Dopravní podnik Mladá Boleslav s.r.o.
Tř. Václava Klementa 1439, Mladá Boleslav II, 293 01

Poptávkové řízení 3/2017
REKONSTRUKCE KAMEROVÉHO SYSTÉMU
_______________________________________________________

Soutěžní podmínky
(výzva k podání nabídky)
Dopravní podnik Mladá Boleslav s.r.o. jako zadavatel

zadává
dále uvedenou zakázku

poptávkovým řízením
tj. zakázkou malého rozsahu
nespadající pod aplikaci zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále
jen „ZVZ“)
Název akce: REKONSTRUKCE KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Číslo veřejné zakázky: 3/2017
Způsob zadání veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu dle ust. §27 ZVZ
Předmět veřejné zakázky: dodávka včetně montáže
1. Předmět plnění zakázky
Předmětem plnění zakázky je dodávka včetně montáže:
Fáze 1) autobusové stanoviště + informační terminál
1. 1x záznamové zařízení
2. 1x HDD o minimální velikosti 2 TB
3. 1x otočná kamera min. rozlišení 3Mpix, 20x zoom, IR přísvit 50m
4. 3x antivandal kamera min. rozlišení 3Mpix, IR přísvit 30m, smart funkce
5. instalační boxy, držáky, chrániče, switch POE
6. kompletní instalace a konfigurace a uvedení do provozu
Fáze 2) budova Dopravního podniku
1. záznamové zařízení
2. 2x HDD o minimální velikosti 2TB
3. 1x záložní zdroj
4. 8x kamera o min. rozlišení 3Mpix, exir přísvit 30m, smart funkce
5. 2x kamera o min. rozlišení 3Mpix s prodlouženým přísvitem exir 50m, smart funkce
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6. instalační boxy, držáky, switche POE, kabel FTP, chrániče kabelu
7. kompletní instalace a konfigurace a uvedení do provozu
předpokládaná cena : 270 000,- Kč bez DPH.
2.Kvalifikační předpoklady a jejich prokázání
2.1. Splnění kvalifikace
Účastník je povinen prokázat svoji kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek
2.2. Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace
(1)
Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, doklady o kvalifikaci předloží
účastník v prosté kopii jako součást nabídky.
(2)
Zadavatel může analogicky dle ust. §104 odst. 1 ZVZ po účastníkovi, se kterým
bude na základě výsledků poptávkového řízení uzavírat smlouvu, požadovat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dle ust. § 104 odst.1 ZVS; nepředložení těchto dokladů
bude mj. důvodem k vyloučení účastníka analogicky dle ust. §122 odst. 3 písm. a) ZVS
(3)
Doklady pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z Obchodního rejstříku nesmějí být starší než 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.
2.3.
(1)

Základní způsobilost
Základní způsobilost splňuje účastník:
(a)
který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením
poptávkového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3
k ZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
(b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek,
(c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
(d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
(e)
který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči
němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

(2)

Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti podle předchozího odstavce
předložením:
- čestného prohlášení

2.4.

Prokázání profesní způsobilosti

(1)

Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:
a) doklad o oprávnění k podnikání vč. výpisu z Obchodního rejstříku (je-li zapsán) v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky prostou kopii.
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b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
(2)
Účastníci zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (ust. §226 a násl. ZVZ)
mohou prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle písm. a) a b) výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být starší než 90 kalendářních dnů.
2.5.

Prokázání technické kvalifikace

K prokázání technické kvalifikace účastník předloží:
seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí – požadují
se min. 2 dodávka obdobného předmětu plnění veřejné zakázky v objemu min.
150 000,- Kč bez DPH pro každou z těchto zakázek.

2.6.

