, vodič CYA)

62

M

R15

6. cenová nabídka

222 26-

0797.R@

Poropet' kon l, vč.p lslušenstvÍ
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63

Protipožárníintumescentní vodou editelnri nátěr,

D

balení 1

64

M

RI5

65

M

RIS

66

M

222 30-

0671.R00
900 - .R23

Protipož rnÍ p ep žko na kabel.vedení
Rozebr ní stropních podhledťl a zpětné uzov enív
7.PP - nespeciÍikovoné

HZS elektromontér
RIS

612 10-

v torifni t ídě 6
oprava omítek stěn vnit ních vápenocem.

0031.R4r'.

460 68-

Prťlroz zdivem v cihlové zdi tloušťky15 cm

0021.RT1
460 68-

do

67

M

RTS

68

M

RIS

69

M

RTS

70

M

RTS

71

M

RIS

72

M

Rrs

73

M

RIS

74

M

75

D

RTS

141 - .R00

P irážka za podružn materiál M 21, M

76

RTS

207 - .R00

Rrs
Rrs

770 - .R00

Podíl p idružen, ch v,jkonťt - 1%
individual.

00s241010R

79

M
M
M
M

RIS

005124010R

80

M

Rrs

005121020R

77
78

0024.R00
970 031060.R00
970 033060.R00
970 037060.R00
970 051060.R00
970 056060.R00

pr

měru 6 cm

Prťtroz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm

vrt níi drové do
P íp. zo

j

dr. vrt' ve H nod 7,5 m cihel do D 6omm

P íp. častép em.

Vrt

P

ní

j

zdivo cihelného do D 60 mm

str.

j

d' vrt. v cihel do D 60mm

drové do ŽB do D 60 mm

íptotek za jddr' vrt. stropu v ŽB do D 60 mm

P íplotek zo pr ci mimo běžnou procovní dobu o o
víkendech

22 '3%

skutečného
Koordinoční činnost
Vybudovdní, provoz a odstraněnÍ za Ízení
stoveniště

Celkem bez DPH

CelkemD+MbezDPH

6. cenová nabídka
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