
Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany 

Zhotovitel Objednatel 
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14151/1118101/12101117 

Altic Point s.r.o. 
Česká republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem Dunajevského 254/12, Zeleneč Se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7 

PSČ 25091 PSČ 17004 

Zastoupena Ing. Petr Beneš Zastoupena Ing. Vladimírem Sloupem 

Funkce 
jednatel 

Funkce ředitelem odboru hospodářské 
správy 

IČ 02915987 IČ 49370227 

DiČ CZ02915987 DiČ není plátce DPH 

Zapsaná U MS v Praze, oddíl C, vložka 

vOR 225357 

Kontaktní osoba/y 
Stanislav Holenka 

Kontaktní Ing. Jaroslav Kužel 
osoba/y 

Funkce technik Funkce referent oddělení správy majetku 

Tel. 725922436 Tel. 602688252 

E-mail Stanislav.Holenka@altic.cz E-mail Jaroslav. Kuzel@nku.cz 

Fax Fax 

Bank. spojení 214534075/0600 Bank. spojení 30027001/0710 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

I. Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Předmětem plnění této smlouvy je povinnost zhotovitele provést opravu ovládání elektrického 
pohonu posuvného regálového systému Dexion Compactus Power3 (dále jen zařízení), 
spočívající ve výměně ovládacích panelů (a dalších případných dílů) výměnou za nové. Regálový 
systém se skládá z jednoho pevného jednostranného regálu (o rozměrech 2486 x 450 x 4097 
mm) a jedenácti oboustranných pohyblivých regálů (o rozměrech 2486 x 450 + 450 x 4097 mm), 
který je umístěn v sídle objednatele. 

2. Ovládací panely musí umožnit uzamknutí regálů přes čipový systém, tj. pouze osoba 
s oprávněním přístupu k tomuto regálu si čipem regál odemkne a zpřístupní. 

3. Součástí zakázky je i likvidace nefunkční elektroniky a dodání a naprogramování 10 ks čipů podle 
požadavků zadavatele. 

II. Doba plnění předmětu smlouvy 

1. Zhotovitel zahájí dílo do 6 týdnů od podpisu této smlouvy a dílo dokončí nejpozději do 8 týdnů 
od podpisu smlouvy, nejpozději však do 30. 9. 2017. 

III. Povinnosti objednatele 

1. Objednatel umožní přístup zhotoviteli k zařízení tak, aby dílo mohlo být provedeno. Přístup bude 
umožněn v režimu uvedeném v článku IV. 



2. Objednatel zajistí přístup k elektrické energii, jejíž spotřebu nebude zhotoviteli přeúčtovávat. 

IV. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména předpisů 
o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ekologických a hygienických 
předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany. 

2. Pro ochranu spisů je ve spisovně instalován speciální systém detekce požárů a systém zhášení 
požáru plynem. Zhotovitel je povinen provést taková opatření, aby nedošlo k požáru popř., aby 
nedošlo k falešným detekcím požárů a k automatickému spuštění zhášení plynem. Objednatel 
bude součinný při zajišťování těchto opatření. 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit zachovávání mlčenlivosti a diskrétnosti o všech skutečnostech, o 
kterých se při provádění díla podle článku I. nebo v souvislosti s ní dozví a za tím účelem tyto 
skutečnosti nesdělit, nezpřístupnit a pro sebe nebo pro někoho jiného nevyužít. Zhotovitel se 
zavazuje dostatečně poučit všechny pracovníky o povinnosti zachovávat mlčenlivost a 
diskrétnost a za tím účelem učinit veškerá opatření zabraňující zneužití či úniku jakýchkoli 
informací. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této smlouvy. 

4. Pro zajištění přístupu do prostor objednatele, kde bude probíhat provádění díla, zhotovitel zajistí 
předem jména pracovníků vč . č . občanských průkazů. Tyto údaje budou sloužit k identifikaci 
pracovníků před započetím práce. Identifikaci provádí Ochranná služba Policie České Republiky, 
která zajišťuje vstup do prostor sídla objednatele. 

5. Do prostor sídla objednatele, kde bude probíhat provádění díla, se prochází přes prostory 
vyhrazené dětské skupině, jíž je objednatel provozovatelem. Pracovníci zhotovitele se v těchto 
prostorách budou zdržovat pouze po dobu nutnou pro průchod tímto prostorem a budou 
zachovávat pořádek a čistotu. V klidové době dětské skupiny (spánek dětí) se objednatel zdrží 
hlučných prací. Tato doba je určena časem 12:00-15:00. 

6. Práce budou probíhat v pracovních dnech v časech mezi 8:00 a 17:00. 

V. Cena za provedení opravy 

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě výsledku výběrového 
řízení jako cena pevná a nepřekročitelná takto: 

a) Cena za dodání a naprogramování 10 ks čipů je stanovena ve výši 18.775,- Kč včetně 

DPH. 
b) Cena za dodání a montáž nových ovládacích panelů a dalších případných dílů je 

stanovena ve výši 374.354,- Kč včetně DPH. 
c) Cena za likvidaci nefunkční elektroniky je stanovena ve výši 6.050,- Kč včetně DPH. 

