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V Ostravě dne 31.10.2012

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
Název veřejné zakázky: AV technologie pro místnost krizového štábu MS kraje v IBC
Zadavatel:
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátce)
Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
Profil zadavatele: www.e-zakazky.cz
ID datové schránky: spdaive
Předmět zakázky:
1. Předmětem zakázky je dodání a instalace AV zařízení do krizové místnosti v budově
IBC a jeho integrace do již instalovaných AV technologií v objektu IBC dle technické
specifikace a slepého rozpočtu v příloze č. 1 této výzvy. Součástí předmětu zakázky je
také zpracování projektové dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních.
Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli dodána také 2x
v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň
*.pdf.
2. Zadávací řízení se řídí ustanovením § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“),
přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení uvedeného zákona.
Doba a místo plnění:
1. Zadavatel požaduje plnění nejpozději do 30.11.2012.
2. Místem plnění je Integrované bezpečnostní centrum MSK, Nemocniční 11, 702 00
Ostrava.
Požadavky na kvalifikaci uchazečů:
1. Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení o tom, že splňuje základní kvalifikační
předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Vzor čestného prohlášení
je uveden v příloze č. 3 této výzvy.
2. Uchazeč v nabídce předloží doklad o oprávnění k podnikání (např. živnostenský list)
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a dále výpis z obchodního rejstříku,
pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Uchazeč
doloží v nabídce prosté kopie těchto dokladů.
Požadavky na zpracování nabídky:
1. Součástí nabídky musí být návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče (oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu, dokládají uchazeči v nabídce
příslušným dokladem např. kopií výpisu z obchodního rejstříku, plnou mocí). Návrh
smlouvy musí splňovat požadavky stanovené zadavatelem v textu přílohy č. 2 této výzvy,
která vymezuje závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele. Zadavatel si
vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo
změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných minimálních obchodních a platebních
podmínek uvedených v příloze č. 2 této výzvy. Návrh smlouvy je zveřejněn a je ke stažení
v rámci dokumentace k této veřejné zakázce na webové adrese www.hzsmsk.cz.
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2. Součástí nabídky musí být cenová nabídka, přičemž uchazeč uvede cenu v členění cena
bez DPH, DPH a cena včetně DPH za jednotlivé položky a ve stejném členění uvede cenu
celkovou. Všechny cenové propočty musí být uvedeny v české měně. Nabídková cena
musí být definována jako cena konečná a musí obsahovat veškeré náklady nutné
k provedení zakázky. Nabídkovou cenu uchazeč zaokrouhlí na celé koruny.
3. Uchazeč v nabídce uvede záruční podmínky (minimální požadovaná záruka na předmět
zakázky je 24 měsíců).
4. Uchazeč uvede v nabídce kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou
adresu a dále ID datové schránky uchazeče, má-li uchazeč datovou schránku zřízenu.
Podmínky podání nabídky:
1. Nabídka musí být podána v písemné listinné podobě, v českém jazyce včetně všech příloh
a dokumentů (pokud některý z požadovaných dokumentů nebo jejich kopií má uchazeč
k dispozici pouze v jazyce jiném než českém, předloží v nabídce ověřený překlad tohoto
dokumentu do českého jazyka). Zadavatel doporučuje, aby v nabídce byl přiložen nosič
dat (CD) s elektronickou podobou nabídky ve formátu PDF a DOC. Zadavatel doporučuje
označit nosič dat identifikačními údaji o dodavateli a názvem zakázky.
2. Nabídka musí být doručena na podatelnu v sídle zadavatele osobně nebo poštou, a to
v řádně uzavřené obálce označené „Nabídka – AV technologie – neotvírat“. Na obálce
musí být uvedena adresa, e-mailová adresa nebo ID datové schránky, na níž je možné
zaslat uchazeči vyrozumění v případě podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
3. Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.11.2012 v 10,00 hodin.
4. Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva
s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude zadávací řízení
zrušeno, zveřejní na webové adrese www.hzsmsk.cz zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří
podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů, a vyslovuje s výše
uvedeným souhlas.
Další podmínky:
1. Zadavatel dílčí plnění ani variantní řešení nepřipouští.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo:
změnit podmínky zadání
zadávací řízení kdykoliv zrušit nebo odvolat
před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace
deklarované uchazeči v nabídkách
o jednotlivých bodech smlouvy jednat a upřesnit jejich konečné znění
smlouvu neuzavřít s žádným z uchazečů.
plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel
Přílohy:
č. 1 – Technická specifikace
č. 2 – Závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele
č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
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Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky – technická specifikace
1. POPIS ZADÁNÍ
Předmětem veřejné zakázky je vybavení jedné z krizových místností Integrovaného
bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC MSK) audiovizuální technikou. Místnost je
určena pro činnost skupiny analýzy a nasazení sil a prostředků stálé pracovní skupiny krizového
štábu Moravskoslezského kraje (dále KŠ MSK). V době řešení krizových situací slouží místnost k
práci KŠ MSK, v době "mírové" slouží k pořádání seminářů v rámci krizové připravenosti orgánů
samosprávy obcí a kraje, ke školení pracovníků složek IZS, kteří se podílejí na práci IBC MSK.
V rámci projektu jsou pořizovány AV prostředky pro zobrazování situace ve standardu
kompatibilním s již vybaveným AV prostorem v dalších místnostech IBC MSK, prostředky pro
audiovizuální a datovou komunikaci uvnitř i vně IBC MSK (krizové orgány státu, KŠ MV, situační
centrum Armády ČR, operační středisko GŘ HZS, operační střediska okolních krajů a států,
dispečerská pracoviště energetiky, správce povodí, ČHMÚ a dalších.
Realizace projektu zkvalitní komunikaci krizových orgánů Moravskoslezského kraje s ČEPS, a.s. a
urychlí a zefektivní tak činnosti vedoucí k záchraně lidských životů a majetku obyvatel kraje.
Realizací projektu bude místnost vybavena projekční sestavou, prostředky pro zajištění
interaktivní spolupráce s AV prostředím v rámci IBC i v okolním světě, prostředky pro zpracování
AV signálu z distribuce dalších prostor IBC, prostředky pro personální datovou a videokonferenční
spolupráci a prostředky pro uživatelské ovládání celého AV systému v místnosti.