Změny kvalifikace účastníka poptávkového řízení

(1)
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu
poptávkového řízení ke změně kvalifikace účastníka poptávkového řízení, je účastník
poptávkového řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10
pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke
kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost
podle věty první účastníku poptávkového řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna
takovým způsobem, že
(a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny
(b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků poptávkového řízení nebo
nabídek a
(c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
3. Podmínky a požadavky zadavatele
(1)
Účastník si nesmí upravit podmínky a požadavky zadavatele tak, aby zhoršil postavení
zadavatele definované zadávacími podmínkami. Účastník nesmí zejména požadovat žádné
závazky ani povinnosti zadavatele nad rámec ustanovení uvedených v bodě 3 soutěžních
podmínek nebo takových, které by zadavateli přinesly vedlejší organizační či jiné náklady.
(2)
Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy
(viz příloha těchto soutěžních podmínek).
(3)
Účastník si může upravit výše uvedený návrh smlouvy, musí ovšem dodržet podmínky
uvedené v odst. (1) a musí provedené změny výrazně označit (např. barevně, jiným písmem).
3.2.

Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky
3.3.

Další podmínky poptávkového řízení

(1)
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu v případě, že nebudou zajištěny
potřebné finanční zdroje, a to jak k zakázce jako celku, tak případně i jen k části zakázky.
(2)

Zadavatel si vyhrazuje právo změny, upřesnění či doplnění zadávací dokumentace.
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(3)
Nabídky ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek účastníků nebo vyloučených
účastníků nebudou vráceny.
(4)
Zadavatel veřejné zakázky i účastníci jsou povinni zacházet se všemi informacemi,
které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně
publikované).
(5)

Podáním nabídky účastník souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.

4. Zadávací dokumentace
(1)
Soutěžní podmínky
(2)
Zadávací dokumentaci tvoří následující podklady:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Cenová nabídka
Příloha č. 3: Čestné prohlášení uchazeče o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 4: Čestné prohlášení - technická kvalifikace
Příloha č. 5: Čestné prohlášení o poddodávkách, včetně uvedení identifikačních údajů
každého poddodavatele
Příloha č. 6: Návrh smlouvy zpracován zadavatelem výběrového řízení v souladu
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- další dokumenty dle potřeby a požadavků těchto soutěžních podmínek
(2)
Zadávací dokumentace bude přílohou soutěžních podmínek a bude zaslána vyzvaným
účastníkům poštou, dále budou Soutěžní podmínky uveřejněny na úřední desce Dopravního
podniku Mladá Boleslav s.r.o.. Případní účastníci si mohou zažádat o zadávací dokumentaci, a
ta jim bude poskytnuta v sídle zadavatele po předchozí domluvě.
5. Způsob zpracování nabídkové ceny
(1)
Účastník navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a
nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné
zakázky.
(2)
Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, cena s DPH a uvedena sazba a
výše DPH. Veškeré ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých.
(3)
Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová. Pokud
dodavatel v nabídce ocení některou z položek cenou 0,- Kč, musí tuto skutečnost ve své
nabídce odůvodnit. Pokud dodavatel v nabídce ocení některou z položek cenou, která je
výrazně nižší než cena obvyklá, je též vhodné tuto skutečnost ve své nabídce odůvodnit.
6. Doba a místo plnění
Místo plnění: Autobusové stanoviště v Mladé Boleslavi, parcelní číslo 705/1 a stavba č.p.
1439
Termín zahájení prací:
Termín dokončení prací:

do 4 týdnů ode dne podepsání smlouvy
dle data uvedeného ve smlouvě

7. Podání nabídek
7.1. Lhůta pro podání nabídek
(1)
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat. Účastníci
předloží nabídky nejpozději do : 23.10. 2017 do 12:00 hodin.
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(2)
Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena do
místa pro podání nabídek.
(3)
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny, nebudou
jejich nabídka či jiné dokumenty považovány za podané. Zadavatel k nim nebude dle ust. § 28
odst. 2 ZVZ přihlížet.
7.2. Místo a způsob podání nabídek
Nabídky budou v písemné formě podány osobně v sídle zadavatele Dopravní podnik Mladá
Boleslav s.r.o., Tř. Václava Klementa 1439, Mladá Boleslav II, 293 01 na sekretariát ředitele
nebo doporučeně poštou. Místo pro podání nabídek je dostupné v běžnou pracovní dobu Po –
Pá: 8:00 – 15:00hodin

7.3. Změny a odvolání nabídky
Předloženou nabídku lze odvolat, měnit nebo doplňovat pouze ve lhůtě pro podání nabídek.
Poté začíná běžet lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. V této lhůtě již
nelze nabídku měnit. Uchazeči jsou nabídkou vázáni po dobu max. 90 dnů po podání nabídek.
Do této doby zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a výsledek oznámí (platí
razítko podací pošty zadavatele).
8. Požadavky na sestavení nabídky
8.1.