Cena celkem je tedy stanovena ve výši 399.179,- Kč včetně DPH. 

VI. Platební podmínky 

1. Cenu za dílo podle článku I. se zavazuje objednatel uhradit na základě faktury vystavené 
zhotovitelem se splatností 15 dnů od doručení objednateli, jejíž přílohou bude předávací 
protokol potvrzený zástupcem objednatele, kde objednatel potvrdí, že dílo bylo provedeno a 
celý systém pracuje bez vad . 

2. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené právními předpisy a dále číslo smlouvy objednatele vyznačené v jejím záhlaví. Faktura 
je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele 
uvedeného na faktuře. 
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3. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-Ii obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude-Ii k faktuře doložena požadovaná příloha, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním zhotoviteli k doplnění nebo novému vystavení. Lhůta 
splatnosti počíná běžet v celé sjednané délce až dnem doručení doplněné nebo nově vystavené 
faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy objednateli. 

VII. Cenové ujednání a sankce 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným a včasným provedením díla dle článku 1., je zhotovitel 
povinen poskytnout slevu ve výši 0,5 % z dohodnuté celkové ceny za provedení díla bez DPH za 
každý den prodlení. 

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č . 351/2013 Sb. 

VIII. Odpovědnost za újmu na jmění (škodu) 

1. Zhotovitel je odpovědný za vzniklou škodu, kterou způsobil sám nebo jeho pracovník objednateli 
nebo třetí osobě porušením zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo porušením zásad 
dobrých mravů. 

2. Zhotovitel se zavazuje, bude-Ii to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého 
stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uvedením do předešlého stavu posoudí objednatel 
a bez zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody buďto uvedením do předešlého stavu, 
přičemž současně stanoví způsob uvedení do předešlého stavu nebo o peněžní náhradě škody. 

3. Jestliže objednatel jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení 
zákonných nebo smluvních povinností zhotovitele nebo v důsledku porušení zásad dobrých 
mravů zhotovitelem (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků), zahrnují se tyto 
náklady do škody a zhotoviteli jako povinné osobě vzniká povinnost i k jejich náhradě . 

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s činností zhotovitele, které se vztahuje i na pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po 
jejím předání, a to v souvislosti s činností dodavatele. Minimální výše pojistné částky za pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě se považuje 5 mil. Kč . 

IX. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku I. této smlouvy, záruku za jakost po dobu 
24 měsíců od provedení díla. 

2. Objednatel je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vadu 
zhotoviteli na adresu Dunajevského 254/12, 250 91 Zeleneč, e-mailem info@altic.cz nebo 
telefonicky 602 324024. 

3. V reklamaci musí být vada popsána nebo musí být uvedeno, jak se projevuje. 

4. Reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu po 
obdržení reklamace, nejpozději do 30 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. 

5. V případě, že zhotovitel nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady a to ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn nechat 
odstranit vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady zhotovitele, aniž by tím došlo 
k narušení záruky za jakost. 

X. Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smiouvy v těchto případech: 
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a) Objednate l je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
povinnosti ze strany zhotovitele, kterým je prodlení zhotovitele se splněním předmětu 
této smlouvy překračující 14 dní. 

b) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
povinnosti ze strany objednatele, kterým je prodlení objednatele s úhradou ceny za 
servisní služby překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě 
poskytnuté objednateli zhotovitelem v písemné upomínce (urgenci) doručené 

objednateli. 

2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od 
smlouvy druhé smluvní straně. 

XI. Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českými obecně závaznými právními 
předp isy, zejména občanským zákoníkem. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů . 

3. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti tuto smlouvu a 
veškeré její přílohy a dodatky zveřejní způsobem umožňující nepřetržitý vzdálený přístup 

(internetové stránky objednatele). 

4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků této smlouvy 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve t řech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

( ?~~ , ,)~!.:J--
ne ..... .. ..... ... .... ... ... -1 .. . 

/ 
I. Ing. Vladimír Sloup 

ř dit I odboru hospodářské správy 
Čes á epublika - Nejvyšší kontrolní úřad 

Nejvvšší kontrolní úřad 
~1 ankovcova 2 
170 04 Praha 7 

(2) 

. . 31. r. 2 Cl 1"7-
V Zelencl dne .. . .. ... ... .... .... .... .. . 

. ............ ... 6 ..................... .. .......... . 
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zhotovitel 

Ing Petr Beneš 
jednatel 

Altic Point s.r.o. 

- ALTIC Altic Point s.r.o. . pc<",. 
OunlJev>kého 2>4/12 iť: 02915987 
25091 Zelent!l olC:a02915987 

teU. 602324 024 www.alt1c.cz 


	S08144778_Smlouva o dílo Altic Point 45 2017

