Smlouva o dílo

Zajištění pozáručního servisu na automatických měřících systémech
uzavřená podle obchodního zákoníku
Číslo smlouvy objednatele: 2000/18/2012

I. Smluvní strany

1.Objednatel
Identifikace: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
Na Šabatce 17,14306 Praha 4 -Komořany
Ředitel: Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
IČ:
00020699
DIČ:
CZ00020699, nejsme plátci DPH
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Ivan Kain, ved. OPSS
Kontaktní osoba ve věcech technických:
RNDr. Vladimír Vozobule
Vedoucí odd. observatoří při JEZ
Český hydrometeorologický ústav
Temelín 2
373 01 Temelín

2. Dodavatel

Identifikace: František Patras
Boloňská 303
Praha 15 - Horní Měcholupy
IČ: 61864757
DIČ:CZ7412250912
Živnostenský list vydal: Místní úřad Praha - Horní Měcholupy,
živnostenský odbor j. 94/801 IŽO/L/P ze dne 12.10.1994
č.
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ll. Předmět smlouvy
"Pozáruční servis automatických
AMS) objednatele".

meteorologických

měřících systémů (dále jen

Touto smlouvou se dodavatel zavazuje, že zajistí servisní dílo, jehož předmět je
specifikován v této smlouvě.
Objednatel se zavazuje k převzetí servisního díla a k zaplacení ceny za jeho provedení
za podmínek stanovených dále ve smlouvě.

A. Vymezení předmětu plnění:
servisem systémů se rozumí zajištění provozuschopnosti systému AMS na
profesionálních meteorologických stanicích (MS), leteckých meteorologických stanicích
(LMS) a meteorologických observatořích (OBS) Českého hydrometeorologického
ústavu
(Č.Hl\1Ú) - objednatele po ujednanou dobu 1 rok. Podrobně viz Příloha č.I.

Pozáručním

B. Místo a doba plnění:
•

místo plnění:

MS, OBS a LMS ČHMÚ, podrobně viz Příloha č.I.

•

doba plnění:

jeden rok, s platností od 1.5.2012 do 30.4.2013

C. Cena díla a její úhrada:
1c. Cena díla
V souladu s platnými právními předpisy se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za
provedené práce specifikované v Příloze č.l této smlouvy za celou dobu plnění dle čl. B.
této smlouvy:

Smluvní cena

cena v Kč
bez DPH

cena v Kč
s DPH

Letecké meteorologické stanice
Meteorologické stanice OPSS, OČ 0,
agrometeorologie

125000,-

150 000,-

1 083333,30

1 300 000,-

Cena celkem

1 208333,30

1 450000,-

2c. Platební podmínky:
Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním platebním styku (faktury). Fakturace bude
prováděna dodavatelem a zasílána na uvedenou adresu objednatele v členění s DPH a bez
DPH.
Cena bude fakturována čtvrtletně dvěma fakturami. Jedna faktura za LMS a druhá souhrnná
zaMS a OBS.
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Faktura bude vystavena dodavatelem dle díla plnění uvedeného v bodě 2c. této smlouvy
a zasílána na uvedenou adresu objednatele vždy do 15 dne druhého měsíce kalendářního
čtvrtletí (tj. květen, srpen, listopad 2012 a únor 2013) za dané období ve výši 1;4 roční ceny.

Cena za dané období

Letecké meteorologické stanice
Meteorologické stanice
OPSS, OČ O, agrometeorologie

cena v Kč

cena v Kč

bez DPH

sDPH

31 250,00

37500,-

270833,33

325000,-

Splatnost faktur je do 14 dní od jejích prokazatelného doručení objednateli.

2d. Smluvní pokuty:
Smluvní strany sjednaly dohodou tyto smluvní pokuty:
1. Při prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel dodavateli smluvní pokutu
z prodlení ve výši 0,001% z celkové dohodnuté smluvní ceny, tj. 1 450,-Kč. za každý den
prodlení.
2. Smluvní pokutu uhradí dodavatel objednateli za prodlení zaviněné dodavatelem se
splněním předmětu díla v dohodnutých termínech dle článku 2.a), 2.b) Přílohy č.l. této
smlouvy, ve výši 0,001% z celkové dohodnuté smluvní ceny, tj. 1 450,-Kč. za každý den
prodlení.

ill. Ostatní ujednání
1. Dodavatel bude s předmětnými prostorami řádně zacházet a bude dbát o jejich dobrý stav,
zabrání jejich poškozování, zejména svévolnému. Pokud přesto jeho činností dojde ke
škodám na majetku objednavatele, je povinen tyto škody nahradit.
2.

Dodavatel je povinen řídit se provozními předpisy pro užívání objektu a dbát pokynů
vedoucího stanice. Zodpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu při montáži, údržbě a
provozu zařízení

3.