Obecné požadavky

(1)
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na základě těchto soutěžních podmínek
a nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
(2)
Nabídka bude seřazena dle požadavků specifikovaných v bodě 8.2., jednotlivé listy
nabídky musí být spolu pevně spojeny a musí být zabezpečeny proti manipulaci, očíslované
nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou.
(3)
Účastník předloží nabídku v originále a elektronicky na CD. V případě zjištění rozdílů
mezi papírovou a elektronickou nabídkou je rozhodující papírová podoba.
(4)
Pro elektronické provedení na CD smějí být použity obecně dostupné formáty a
programy (Microsoft Office (Word, Excel), Adobe Reader, Open Office apod.)
(5)
Nabídka bude zadavateli doručena v řádně uzavřené zapečetěné obálce, která bude
výrazně označena „NABÍDKA „REKONSTRUKCE KAMEROVÉHO SYSTÉMU“ NEOTEVÍRAT. Dále budou na obálce uvedeny identifikační údaje o účastníkovi obsahující
obchodní firmu, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li
přidělena a kontaktní adresu, na kterou lze zaslat oznámení dle čl. 7.1. odst.3, je-li tato adresa
odlišná od adresy sídla uchazeče.
8.2.

Vlastní sestavení nabídky

Nabídka bude obsahovat následující části v uvedeném řazení:
(1)

Krycí list nabídky dle přílohy č. 1

(2)

Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci v pořadí:
(a)

základní způsobilost (viz bod 2.3.), příloha č.3

(b)

profesní způsobilost (viz bod 2.4.)

(c)

technická kvalifikace (viz bod 2.3.), příloha č.4
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(3)

Návrh smlouvy zpracován zadavatelem výběrového řízení,

příloha č.6
(4)

Cenová nabídka dle bodu 5. - příloha č.2

(5)
Čestné prohlášení o tom, kterou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či
více poddodavatelům, včetně uvedení identifikačních údajů každého uvedeného
poddodavatele, příloha č. 5
(6)

Další dokumenty dle potřeby a požadavků těchto soutěžních podmínek.

9. Posouzení a hodnocení nabídek
Hodnotící kritéria
(1)

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH

(2)
Účastník není oprávněn nijak podmiňovat hodnoty, které jsou předmětem hodnocení,
dalšími podmínkami. Takovéto podmínění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
uchazeče z poptávkového řízení.
10. Kontaktní údaje, způsob komunikace
10.1. Kontaktní údaje
(1)

Zadavatel (investor) :
Statutární zástupce :
IČ / DIČ :
Telefon (fax) :

Dopravní podnik Mladá Boleslav s.r.o.
Tř. Václava Klementa 1439
293 01 Mladá Boleslav II
Ing. Marek Džuvarovský – jednatel společnosti
25137280/CZ25137280
326 728211 (326 728 210)

(2)
Pro účely komunikace v průběhu poptávkového řízení se stanovuje tato kontaktní
osoba:
Jakub Kašík, e-mail: kasik@dpmlb.cz , tel.: 725077736, korespondenční adresa: Tř.
Václava Klementa 1439, 293 01 Mladá Boleslav II

V Mladé Boleslavi 29.9.2017.

