STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
8. schůze rady města dne: 17.04.2018
Bod pořadu jednání:
Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na připojení správní budovy hřbitova Ruprechtice k IS SML
Stručný obsah: Uzavření smlouvy o dílo na připojení správní budovy hřbitova Ruprechtice
k informačnímu systému statutárního města Liberce.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: připojení správní budovy hřbitova Ruprechtice Liberec k informačnímu systému
statutárního města Liberce.
Zpracoval:

Fadrhoncová Radka, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání
veřejné zakázky Připojení správní budovy hřbitova Ruprechtice Liberec k informačnímu
systému statutárního města Liberce,
2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti Liberecká IS, a.s., IČO: 25450131, se
sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III,
3. uzavření smlouvy o dílo na „Připojení správní budovy hřbitova Ruprechtice Liberec
k informačnímu systému statutárního města Liberce“, a to mezi statutárním městem Liberec
a společností Liberecká IS a.s., IČO: 25450131, se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III,
s cenou pořízení ve výši 171 197,- Kč bez DPH a s paušální odměnou ve výši 18 175,- Kč
bez DPH ročně dle přílohy č.1,
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.04.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Odbor správy veřejného majetku převzelo správu urnového háje U Krematoria a k 1. 7. 2018 zavádí
provozování pohřební služby.
Z důvodů rozšíření výkonu činností bude odbor správy veřejného majetku zprovozňovat kancelář na
hřbitově v Ruprechticích a je zrealizovat ve spolupráci se spol. Liberecká IS a.s. se připravuje napojení
budovy krematoria na optickou síť včetně zavedení strukturovaných IT rozvodů po budově včetně
vybavení IT technologie a zabezpečení včetně na pojení na PCO Městské policie Liberec.
Předemětem smlouvy o dílo je následující:
Nákup a instalaci Docházkového terminálu - docházkový terminál B68/Mifare, externí snímač S04
Mifare, akumulátor 12V/7Ah, spínaný zdroj - PS - DIN 5A, powerKey 3.0 docházka - licence 1
terminál, práce technika, cestovní náklady, montážní a elektroinstalační materiál + VRN nastavení
konfigurace v IS SML a napojení do docházkového systému.
Realizace počítačové sítě -vnitřní instalace počítačové sítě, včetně zásuvek, připojení do aktivního
prvku, nastavení datového přenosu, oživení datových toků.
Datové toky - Bezdrátové připojení 25 s rychlostí 25/12 Mb/s - ASA 5506 - K9 pro VPN přístup do
IS SML
EZS- Elektrická zabezpečovací signalizace - ústředna Power Neo 8-128 zón, 4 bloků, 94 uživatelů,
klávesnice LCD, rozšiřující modul 8 zón, bez krytu, akumulátor 12V/18 Ah, duální PIR+MW detektor
pohyb.quad imun.zvířat do asi 25kg, kontakt magnetický dveřní (SM35), kontakt magnetický vratový,
sepnutí 76mm, držák, sirénka vnitřní piezo, GSM GPRS vysílač na PCO MP LBC, doprava + montáž.
Součástí předmětu plnění jsou výkony místních šetření, zpracování návrhu řešení, projednávání návrhů
se zástupcem objednatele, inženýring a dohled technika Liberecké IS, a.s..
Na základě výše uvedeného doporučuje odbor správy veřejného majetku schválit udělení výjimky ze
Směrnice rady č.3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec v souladu s odd. B, kap.
5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání veřejné zakázky „Připojení správní budovy
hřbitova Ruprechtice Liberec k informačnímu systému statutárního města Liberce“.
Přílohy:
Příloha č.1_SOD_Pripojeni_domku Ruprechtice hrbitov k IS SML
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Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

tel: +420 485 243 031
e-mail: lis@lis.liberec.cz
IČO: 254 501 31
DIČ: CZ25450131
www.libereckais.cz

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/1/014

SMLOUVA O DÍLO
kterou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

Statutární město Liberec
se sídlem:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec 1, 460 59
Tibor Batthyány, primátor statutárního města Liberce
00262978
CZ00262978
4096302/0800

jako objednatel na straně jedné
a
Liberecká IS, a.s.
se sídlem:
Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III
zastoupená:
Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem
IČO:
254 50 131
DIČ:
CZ25450131
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., č. ú. 267710810/0300
zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429
jako zhotovitel na straně druhé

1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1

Předmětem plnění dle této smlouvy je připojení správní budovy hřbitova Ruprechtice Liberec
k informačnímu systému statutárního města Liberce.

