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Datum vyhotovení

NEANO



Č íslo smlouvy MF

3302/030/2013
Tato čfslo uvádějte při fakturaci

SMLOUVA O DÍLO

Servisní podpora prost ředků Jednotného bezpe čnostního
systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

uzav řená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník"),

Č I. I

Smluvní strany

Objednatel

	

: Česká republika - Ministerstvo financí ČR
Sídlo

	

: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Jehož jménem jedná: Ing. Luděk Novotný - ředitel odboru 33
IČO

	

: 00006947
DIC

	

: CZ 00006947
Bankovní spojeni: ČNB Praha 1

č .účtu 3228001/0710

dále jen „Objednatel"

a

Zhotovitel

	

: ELTES, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 29630

(a

	

Sídlo

	

: Poděbradská 56, 198 21 Praha 9 - Hloubětín
Zastoupená

	

: Ing. Martinem Škábou, jednatelem spole čnosti
IČO

	

: 61504513
DIČ

	

: CZ61504513
Bankovní spojení : Česká spořitelna Praha 8

č . účtu: 250405369/0800
Telefon/Fax

	

: 266 107 239, fax: 281 869 027

dále jen „Zhotovitel"

Č i. II

Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění je poskytování servisní podpory systém ům EZS (elektronická

zabezpečovací signalizace), EPS (elektrická požární signalizace), ACS (elektronická
kontrola vstupu), CCTV (uzavřený kamerový okruh) a AVS (akustický výstražný
systém), které byly v objektu Objednatele (MF ČR) Janovského 2, Praha 7 v souvislosti
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s rekonstrukcí budovy v rámci p řípravy sídla GSA dodány a instalovány. Součástí plnění
je řešení návaznosti výše uvedených systém ů na integrační platformu ABI všech objektů
MF ČR zahrnutých do Jednotného bezpečnostního systému, včetně údržby databáze.

2.2. Po dobu platnosti smlouvy jsou p ředmětem plnění služby popsané v č lánku III. odst. 3.1.
až 3.12, které závazně stanoví podmínky zahájení servisního zásahu, jeho dokončení, dále
pak podmínky b ěžné podpory a ročních revizí.

Č l. III

Závazky Zhotovitele
	3.1.

	

Zhotovitel se zavazuje provád ět pravidelné kontroly provozuschopnosti EZS, součástí
těchto kontrol mimo jiné je:

- vizuální kontrola prvků ,
kontrola displeje - datum, čas, název instalace, prosvětlení u snímačů
s klávesnicí a displejem,

- kontrola automatického přechodu na provoz ze záložního zdroje,
kontrola č innosti ovládaných za řízení,
kontrola odezvy na čtení identifikační karty,

- kontrola umístění prvků systémů v daném prostředí, vyhodnocení dopad ů
případných změn na funkčnost a dostupnost těchto prvků ,
kontrola účinnosti signalizací, u optické viditelnost za denního i um ě lého
osvětlení, u akustické slyšitelnost,
kontrola stavu náhradních zdroj ů, prověření kapacity,

- kontrola funkčních vlastností prvků jednotlivých systémů , při kontrole se
přihlíží k příslušným normám, technickým podmínkám výrobc ů , návodům
k obsluze a údržb ě jednotlivých prvků a zařízení,
kontrola vlivu jiných zařízení na provoz systému,
kontrola interakcí a vazeb mezi systémy,

- kontrola stavu a vyhodnocení historie v grafické nadstavbě ABI,
- kontrola map v ABI

kontrola a nastavení jednotného času s ostatními systémy
Termín : 1lčtvrtletí

	

3.2.

	

Zhotovitel se zavazuje provád ět pravidelné kontroly provozuschopnosti ACS, součástí
těchto kontrol mimo jiné je

č innosti jako v odstavci 3.1. a dále,
kontrola biometrických snímačů, jejich kalibrace,

- kontrola funkčnosti personálních propustí a se řízení,
- kontrola funkčnosti elektromechanických, elektromagnetických

a elektromotorických zámků včetně kování a příslušenství, seřízení,
- kontrola funkčnosti turniketů a jejich se řízení,
- kontrola provozuschopnosti personálních propustí, kontrola mechanických

částí, pohonů a řídící jednotky,
kontrola funkčnosti elektronického klí čového depozitu (KW).

Termín: l I čtvrtletí
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3.3.

	

Zhotovitel se zavazuje provád ět pravidelné kontroly provozuschopnosti CCTV, sou částí
těchto kontrol mimo jiné je:

- činnosti jako v odstavci 3.1. a dále,
kontrola obrazu všech kamer, č ištění,

- kontrola uchycení kamer,
- kontrola vyhřívání, telemetrie a videomanagementu,

kontrola celistvosti záznam ů a jejich dostupnosti,
kontrola live zobrazení,

	

3.4.