2. TECHNICKÉ PARAMETRY ZADÁNÍ
A. Prostředky a zařízení, dodávané v rámci této zakázky
a. Projekční sestava
Sestava je tvořena projektorem s vysokým rozlišením a elektricky stahovatelným
plátnem.
Požadujeme dodání, instalaci a integraci jednočipového DLP projektoru se svítivostí
nejméně 4000 lumen a s rozlišením HD 1920x1080 (kompatibilita s AV prostorem
v rámci IBC). Projektor musí být pro dlouhodobý provoz s možností umístění ve
vzdálenosti od 1 do 10 metrů od projekčního plátna. Nativní poměr stran
požadujeme 16:9 s možností zobrazit i obraz ze vstupů s poměrem 4:3.Projektor musí
být vybaven vstupem pro digitální AV signál. Požadujeme kompatibilitu projektoru se
systémem řízení AV prostoru IBC, kterým je systém AMX. Projektor bude umístěn na
pevném stropním držáku v pevném provedení. Nosnost držáku musí být minimálně
5 kg. Povrchová úprava držáku – bílá barva.
Požadujeme dodání, instalaci a integraci elektrického plátna o rozměrech
240x135 cm s elektrickým ovládáním. Plátno musí být uloženo v ocelovém tubusu s
úchyty pro montáž do podhledu. Povrch plátna požadujeme ve standardu
MatteWhite s černým orámováním projekční plochy. Požadujeme vybavení projekční
sestavy převodníkem (přijímačem) pro přenos počítačového video a audio signálu
přes UTP kabel CAT5, CAT5e nebo CAT6 až na vzdálenost 450 metrů (možnost
zobrazení signálu z dalších místností AV prostoru IBC).
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b. Řídicí systém
Požadujeme dodání řídicího systém AV prostoru v místnosti v kompatibilním
provedení s celkovým řízením AV prostoru IBC MSK (se systémem řízení AMX), se
kterým bude řídicí jednotka místnosti programově svázaná. Díky vazbě na server pro
správu AV systému IBC budou sledovány stavy AV zařízení v místnosti a dohled IBC
bude mít přehled o funkčnosti AV zařízení v této místnosti.
Požadujeme, aby řídicí systém místnosti byl tvořen kontrolérem řídicího systému s
těmito minimálními technickými parametry: 64MB RAM, uživatelská paměť až 2GB
přes CF kartu, 3x RS232, 4x IR, 4x IO, 4x relé, LAN, AXLink, možnost rozšíření periferií
ICSNet. Provedení a rozměry požadujeme pro možnost instalace do technologického
racku 19", výška 2U. Požadujeme, aby součástí dodávky byla licence pro správu. Jako
ovládací rozhraní pro uživatele požadujeme tlačítkový panel drátový vestavný, 13
tlačítek s LED indikátory, s plastovým rámečkem v černé nebo bílé barvě. Komunikace
a napájení panelu bude přes AXLink, ovládací rozhraní pro administrátora pak
pomocí aplikace pro emulaci dotykového panelu instalované na prezentačním PC v
místnosti. Kompatibilní s OS Windows 7. Pro každé jednotlivé zařízení požadujeme
příslušnou licenci.