1.2

Realizační část obsahuje:
a) Nákup a instalaci Docházkového terminálu
Docházkový terminál B68/Mifare
Externí snímač S04 Mifare
Akumulátor 12V/7Ah
Spínaný zdroj - PS - DIN 5A
PowerKey 3.0 docházka - licence 1 terminál
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Práce technika
Cestovní náklady
Montážní a elektroinstalační materiál + VRN nastavení konfigurace v IS SML
a napojení do docházkového systému
b) Realizace počítačové sítě
Vnitřní instalace počítačové sítě, včetně zásuvek
Připojení do aktivního prvku
Nastavení datového přenosu
Oživení datových toků
c) Datové toky - Bezdrátové připojení 25 s rychlostí 25/12 Mb/s
d) ASA 5506 - K9 pro VPN přístup do IS SML
e) EZS- Elektrická zabezpečovací signalizace
ústředna Power Neo 8-128 zón, 4 bloků, 94 uživatelů
klávesnice LCD
rozšiřující modul 8 zón, bez krytu
akumulátor 12V/18 Ah
duální PIR+MW detektor pohyb.quad imun.zvířat do asi 25kg
kontakt magnetický dveřní (SM35)
kontakt magnetický vratový, sepnutí 76mm, držák
sirénka vnitřní piezo
GSM GPRS vysílač na PCO MP LBC
Doprava + montáž
Součástí předmětu plnění jsou výkony místních šetření, zpracování návrhu řešení, projednávání
návrhů se zástupcem objednatele, inženýring a dohled technika Liberecké IS, a.s..
Součástí předmětu plnění dle této smlouvy není:
 Vybavení IT technikou (NB, monitor, tiskárna - multifunkce čenobílá - bude řešeno
mimo tuto smlouvu v rámci služeb IT.
҂

Zhotovitel garantuje úplnost a správnost předaného díla.

2.

CENA DÍLA, TERMÍNY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou odměnu.

2.2

Za dílo specifikované v článku 1.2 této Smlouvy se Objednatel zavazuje Zhotoviteli zaplatit
odměnu ve výši 171 197,-Kč bez DPH. K této ceně bude připočteno DPH dle platné legislativy.

2.3

Za dílo specifikované v článku 1.2 této Smlouvy se Objednatel zavazuje Zhotoviteli zaplatit
paušální odměnu ve výši 18 175,-Kč bez DPH/rok. K této ceně bude připočteno DPH dle
platné legislativy.

2.4

Termín pro splnění předmětu smlouvy je stanoven nejpozději do čtyř měsíců ode dne nabytí
účinnosti smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv.

2.5

Faktura za dílo dle bodu 2.2 bude vystavena po předání a akceptaci díla Objednatelem.

2.6

Paušální odměnu dle bodu 2.3 bude objednatel hradit vždy 1x ročně k datu podpisu akceptačního
protokolu, a to vždy na jeden každý rok dopředu.
2.6.1

První úhrada paušální platby bude na základě faktury zahájena 1. den následujícího
měsíce od podpisu akceptačního protokolu.
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2.7

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení díla dle čl. 1.1 smlouvy.

2.8

K cenám uvedeným v čl. 2.2 smlouvy bude připočtena sazba DPH odpovídající platné legislativě
České republiky.

2.9

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

2.10

Nedodrží-li Objednatel termín splatnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní úrok
z prodlení ve výši 0,01% za každý kalendářní den. Objednatel není v prodlení s plněním povinnost
platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv povinnosti dle této smlouvy.

2.11

Nedodrží-li Zhotovitel termín splnění předmětu díla, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní
úrok z prodlení ve výši 0,01% za každý kalendářní den.

3.
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ A DOLOŽKY

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
6. 4. 2018, a to při dodržení zákonných povinností dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru
smluv).
Smluvní strany se tímto zavazují, že si vzájemně poskytnou veškerou součinnost a vyvinou
maximální možné úsilí potřebné k řádné realizaci a naplnění této smlouvy. Smluvní strany jsou
povinny neprodleně si vzájemně sdělovat informace, které mohou mít vliv na plnění závazků
vyplývajících z této smlouvy.
Otázky touto smlouvou výslovně neupravené budou posuzovány podle právních předpisů České
republiky, zejména podle ustanovení Občanského zákoníku.
Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupně očíslovaných dodatků,
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Návrhy dodatků je oprávněna předkládat každá ze
smluvních stran.
Smluvní strany se dohodly, že zápisy z jednání smluvních stran nejsou považovány za potvrzení
o uzavření a změně této smlouvy dle Občanského zákoníku v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že řešením veškerých případných sporů, jež by z této smlouvy anebo
v souvislosti s ní vznikly, bude pověřen příslušný obecný soud v místě sídla poskytovatele.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, a každá
ze smluvních stran si ponechá jeden.
Každá ze smluvních stran je povinna uchovat originál smlouvy obsahující její podpis a předložit
jej v případě soudního jednání.
Smluvní strany jsou oprávněny zveřejnit veškerý obsah této smlouvy, budou-li o to požádány dle
zákona č. 106/99 Sb.
Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob
uvedených v této smlouvě.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty,
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou
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3.15
3.16

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu
§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Výpovědní lhůta začíná
běžet od 1 dne následujícího měsíce ode dne písemného doručení výpovědi smlouvy.

V Liberci dne:

V Liberci dne:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Tomáš Kysela

Ing. Jaroslav Bureš, MBA

náměstek pro technickou správu

statutární ředitel

majetku města
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