	

Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelné prohlídky EPS a m ě síční kontroly ústředny a
doplňujících zařízení v rozsahu:

P ředmět kontroly

	

Termím
Obecně

	

pololetí

	

1/mě síc
▪ Provedení a úplnost prací je v souladu s platnou dokumentací dopln ěnou o změny,

materiály a typy zař ízení jsou v souladu s platnou dokumentací

	

X
• Za řízení je vhodné pro daný prostor a je p řístupné X
• Označení obvod ů je správné a čitelné X
• Nejsou viditelně neschválené změny X
• Nejsou žádné neschválené zm ěny X
• Šrouby, kabelové vývodky, zaslepovací zátky jsou správného typu, úplné a t ěsné

vizuální kontrola

	

X
fyzická kontrola

	

X
• Stav těsnění je vyhovující X

Ústředny
• Kontrola sk ř íně ústředny X X
▪ Vizuální kontrola vnitřku ústředny X
• Oč istění skř íně ústředny zevně i zevnitř X
• Zkouška činnosti úst ředny a dopl ňujících za řízení (signalizační za řízení, tabla, ZDP) X X
▪ Zkouška činnosti za řízení EPS (hlásičů ) a za ř ízení, které EPS ovládá X
• Kontrola zdroje a akumulátorů

vizuální kontrola

	

X
kontrola parametrů měřením

	

X
Kontrola paměti událostí (výpis)

	

X
• Kontrola účinnosti signalizace

u optické viditelnost za denního i um ě lého osvětlení X
u akustického slyšitelnost X
Hlásiče, vstupnílvýstupní moduly

• Automatické hlásiče bodové
vizuální kontrola

	

X
funkční test

	

X
kontrola parametrů hlásičů

• Manuální hlásiče (tlač ítka)
vizuální kontrola

	

X
funkční test

	

X
• Vstupnílvýstupní moduly,izolátory

vizuální kontrola

	

X
funkční test

	

X
• Eex hlásiče, bariery, oddě lovací moduly

vizuální kontrola

	

X
funkční test

	

X
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3.5.

	

Zhotovitel se zavazuje provád ět pravidelné kontroly provozuschopnosti AVS, sou částí
těchto kontrol mimo jiné je:

• vy řazení dopl ňkových funkcí VAS při poplachu (reprodukce hudby, provozní hlášení,...)
• srozumitelnost hlášení (jednoznačné, srozumitelné, v p řípadě mikrofonu - p ředepsané)
• záložní napájení - min 2-násobek evakua ční doby
• odpovědná osoba za provoz VAS stanovena
• srozumitelnost řeč i hlášeni minimáln ě 0,65 na stupnici CIS v celé oblasti pokrytí
• indikace stavu na „velín ě" (zapnutolvypnuto), napájení, závada, režim zóny)
• monitoring závad

- opticko akustická signalizace poruchy napájeni
opticko akustická signalizace poruchy nebo vypnutí záložního zdroje
indikace poruchy mikrofonu, p ředzesilovače, nebo kabeláže mikrofonu

• kontrola nuceného odposlechu (vyhovuje-nevyhovuje)
• kontrola rozhraní se EPS
• opat řeni proti ší ření rušivých vlivů přes kabelové trasy

Termín: 116měsíců

3.6. Zajistit zdarma po dobu záruky opravu č i výměnu vadných dílů nebo jejich části na
systémech EZS, ACS, EPS, CCTV a AVS, bude-li p ři pravidelné prohlídce nebo
vyžádaném servisním zásahu zjišt ěna jejich porucha, kterou lze charakterizovat jako
standardní servisní zásah.

Standardním zásahem technika při výjezdu se rozumí zásah na systému, který vykazuje
poruchu některého z prvků. Poruchu lze odstranit výměnou vadného prvku za nový,
př ičemž se však nejedná o prvek sběrnice, komunikačního systému, ústřednu, systém
digitálního videomanagementu a videomatice, dále se nejedná o speciální technologie
jako jsou personální propusti. turnikety a elektronické systémy klí čového hospodářství.

Porucha nepostihuje celý systém či jeho podstatnou část. Při standardním servisním
zásahu je zjištěn vadný prvek, nahrazen výměnným způsobem a vystaven servisní
protokol. Standardní oprava musí být u systémů EZS, ACS, EPS, CCTV a AVS
dokončena do 12-ti hodin od nahlášení požadavku na servisní dispeč ink, nejsou-li
organizační překážky na straně Objednatele.

3.7. Zajistit uvedení systém ů EZS, ACS, EPS, CCTV a AVS do omezeného provozu. bude-li
při pravidelné prohlídce, nebo vyžádaném servisním zásahu zjištěna jejich porucha
středního rozsahu.