B. Prostředky a zařízení, které budou poskytnuty objednatelem, ale budou instalované a
integrované v rámci této zakázky
a. Interaktivní dotykové zařízení
V rámci zakázky bude objednatelem poskytnut interaktivní dotykový displej Smart
Sympodium ID422W. Jedná se o náhledový širokoúhlý dotykový panel s úhlopříčkou
22“v HD rozlišení 1920x1080 bodů. Prostřednictvím tohoto zařízení bude
zabezpečena interaktivita dodávaného AV systému místnosti.
Bude umístěn na stole lektora, kde, kromě své interaktivní funkce, bude plnit i funkci
náhledového displeje. V rámci realizace zakázky požadujeme jeho montáž v místnosti
a jeho integraci do AV systému místnosti a AV prostoru IBC.
b. Prezentační PC
V rámci zakázky bude objednatelem poskytnuto prezentační multimediální PC ve
standardu používaném na IBC s OS Windows7. PC bude objednatelem vybaveno
standardními stereo reproduktory, internetovou USB kamerou a USB náhlavní
soupravou (sluchátka + mikrofon).
Pro zabezpečení vzdálené obrazové spolupráce bude v této fázi realizace využito toto
prezentační PC. V rámci zakázky požadujeme jeho integraci do AV prostoru místnosti
a instalaci včetně nastavení SW MOVI klienta pro používání pro personální datovou a
videokonferenci (licence pro instalaci SW MOVI klienta je k dispozici a bude
zhotoviteli dodána objednatelem).
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Schematické uspořádání navrhovaného AV vybavení v místnosti č. 326:
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Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky - Závazné minimální obchodní a platební podmínky
zadavatele (tj. návrh smlouvy).

SMLOUVA O DÍLO - VZOR
I. Smluvní strany
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 70884561
DIČ: není plátce
Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710
Tel. / Fax.: 950 730 311 / 950 730 312
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Marek: tel. 950 730 421
(dále jen „objednatel“)
a
varianta pro právnické osoby:
Obchodní firma/název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
, č. účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ...........................soudem v ............., odd. ....., vl.....
(je-li zapsána)
nebo
varianta pro fyzické osoby:
Obchodní firma/název/jméno a příjmení:
Místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
, č. účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ...........................soudem v ............., odd. ....., vl.....
(je-li zapsána)
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) dohodly, že se
rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit
příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit
přiměřeně ustanovením § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
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3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.
III. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. III. odst. 2 této smlouvy. Předmětem této
smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a
předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla: dodání a instalace AV zařízení do krizové místnosti v budově IBC a
jeho integrace do již instalovaných AV technologií v objektu IBC dle technické
specifikace uvedené v příloze č. 1 (dále jen „dílo“). Součástí díla je také zpracování
projektové dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních. Projektová
dokumentace skutečného provedení bude objednateli dodána také 2x v elektronické
podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne….., která byla na
základě zadávacího řízení č. K 99/2012 vybrána jako nejvhodnější.
IV. Místo plnění
Místem plnění podle této smlouvy je Integrované bezpečnostní centrum MSK,
Nemocniční 11, 702 00 Ostrava.
V. Doba plnění
1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po předání uzavřené smlouvy
zhotoviteli.
2. Dílo dle čl. III. této smlouvy bude dokončeno a předáno objednateli do 30.11.2012.
VI. Cena díla
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH
DPH ....%
Cena včetně DPH
2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. (u každého dílčího
plnění bude uvedena cena v korunách bez DPH, výše DPH v procentech a v korunách a
cena v korunách včetně DPH)
3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené
s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou
veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení
díla.
4. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši ..... %, přičemž sazba
DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
VII. Platební podmínky
1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti běžného
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a § 13a ObchZ (dále jen „faktura“).
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3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro běžný daňový doklad je
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
b) soupis provedených prací
c) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno
d) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace.
4. Faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí
objednatelem. Lhůta splatnosti všech faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich doručení
objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb
(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena
b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez
ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není
objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
VIII. Provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě,
že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako
by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,
které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo
třetím osobám vznikly.
3. V případě zjištěných vad je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit
objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá.
IX. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním
objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel
povinni sepsat protokol nebo jiný obdobný doklad, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn
odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a
ve sjednané kvalitě. Na následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku
obdobně.
2. Současně s protokolem o předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli doklady o
řádné provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech
a dokumentaci podle této smlouvy.
3. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a
převzetí díla.
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4. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí
díla zhotovitel.
X. Odpovědnost za škodu
1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich
zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této
smlouvy.
XI. Odpovědnost za vady a záruky
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se vyskytly
v záruční době.
3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud
jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce ………….. (min. 24 měsíců), která začíná
běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto
skutečnost zhotoviteli písemně/ telefonicky/ e-mailem/ faxem ….. (zvolte variantu a
doplňte konkrétní kontakt).
6. Zhotovitel odstraní vadu do 3 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis
nebo jiný obdobný doklad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu
jako dle čl. XI. odst. 4. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady
objednateli.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

XII. Sankční ujednání
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč.
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i
v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i
započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení
s plněním.
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
XIII. Odstoupení od smlouvy
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. ObchZ.
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XIV. Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že
veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou –
dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy
České republiky.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit
takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je
nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel,
jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této
smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom stejnopise.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 technická specifikace a č. 2 – cenová
kalkulace.
V Ostravě dne

……………………………………………
za objednatele
plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

V …………………….dne

……………………………………….
za zhotovitele:
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Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky - Vzor čestného prohlášení o splnění základních

kvalifikačních předpokladů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Jako uchazeč podávající nabídku v zadávacím řízení k veřejné zakázce nazvané …………..
čestně prohlašuji, že dodavatel ……….………, IČ: …..………….. splňuje základní
kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve vztahu ke spotřební dani.

V ………………… dne …………………..

………..…………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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