Zpracoval:

Schválil:

Jakub Kašík
Provozní referent, projektový manažer

Ing. Marek Džuvarovský
Jednatel společnosti
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Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky: REKONSTRUKCE KAMEROVÉHO SYSTÉMU

KRYCÍ LIST NABÍDKY

……………………………………………………………………….
Zadavatel
název

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.

sídlo

tř. Václava Klementa 1439 , 293 01 Mladá Boleslav II

IČO

251 37 280

zastoupený

Tomáš Pacák, Ing. Marek Džuvarovský, jednatelé společnosti

kontaktní osoba

Kašík Jakub

telefon

+420 725077736

e-mail

kasik@dpmlb.cz

Uchazeč
obchodní jméno
sídlo
IČ
zápis v obch. rejstříku
statutární orgán
osoba zmocněná
telefon
e-mail
Celková nabídková cena v Kč
Cena bez DPH

Samostatně DPH

Cena včetně DPH

Níže uvedeným podpisem(y) stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se zadávací dokumentací. V okamžiku podání
této nabídky máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Celková nabídková cena zahrnuje
všechny náklady spojené s kompletní a úspěšnou realizací veřejné zakázky.
datum
místo

otisk razítka

Podpis

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky: REKONSTRUKCE KAMAEROVÉHO SYSTÉMU

CENOVÁ NABÍDKA
Veřejná zakázka: REKONSTRUKCE KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Uchazeč:……………………………………………………………………

Č.

Název jednotlivé položky

Cena bez
DPH

DPH

Cena celkem

SUMA:

V………………………. dne……………...
razítko a podpis uchazeče

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky: REKONSTRUKCE KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Čestné prohlášení uchazeče
o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Prohlašuji tímto, že
a) jsme nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku,
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
tento předpoklad splňuje jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán, resp.
každý člen statutárního orgánu;
uvedený předpoklad splňuje též jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán,
resp. každý člen statutárního orgánu každé právnické osoby, která je statutárním
orgánem či členem statutárního orgánu uchazeče;
uvedený předpoklad splňuje rovněž vedoucí organizační složky;
tento základní kvalifikační předpoklad splňují výše uvedení jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) jsme nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
tento předpoklad splňuje jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán, resp.
každý člen statutárního orgánu;
uvedený předpoklad splňuje jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán,
resp. každý člen statutárního orgánu každé právnické osoby, která je statutárním
orgánem či členem statutárního orgánu uchazeče;
uvedený předpoklad splňuje rovněž vedoucí organizační složky;
tento základní kvalifikační předpoklad splňují výše uvedení jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) jsme v posledních 3 letech nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) nejsme v likvidaci,

f) nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
i) jsme nebyli v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani nám
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;
totéž platí pro odpovědné zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost;
j) uchazeč o veřejnou zakázku není veden v rejstříku osob se zákazem plnění
veřejných zakázek,
k) nám nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v
posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.
V………………… dne …………..…. 2017
………………………..…….
za uchazeče …
podpis

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky: REKONSTRUKCE KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Čestné prohlášení uchazeče
Seznam stavebních prací
Prohlašuji tímto na svou čest, že jsme jako uchazeč o veřejnou zakázku realizovali následující služby
podle bodu 2.5 zadávací dokumentace:
Označení
referenčních
zakázek

Osoba, která
vyhotovila
osvědčení

Datum vyhotovení
osvědčení

Finanční objem
zakázky bez DPH

V………………… dne …………..…. 2017

………………………..…….
za uchazeče …
podpis

Poznámka

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky: REKONSTRUKCE KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Seznam poddodavatelů
Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci VZ,

Název zakázky: REKONSTRUKCE KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Část plnění VZ, kterou
hodlá uchazeč zadat
subdodavateli
1.

Název dodavatele
Sídlo/místo podnikání
Tel./fax.
E-mail
IČ/DIČ

2.

Název dodavatele
Sídlo/místo podnikání
Tel./fax.
E-mail
IČ/DIČ

3.

Název dodavatele
Sídlo/místo podnikání
Tel./fax
E-mail
IČ/DIČ

4.

Název dodavatele
Sídlo/místo podnikání
Tel./fax
E-mail
IČ/DIČ

5.