Opravou středního rozsahu se rozumí oprava, kterou nelze provést výměnou jednoho č i
dvou prvků za nový, systém však může být po provedeni nutných opatření uveden do
omezeného provozu. Při výjezdu k takové poruše technik přesně urč i rozsah poškození,
počet a druhy náhradních prvků, které je nutné vyměnit a je-li to možné, uvede alespo ň
část systému do provozu. S osobou odpov ědnou za provoz dohodnou nutná technicko -
organizační a režimová opatření. Dále dohodnou p ředběžný tennín kone čné opravy,
přičemž uvedení části systému do omezeného provozu (stav, kdy bezpečnostní systém
spolu s organizačními změnami ostrahy, případně jinými režimovými opat řeními
zajišťuje bezpečnost objektu v rozsahu umožňujícím ochranu utajovaných informací,
musí být dokon čeno nejpozději do 24 hodin od nahlášení požadavku na servisní
dispeč ink, nejsou-li překážky na straně Objednatele. Uplné odstraněni poruchy musí být
provedeno do 5 pracovních dnů . Před zahájením konečné opravy obdrží odpovědná
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osoba za provoz výkaz materiálu a práce v četně ocenění, práce budou zahájeny po
odsouhlasení nákladů a tyto náklady budou konečné nejedná-Ii se o záruční opravu.
O zásahu je vystaven servisní protokol.

3.8. Zjistit základní rozsah poškození, provést všechna dostupná technická opat ření pro
snížení rizika ohrožení majetku č i osob v případě, že porucha bude charakterizována jako
oprava velkého rozsahu.

Opravou velkého rozsahu se rozumí oprava systému, který je natolik poškozen (zásah
blesku, vyplavený objekt, celkové poškození objektu atd.), že ani p ři vynaložení
veškerého úsilí a dostupných technických prost ředků systém nelze uvést do omezeného
provozu. V takovém případ ě technik zjistí základní rozsah poškození a dohodne
s osobou odpovědnou za provoz další postup včetně termínu dokončení opravy. P řed
zahájením konečné opravy obdrží odpovědná osoba za provoz, uvedená v odst. 4.1. této
smlouvy, výkaz materiálu a práce v četně ocenění, práce budou zahájeny po
odsouhlasení ocenění. O zásahu je vystaven servisní protokol.

	

3.9.

	

Servisní dispe č ink ELTES funguje nepřetržitě 7 dnů v týdnu 24 hodin denně :
Spojení na servisní dispe č ink ELTES:

	

tel.:

	

603 878 403
mail: servisem eltes.cz

3.10 Vyžádaný servisní zásah na systémech EZS, ACS, EPS, CCTV a AVS zahájit v časovém
limitu do 4 hodin od nahlášení na dispečink servisního střediska ELTES.

3.11. Poskytovat okamžitou telefonickou podporu a pomoc p ři eventuálních problematických
stavech a poruchách EZS, ACS, EPS, CCTV a AVS, které je schopna odstranit osoba
odpovědná za provoz systému.

3.12. Poskytovat na dodanou technologii a provedeně práce záruku po dobu 24 m ěsíců ode dne
dodání Objednateli. Pokud výrobce nebo externí dodavatel technologie poskytuje záru ční
dobu delší, platí tato delší záruční doba.

Č l. IV
Závazky Objednatele

4.1. Osoba odpovědná za provoz (oprávněný zástupce Objednatele) je Bc. Petr Holý, e-mail:
Petr.Holy cc;mfer.cz, tel.: 257043169, 725 901 654 . Zm ěnu osoby odpovědné za provoz
musí Objednatel v čas nahlásit Zhotoviteli. Mimo této osoby je Objednatel oprávn ěn
písemně urč it i další osoby oprávněné vyžádat si telefonickou podporu Zhotovitele.

4.2. Osoba odpovědná za provoz odpovídá za řádné provozování systému, kontroluje č innost
osob pověřených obsluhou, zajišťuje nahlášení všech oprav Zhotoviteli, kontroluje
provádění zkoušek činnosti systému během provozu, udržuje průvodní dokumentaci
v pořádku, zaznamenává změny a ukládá ji na místech k tomu určených, při vyřazení
systému z provozu zajišt'uje pot řebná náhradní opat ření
Termín: průběžně
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4.3. Úč inně se Zhotovitelem spolupracovat p ři plnění závazků vyplývajících z této smlouvy
především dodržováním dohodnutého zp ůsobu komunikace se st řediskem servisních
služeb ELTES, zajištěním přístupu ke všem prvkům systému a přítomnosti osoby
odpovědné za provoz při vyžádaném servisním zásahu technika, pravidelné prohlídce č i
roční revizi, dále v časným a úplným předáváním požadovaných informací.
Termín: průběžně