Dodavatel se zavazuje, že nebude zasahovat do jiného zařízení než je předmětem této
smlouvy.

4.

Objednatel je povinen udržovat předmětné prostory ve stavu způsobilém k smluvenému
užívání a zachovat v okolí technologie dohodnutý volný manipulační prostor.

5. Objednatel umožní dodavateli příjezd k objektu, přístup k instalované technologii a se
souhlasem objednatele i do místností, kde jsou umístěna sociální zařízení.
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IV. Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Tato smlouva se řídí právem České republiky.
Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha číslo 1.
Smlouva nabývá účinnosti dne 1.5.2012 a platnosti dnem podpisu smluvních stran.
Smluvní strany se dohodly, že v případě zásahu vyšší moci, jsou zproštěny svých závazků
po dobu trvání tohoto zásahu vyšší moci.
Smluvní strany se dohodly řešit sporné otázky jednáním až do vyčerpání všech
mimosoudních prostředků.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují
svými podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne:

1 2 -04- 2012

V Praze dne: :/.~:
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Dodavatel
František Patras

Objednatel
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
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Příloha číslo 1.
1.

Místo plnění:

Meteorologické měřící systémy (AMS) jsou lokalizovány takto:
Letecké meteorologické

stanice
Počet

Název
LMS
LMS
LMS
LMS

Karlovy Vary
Liberec
Brno
Mošnov

2
2
1
1

6

Celkem
Meteorologické

stanice OPSS, OČO, agrometeorologie

Název
MS Cheb
MS Přimda
MS Ustí n. Labem
MS Pec p. Sněžkou
MS Karlov
MS Kocelovice
MS Churáňov
MS Ustí n. Orlicí
MS Svratouch
MS Přibyslav
MS K.Myslová
MS Luká
MS Cervená
MS Kuchařovice
MS Lysá hora
MS Holešov
MS Plzeň - Mikulka
MS Serák
OBS Dukovany
OBS Temelín
OBS Tušimice
OBS Doksany
OBS Košetice
Celkem

Počet
2
2
2
2

1
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
2
1
7
7
2
4
2

52

AMS jsou složeny ve smyslu požadovaných servisních prací z následujících komponentů:
•
•
•
•

měřící ústředna ALG v počtu 58 kusů ve staniční síti.
síťová kabeláž mezi ústřednou ALG a optickým síťovým prvkem včetně propojovacích
konektorů
kabeláž mezi měřící ústřednou ALG a k ní připojenými čidly
rozvod zálohované elektrické energie.
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2. Provedení servisního díla dodavatele:
Způsob provádění díla pro systémy:
a)

b)

Po obdržení informace o vzniklé závadě na AMS se dodavatel nejpozději do 96 hodin
dostaví na místo servisního zásahu, identifikuje závadu a začne konat nezbytné kroky
vedoucí k odstranění vzniklé závady.
Nejpozději v čase do 168 hodin po obdržení informace o vzniklé závadě, dodavatel zajistí
provozuschopnostAMS.

3. Společná ustanovení
a) Termíny uvedené v odstavcích 2.a), 2. b) jsou závislé s ohledem na umístění technologie na
meteorologických stožárech a především na okamžitých meteorologických podmínkách.
b) Každý servisní zásah bude zdokumentován v servisním protokolu a opatřen podpisem
vedoucího stanice (observatoře), nebo přítomného pozorovatele.
V případě, že nastane taková situace, kdy nebude možno konat servisní práce bez ohrožení
funkčnosti technologie, zdraví a života servisního pracovníka, prodlužuje se termín
odstranění závad dle bodu 2.b) o dobu trvání této situace.
O této skutečnosti bude učiněn zápis servisního záznamu a potvrzen vedoucím stanice
(observatoře), případně pozorovatelem ve službě. O tomto bude zároveň informována
zmocněná osoba objednatele.
c) Veškeré náklady související se zajištěním provozuschopnosti AMS jsou zahrnuty v celkové
ceně servisního díla paušálně. Výjimku tvoří případy, kdy k závažnému poškození AMS
došlo činností provozovatele a vyšší mocí (požáry, povodně, bouřky atd.). Taková skutečnost
bude řešena jednáním se zástupcem pro technická jednání.
d)

Servis bude prováděn na základě výzvy podané .jmenovanymi
dodavateli :
na základě telefonické výzvy na tel. číslo: 606745 979

osobami"

pomocí elektronické pošty na adresu: franta.patras(a),centrum.cz

e) Jmenované osoby objednatele:
- RND. Vladimír Vozobule, ved. OOJEZ Temelín
- Ing. Jiří Bednařík:, správce informačních a komunikačních technologií OPSS.
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objednatele