Název dodavatele
Sídlo/místo podnikání
Tel./fax
E-mail
IČ/DIČ

1

% podíl na plnění
VZ a cenová
specifikace v Kč

Smlouva o dílo
Smluvní strany:
1. Objednatel:
Zapsaná v
IČO:
DIČ:
Zastoupená:

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.
se sídlem tř. Václava Klementa 1439, 293 01 Mladá Boleslav
obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 52772
251 37 280
CZ25137280
Ing. Markem Džuvarovským, jednatelem

a
2. Zhotovitel:

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského
zákoníku tuto smlouvu o dílo:
I.
Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje dodat pro objednatele dílo dle specifikace ve
výzvě k podání nabídky a jejích případných přílohách, které jsou součástí této
smlouvy a to v rámci realizace zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce
kamerového systému“ a to za sjednanou cenu díla.
2. Předmětem této smlouvy je následující dodávka včetně prací a instalace:

Fáze 1) autobusové stanoviště + informační terminál
1. 1x záznamové zařízení
2. 1x HDD o minimální velikosti 2 TB
3. 1x otočná kamera min. rozlišení 3Mpix, 20x zoom, IR přísvit 50m
4. 3x antivandal kamera min. rozlišení 3Mpix, IR přísvit 30m, smart funkce
5. instalační boxy, držáky, chrániče, switch POE
6. kompletní instalace a konfigurace a uvedení do provozu

Fáze 2) budova Dopravního podniku
1. záznamové zařízení
2. 2x HDD o minimální velikosti 2TB
3. 1x záložní zdroj
4. 8x kamera o min. rozlišení 3Mpix, exir přísvit 30m, smart funkce
5. 2x kamera o min. rozlišení 3Mpix s prodlouženým přísvitem exir 50m, smart funkce
6. instalační boxy, držáky, switche POE, kabel FTP, chrániče kabelu
7. kompletní instalace a konfigurace a uvedení do provozu
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3. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli
dohodnutou cenu ve výši a lhůtách stanovených touto Smlouvou.
II.
Čas a místo plnění
1. Místo plnění: Autobusové stanoviště Mladá Boleslav u budovy obchodního centra
BONDY CENTRUM a budova Dopravního podniku Mladá Boleslav
2. Termín realizace :
Zahájení díla:
do 4 týdnů ode dne podepsání smlouvy
Dokončení díla:
do 4 měsíců od podpisu smlouvy
3. Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku dle této smlouvy, jestliže
překážka, pro kterou nemůže řádně plnit své povinnosti, nastala nezávisle na jeho
vůli a upozornil objednatele na tuto překážku a její možné důsledky na provedení
díla. Lhůta pro provedení díla se prodlužuje o dobu, po kterou trvala překážka dle
předchozí věty.
4. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou.
III.
Cena díla
1. Smluvní strany sjednávají cenu díla v rozsahu, jak je uvedeno v čl. I. odst. 1 a 2 bez
zákonné DPH. K této ceně bude připočtena zákonná DPH dle platných předpisů.
Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazby daně z přidané hodnoty, bude
cena díla upravena podle sazby daně z přidané hodnoty platné v době vzniku
zdanitelného plnění. Cena díla je dána položkovým rozpočtem, který je nedílnou
součástí této Smlouvy a tvoří přílohu této smlouvy.
Cena celkem bez DPH
……………….,- Kč
(Slovy ………………………korun.)
DPH ….% : …………………………
Cena díla s DPH : ………………………………..
2. Vícepráce se na základě známého rozsahu díla nepředpokládají, a tudíž
nepřipouštějí.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk
zhotovitele nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla
zahrnuje vše nezbytné pro kompletní dokončení díla včetně případných víceprací
provedených zhotovitelem. Zhotoviteli nevzniká nárok na zaplacení ceny víceprací,
pokud to nebude dohodnuto v samostatném dodatku k této smlouvě.
4. Změní-li se na základě požadavku objednatele rozsah předmětu plnění díla, bude
cena za dílo upravena vzhledem k rozsahu požadovaných změn (rozšíření nebo
zúžení rozsahu předmětu plnění) dodatkem k této smlouvě. Dohoda o změně
rozsahu předmětu díla musí být provedena před provedením takových víceprací
nebo méněprací.
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IV.
Platební podmínky
1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení sjednané ceny díla po jeho řádném dokončení
a předání díla. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu za provedení díla po dokončení
a předání kompletního díla bez vad a nedodělků a to na základě předávacího
protokolu podepsaného objednatelem, který bude obsahovat souhlas sfakturací
ceny díla a s uvedením její výše.
V.
Způsob předání a převzetí dodávky
1. Objednatel je povinen ukázat zhotoviteli připravená místa na stanovišti a v budově
DP k provedení díla a umožnit mu vstup do příslušných prostor k provádění díla.
2. Zhotovitel předmět díla předá do termínu uvedeného v odst. „II. Čas a místo plnění“
formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla
poskytne objednatel nezbytnou součinnost.
VI.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení

1. Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu

………… měsíců od předání díla objednateli. Zhotovitel ručí a odpovídá za práce jím
pověřených subdodavatelů stejným způsobem, jako by prováděl práce sám.
2. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit nejpozději do 14ti kalendářních
dnů od její písemné reklamace, nebo v termínu, který bude mezi stranami
dohodnut jinak. V případě prodlení s odstraněním vady je objednatel oprávněn
nechat vadu odstranit třetí osobou a veškeré náklady související s odstraněním
vady je povinen zaplatit zhotovitel objednateli nebo přímo třetí osobě. To nemá vliv
na ujednání o smluvní pokutě za prodlení s odstraněním vad díla.
VII.
Smluvní sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení celého díla, uhradí objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den
prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škod vniklých na díle.
2. Při nedodržení termínu odstranění záručních vad díla v záruční době je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý den
prodlení s odstraněním reklamované vady.
3. Smluvní pokuty a smluvní úroky sjednané touto smlouvou hradí povinná strana
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda,
která se musí vymáhat samostatně. Smluvní pokuty jsou strany oprávněné odečíst
z faktur jako vzájemný zápočet a to i jednostranně.
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VIII.
Jiná ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo řádně a po jeho dokončení vyzvat objednatele
k převzetí dokončeného díla a to nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Zhotovené dílo předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení na základě zápisu
o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami včetně finančního
vyrovnání.
3. Zhotovitel je povinen chovat se k již hotovému dílu v objektu ohleduplně a zamezit
vzniku jakýchkoli škod.
4. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého
úklidu. Tento úklid je zhotovitel povinen provádět již v průběhu jim prováděných
prací.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli k provedení díla dostatečné množství energií
(elektřina, voda). Zhotovitel je povinen nakládat s těmito energiemi úsporně.
Zhotoviteli jsou tato média poskytnuta bezplatně.
IX.
Zveřejnění smlouvy
1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh,
při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a dále při dodržení zásad a
pravidel ochrany obchodního tajemství dle §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, může být zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č.
340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
2. Smluvní strana, jejímž společníkem není statutární město Mladá Boleslav jako
územní samosprávný celek, nesouhlasí s rámci této smlouvy se zveřejněním
případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, a toto zveřejnění by
považovala za porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, v platném znění.
X.
Ustanovení závěrečná
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit, pokud protistrana
závažně nebo opakovaně poruší jakoukoli svou povinnost vyplývající ze zákona nebo
této smlouvy, a nezjedná nápravu ve lhůtě, kterou vzájemně dohodly, nebo době
určené dle této smlouvy.
2. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Pro případ doručení jakýchkoli písemností si strany sjednávají fikci doručení třetím
dnem po odeslání zásilky poštou. Písemná uplatnění smluvních sankcí a případné
odstoupení od smlouvy musí být odesláno na adresu sídla druhé strany doporučeně
poštou. Jiné písemnosti je možné posílat obyčejně nebo e-mailem na kontakty
uvedené ve smlouvě nebo předané mezi stranami.
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4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, postupně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami. K platnosti dodatků této smlouvy se
vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží
objednatel a 1 zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že jejímu textu porozuměly a
že ji uzavírají jako projev své svobodné a vážně míněné vůle a na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.
V Mladé Boleslavi, dne ........................
Za objednatele :

Za zhotovitele:

...............................................................

..........................................................
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