4.4. Zamezit zbyte čným servisním zásahům způsobených zejména p ředáním nesprávných
nebo neúplných informací v hlášení o poruše, chybnou obsluhou systému, obsluhou
v rozporu s návodem k obsluze.
Termín: průběžně

4.5. Zamezit zbyte čným servisním zásahům způsobených zásahem třetí strany do HW a SW
prostředků, které jsou p ředmětem plnění této smlouvy.
Termín: průběžně

el.V
Cena, platební podmínky a fakturace

5.1. Celková cena za ro ční plnění, uvedená ve smlouvě za plnění dle č lánku III této smlouvy,
je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č . 526/1990 Sb.. o cenách, ve zn ění
pozdějších předpisů a je cenou nep řekroč itelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené
s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými celními
poplatky, dopravou do místa plnění apod.

	

5.2.

	

Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmět plnění zahrnující části dle přílohy č . 1 této
smlouvy za ro ční plněníčiní:

bez DPH

	

397.880,00 Kč ,
slovy (t ři sta devadesát sedm tisíc osm set osmdesát Kč )

DPH 21%

	

83.554,80 Kč
slovy (osmdesát tři tisíc pět set padesát čtyři Kč a 80 haléřů )

včetně DPH

	

481.434,80 K č
slovy (č tyři sta osmdesát jeden tisíc čtyři sta třicet č tyři Kč a 80 haléřů)

5.3. Cena díla uvedená v odstavci 5.2 tohoto č lánku smlouvy bude hrazena dle následujícího
harmonogramu plateb:

31.3. příslušného roku 99.470,00 Kč bez DPH

30.6. příslušného roku 99.470,00 Kč bez DPH

30.9. příslušného roku 99.470,00 Kč bez DPH

15.12. příslušného roku 99.470,00 Kč bez DPH

5.4. Právo fakturovat p ředmět plnění vzniká po p ředání a převzetí zpráv o pravidelných
prohlídkách, revizích dle č lánku III této smlouvy. O p ředání a převzetí zpráv bude
vystaven dodací doklad.
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5.5.

	

Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:
a) rozpis položek p ředmětu plnění přesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové č íslo smlouvy,
d) úplné bankovní spojení dodavatele v četně zejména č ísla účtu,
e) veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ,
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku.

5.6. Společně s fakturou daňovým dokladem je Zhotovitel povinen p ředložit dodací doklad.
který musí obsahovat jednozna čné označení dodávky č i služby, a to včetně přesných
názvů položek, jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní č ísla (je-li
uvedeno) a u nehmotného majetku čísla licencí. Originál dodacího dokladu p řipojený k
faktuře musí být vlastnoručně podepsaný osobou odpovědnou za provoz bezpe čnostního
systému, uvedenou v odst. 4.1. této smlouvy a oprávn ěným zástupcem Zhotovitele.
Výrobní čísla budou uvedena u technologie, která má výrobní č ísla uvedená na dodacích
listech výrobce č i distributora.

	

5.7.

	

Splatnost řádně vystavené faktury - daňového dokladu č iní 21 dnů ode dne doručení
Objednateli.

5.8. V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena Objednateli
nejpozději do 15. 12., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.9. Objednatel má právo fakturu - da ňový doklad Zhotoviteli p řed uplynutím lhůty splatnosti
vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura nesprávné údaje, chybí-
li na faktuře - daňovém dokladu některá z náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu
nebo obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný druh č i množství předmětu plnění než
dohodnuté ve smlouv ě . Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne
doručení opravené faktury - daňového dokladu Objednateli.

5.10. Daň z přidané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů , ke dni uskute čnění zdanitelného plnění.

5.11. Platby budou probíhat výhradn ě v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje
budou uvedeny v této měně .

Č1. VI
Dodání p ředm ětu pln ění smlouvy

6.1. Zhotovitel se zavazuje, že dodané náhradní díly budou nové, nepoužívané, v ěcně a právně
bezvadné a odpovídající právním p ředpisům a závaznými doporu čujícím normám
platným v Ceské republice.

	

6.2.

	

Předmět plnění musí vyhovovat bezpe čnostním standardům, jejichž použití je obvyklé
u obdobných produktů , a musí svou technickou úrovni odpovídat zadávacím podmínkám
Objednatele v oblasti bezpe čnosti a provozu informačních a komunika čních technologií.

	

6.3.

	

Před uskutečněním předáni předmětu plnění bude Zhotovitel prokazateln ě informovat
oprávněného zástupce Objednatele uvedeného ve smlouv ě o připravenosti k p ředáni.
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Datum převzetí musí být stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele tak, aby
mezi doručením oznámení o dokončení a datem p řevzetí uplynulo nejmén ě pět (5)
pracovních dní.

	

6.4.

	

Dílč í dodávka předmětu plnění a dílč í fakturace se p řipouští pouze v případě uvedení této
skutečnosti ve smlouvě .

6.5. Pokud to není v rozporu s povahou p ředmětu plnění, musí být ke každému funk čnímu
celku přiloženy doklady nutné k jeho p řevzetí a užívání, návod k použití a p řípadná další
nezbytná dokumentace (např. prohlášení o shodě , atesty, prohlášení, že byly použity
materiály a technologie v souladu s p říslušnými zákony a předpisy, prohlášení o
respektování enviromentálních požadavků daných platnými závaznými p ředpisy).
Veškeré dokumenty uvedené v předchozí větě musí být v českém jazyce.

6.6. Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávn ěným
zástupcem Objednatele v místě plnění.

6.7. V případě neposkytnutí nezbytné součinnosti Objednatele lze po vzájemné dohod ě
prodloužit termín pln ění smlouvy. Dohoda podle předchozí věty musí být písemná a musí
mít formu dodatku k této smlouvě .

Č1. VII
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

7.1.

	

Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění dnem převzetí předmětu
plnění Objednatelem.

7.2.

	

Objednatel nabývá práva k užívání p ředmětu plnění (například licenci k užití
poč ítačového programu) dnem p řevzetí předmětu plnění Objednatelem.

7.3. Objednatel je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho protokolárního p řevzetí a
nebezpeč í škody na p ředmětu plnění přechází na Objednatele p řevzetím tohoto plnění. Za
užití předmětu plnění podle předchozí věty se však nepovažuje jeho ověřování a testování.

Č1. VIII
Sankce smluvní pokuta a úrok z prodlení

8.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z
této smlouvy č i právních předpisů má Objednatel právo uplatnit v ůči Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05% (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny p ředmětu plnění za
příslušné čtvrtletí dle odstavce 5.4, č lánku V této smlouvy a to v četně DPH za každý i
zapo čatý den prodlení.

8.2 Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu
Objednatelem je Zhotovitel oprávn ěn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku
z prodlení se řídí nařízením vlády č . 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků
z prodlení a poplatku z prodlení podle ob čanského zákoníku, v platném znění.

8.3

	

Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí se nep řipouští.
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8.4 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazků v rozsahu, v jakém
je prodlení způsobeno prodlením s pln ěním závazků druhé smluvní strany, zejména
v případě neposkytnutí požadované souč innosti vymezené ve smlouvě .

	

8.5

	

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený
touto smlouvou.

	

8.6

	

Okolnosti vylučující odpovědnost podle § 374 obchodního zákoníku nemají v souladu s
§ 300 obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

	

8.7

	

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouv ě není dotčeno právo
smluvních stran na náhradu způsobené škody v plné výši.

Č 1. IX
Náhrada škody

9.1 Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením
svých povinností. Zhotovitel odpovídá zejména za škody zp ůsobené porušením
ustanovení této smlouvy, škody způsobené jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé
v důsledku vad plnění. O náhradě škody platí obecná ustanovení obchodního zákoníku v
platném znění.

	

9.2

	

Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše č i druhu náhrady škody se nep řipouští.

Č1. X
Ochrana informací

10.1 Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické
podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o
veřejných zakázkách na profilu zadavatele, a to bez časového omezení.

10.2 Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit třetím osobám důvěrné
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona
Č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím ; ve znění pozdějších předpisů, není
tímto ustanovením dotčena.

10.3 Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou;
b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;
c) veškeré další informace, které budou Objednatelem ozna čeny jako důvěrné ve smyslu

ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů .

10.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na informace:

a) které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č . 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních
povinností ze strany Zhotovitele;
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c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě před přijetím těchto
informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje
povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů ;

d) které budou Zhotoviteli po uzav řeni této smlouvy sd ěleny bez závazku ml čenlivosti třetí
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.

10.5 Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí
Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají
Objednatele č i plnění této smlouvy.

10.6 Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv t řetí osobě důvěrné informace druhé
strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě , a že podniknou všechny nezbytné
kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpe č it veškeré důvěrné
informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy.
Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele p řípustná.

10.8 Zhotovitel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti a
respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.

10.9 Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno následovn ě :

a) v případě smluv, jejichž p ředmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukončení
smluvního vztahu;

b) v případě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skončení záruční doby.

10.10 Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 10.1 není
Zhotovitel oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

10.11 V p řípadě , že některá ze smluvních stran poruší n ěkterou z povinností vyplývajících
z tohoto č lánku, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve
výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý p řípad porušení.

Č1. XI
Ukončení smluvního vztahu

11.1 Smlouva se uzavírá na dobu neur čitou a to od data podpisu smlouvy.

11.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez
udání důvodu. V případě výpovědi zaniká smluvní vztah založený touto smlouvou
uplynutím fakturačního období (čtvrtletí) následujícího po faktura čním období, ve kterém
byla výpověd' doručena druhé smluvní straně .

11.3 Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon čit písemnou dohodou obou smluvních
stran a dalšími způsoby stanovenými právními p ředpisy.

11.4 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z d ůvodů uvedených v této smlouvě
a dále z důvodů uvedených v zákon ě , zejména v případě podstatného porušení smlouvy ve
smyslu ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které
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je důvodem pro odstoupení od smlouvy, nebylo zp ůsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

11.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;
b) Zhotovitel podá insolven ční návrh jako dlužník. insolvenční návrh podaný proti

Zhotoviteli bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku
Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými
úč inky;

c) Zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

11.6 Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Objednatele, se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s dodáním p ředmětu plnění o více jak 30 kalendá řních dni po
termínu plnění;

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě 30
kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem;

c) realizace p ředmětu smlouvy v rozporu se smlouvou č i právními předpisy;
d) nedodržování jiných závazných dokument ů či předpisů Zhotovitelem (zejména

předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární bezpečnost
apod.);

e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstran ěno ani do 30 kalendářních
dní od doručení výzvy Objednatele.

11.7 Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Zhotovitele, se považuje:

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury - da ňového dokladu o vice jak 30 kalendářních
dní, př ičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot čen;

b) prodlení Objednatele s poskytnutím sou č innosti o více než 30 kalendá řních dní od
prokazatelného doru čení písemné výzvy Zhotovitele.

11.8 V případě odstoupení podle č lánku odst. 11.6 písm. a), b), d) či e) je po marném uplynutí
příslušné 30denní lhůty Objednatel oprávn ěn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez
jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.

11.9 Objednatel je v případě odstoupení od této smlouvy oprávněn podle své volby bud'
odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v
době odstoupení nesplněna. V případě částečného odstoupení od smlouvy se cena díla
snižuje o částky p řipadající na plnění, která v důsledku odstoupení Zhotovitel není
povinen provést č i poskytnout. V p řípadě úplného č i částečného odstoupení do smlouvy je
Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu
plnění. která nejsou dot čena odstoupením.

11.10 Objednatel má v p řípadě odstoupení od smlouvy (krom ě jiného) nárok na náhradu škody
spoč ívající v náhrad ě prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se
zajištěním náhradního plnění.
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11.11 Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy č i právních předpisů, které zakládá oprávn ění od smlouvy
odstoupit.

11.12 Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od smlouvy nejsou
odstoupením dot čena.

11.13 V případě částečného odstoupení od této smlouvy z ůstává tato smlouva v platnosti
ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny odstoupením.

11.14 V případě částečného odstoupení od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen do
5 pracovních dnů od prokazatelného doru čení oznámení o odstoupení p ředat Objednateli
ty části díla, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně případných zdrojových kódů a
dalších podkladů nezbytných k dokončení díla Objednatelem či třetími osobami.

11.15 V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokon č it dílo sám
nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto účelem veškeré části
díla, které nebyly dotčeny odstoupením.

11.16 Smluvní vztah skon č í dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní
straně , nebo dnem uvedeným v oznámení.

11.17 Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto
smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany d ůvěrných
informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a ustanovení týkající se
těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá.

el. XII
Práva duševního vlastnictví

12.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby předmět plnění dle této smlouvy byl bez právních vad,
zejména aby nebyl zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro Objednatele
vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by
jakkoliv omezovala užití p ředmětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je
Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, p řičemž
právo Objednatele na p řípadnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

12.2 Jsou-li součástí předm ětu plnění podle této smlouvy poč ítačové programy č i jiné výsledky
činnosti chráněné právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen
„Licencované materiály"), platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto č lánku.

12.3 V případě, že součástí Licencovaných materiálů jsou standardní produkty Zhotovitele
nebo t řetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produktů nevýhradní
licenci.

12.4 K částem Licencovaných materiálů , které byly Zhotovitelem vytvo řeny či upraveny na
objednávku Objednatele, poskytuje Zhotovitel objednateli výhradní licenci. Objednatel je
oprávněn tyto části Licencovaných materiál ů upravovat, a to případně i prostřednictvím
třetích osob.
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12.5 V případě , že předmět plnění podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokon čen nebo
předán Objednateli včas nebo dojde k částečnému odstoupení od smlouvy ze strany
Objednatele, je Objednatel oprávn ěn předmět plnění dokončit, a to i prost řednictvím
třetích osob.

12.6 Licence podle výše uvedených ustanovení se ud ěluje pro všechny způsoby užití,
Objednatel však není povinen licenci využít.

12.7 Uzemní ani časový rozsah licence není omezen. Ukončení podpory č i jiných služeb
poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv.

12.8 Objednatel je oprávněn umožnit užívání předmětu plnění podle této smlouvy v četně
Licencovaných materiál ů organizačním složkám státu a p říspěvkovým organizacím
v působnosti Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením
nejsou dotčena omezení rozsahu licence na základ ě počtu oprávněných uživatelů č i
současných přístupů stanovená v této smlouvě .

12.9 Cena předmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odm ěnu za poskytnutí licence k užití
Licencovaných materiálů , které budou jeho sou částí.

12.10 Je-li k užití p ředmětu plnění dle této smlouvy nezbytná instalace volně šiřitelného
software (tzv. freeware), platí následující ujednání:

a) Zhotovitel je povinen nejpozd ěji při předání předmětu plnění zpracovat a p ředložit
Objednateli p řehled volně šiřitelného software s uvedením autora (poskytovatele),
licenčního modelu a p řípadných omezení, která se na užívání takového software
vztahují. Přehled podle p ředchozí věty musí být p řiložen k předávacímu
protokolu.

b) Zhotovitel odpovídá za vady p ředmětu plnění včetně volně šiřitelného software
stejně , jako by volně šiřitelný software dodával Zhotovitel. Zhotovitel zejména
odpovídá za funk čnost předmětu plnění jako celku a použitelnost p ředmětu plnění
jako celku pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích p říloh.

c) Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným
materiálům bude Objednatel oprávněn bezplatně užívat volně ši řitelný software
v rozsahu nezbytném k plnému využití p ředmětu plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody a náklady, které by
mohly vzniknout v důsledku uplatnění práv třetích osob souvisejících s volně
šiřitelným software, který je nezbytný k užití p ředmětu plnění dle této smlouvy.

12.11 Pokud je součástí předmětu plnění dle této smlouvy dodávka software, který je dodáván
spole čně s hardware, nap říklad firmware nebo tzv. OEM software, platí následující
ujednání:

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití software dodávaného spolu
s hardware ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel poskytuje licenci k vlastním
standardním produktům nebo samostatn ě dodávaným produktům třetích stran.
Odměna za poskytnutí licence je v takovém p řípadě součástí ceny hardware, se
kterým je software dodáván.
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b) Zhotovitel odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve stejném
rozsahu, v jakém odpovídá za vady předmětu plnění jako celku.

c) Zhotovitel odpovídá za to, že je oprávn ěn poskytnout Objednateli licenci k
software dodávanému spolu s hardware.

Č l. XIII
Rozhodné právo, řešení sporů

13.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

13.2 V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že závazkový
vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.

13.3 Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího
porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České
republiky.

13.4 Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určuji jako místně příslušný soud
Obvodní soud pro Prahu 1; v p řípadě, že podle procesních p ředpisů je k rozhodování věci
v prvním stupni p říslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud
Městský soud v Praze.

Č l. XIV
Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstran ěním vady předm ětu pln ění

14.1 Zhotovitel poskytuje na p ředmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku na v délce
trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne poskytnutí p říslušné služby v rámci pln ění
předmětu díla, resp. od zabudování dodaného HW komponentu do p říslušného
bezpečnostního souboru.

14.2 Zhotovitel se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění
v termínech stanovených č lánkem III této smlouvy. Zhotovitel je povinen vady odstranit
opravou, výměnou nebo op ětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným
způsobem stanoveným právními předpisy podle volby Objednatele.

14.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady p ředmětu plnění nebo nahrazením
vadného předmětu plnění shodným p ředmětem pln ění novým, bezvadným ve lhůtě dle
odst. 14.2 tohoto článku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu
uvedenou v odst. 8.1 č lánku VIII (Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení).

14.4 Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lh ůtě uvedené v odst. 14.2 tohoto č lánku, je
Objednatel oprávn ěn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích
osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu náklad ů účelně vynaložených v souvislosti
s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo
Objednatele na odstoupení od smlouvy.

14.5 Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že p ředmět plnění bude v souladu s touto
smlouvou a podmínkami stanovenými platnými právními p ředpisy. Zhotovitel zejména
odpovídá za shodu funk čního chování a vlastností p ředmětu plnění s dodanou
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dokumentací a akceptačním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za
použitelnost předmětu plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích p říloh.

14.6 Zhotovitel neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími okolnostmi:

a) nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými Objednatelem č i třetí stranou nad
rámec úprav schválených Zhotovitelem č i uvedených v dokumentaci předmětu plnění;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí předmětu plnění,
s výjimkou p řípadů , kdy Zhotovitel takové zm ěny schválil nebo kdy takové změny byly
uvedeny v dokumentaci předmětu plnění;

c) obsluhou ze strany Objednatele či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací
předmětu plnění;

d) užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací předmětu plnění.

14.7 Pro uplatnění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel je oprávn ěn
uplatnit vady předmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na
to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybností se
sjednává, že akceptaci p ředmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele
uplatňovat nároky z vad p ředmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v
průběhu akceptace.

14.8 Pokud Objednatel nem ůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se
záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstran ění
Zhotovitelem.

14.9 Právy vyplývající z tohoto článku smlouvy nejsou dot čena ani omezena práva
Objednatele z odpov ědnosti za vady vyplývající z právních p ředpisů .

Č 1. XV
Zvláštní podmínky

(uložené Usnesením vlády č .465/2010- Metodika pro nákup kancelá řské výpočetní techniky)

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že v p řípadě požadavku Objednatele zajistí technickou podporu po
uplynutí záruční doby a to minimálně 2 roky od jejího skončení.

15.2 Zhotovitel se zavazuje k zajišt ění sběru a likvidace použitého elektroza řízení nebo jeho
dalšího použití a to nejen poptávaného elektroza řízení, ale i elektrozařízení, které je touto
veřejnou zakázkou nahrazováno.

Č l. XVI
Záv ěre čná ustanovení

16.1 Tuto smlouvu lze m ěnit, doplňovat č i rušit pouze dohodou smluvních stran, a to
písemnými dodatky takto označenými a č íslovanými vzestupnou řadou, podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

16.2 Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními
stranami.
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16.3 Veškerá plnění ve smyslu této smlouvy uskute čněná od 6.5.2013 jsou považována za
plnění dle této smlouvy a v jejím režimu s nimi bude nakládáno.

16.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této
smlouvy na t řetí osobu bez p ředchozího písemného souhlasu Objednatele.

16.5 V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů neplatné č i
neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúč innost ostatních částí smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú čelu neplatného č i neúč inného
ustanovení.

16.6 Nedílnou sou částí této smlouvy jsou její následující p řílohy:
Příloha 1 - Položkový rozpo čet

16.7 V případě rozporu této smlouvy a jejích příloh mají vždy p řednost ustanovení smlouvy.

16.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

16.9 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů ,
které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této předmětné
věci, at' už ústní č i písemné.

2 4 -05- 2013

	V Praze dne	

Česká republika - Ministerstvo financí

	 2	
Ing. Luděk Novoti
ředitel odboru 33
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11S10 PRAHA 1 -
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2 4 -05- 2013

V Praze dne	

ELTES, s.r.o.

Ing. Martin Škába
jednatel společnosti
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Příloha č . 1 Položkový rozpo čet

Kalkulace náklad ů a stanoveni ceny na servisní podporu -
Janovského 2

EPS

pravidelná roční prohlídka kpl 1 31 360,00

pů lroční kontrola kpl 1 31 360,00

měsíční zkoušky za provozu ks 12 12 000,00

VRN (vystavení protokolů , doprava, vstupy,...) kpl 1 8 000,00

servisní podpora - standard GSA kpl 1 2 000,00

AVS

p ů lročni prohlidka kpl 2 31 360,00

VRN (vystavení protokolů , doprava, vstupy,...) kpl 1 2 600,00

servisní podpora - standard GSA kpl 1 2 000,00

EZS

pravidelné kontroly provozuschopnosti kpl 1 58 880,00

VRN (vystaveni protokol ů , doprava, vstupy,...) kpl 1 6 000,00

servisní podpora - standard GSA kpl 1 2 000,00

ACS

pravidelné kontroly provozuschopnosti kpl 1 22 080,00

VRN (vystavení protokol ů , doprava, vstupy,...) kpl 1 6 000,00

servisni podpora - standard GSA kpl 1 2 000,00

CCTV

pravidelné kontroly provozuschopnosti kpl 1 29 440,00

VRN (vystaveni protokol ů , doprava, vstupy,...) kpl 1 6 000,00

servisní podpora - standard GSA kpl 1 2 000,00

Společné

Kontrola ABI - vždy kpl 1 62 800,00

Kontrola vazby do JBS - vždy kpl 1 2 000,00

Subdodavatelé (výtahy, MaR, Wanzl) kpl i 78 000,00

Celkem za 1 rok bez DPH:

Cena za 4 roky bez DPH

Cena za 4 roky včetně DPH

397 880,001

1 591 520,00

1 925 739,20
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