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Smlouva na dodávku zboží a služeb
Střední zdmvotnická škola, Beroun
Mládeže 1102
266 01 Beruun

zastouµná Mgr. Leonou Machkovou. ředitelkou školy
IČ: 00640808
telefon: 311 623 527
c-mail:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Leona Machková te
Renáta Kramářová t
na straně jedné, dále jen odběmtel

a
1DPartner - systémy identiňkacc &ŕ.o.
Kasárenská 66/12. Opava 746 01
lČ: 039 42 741 DIČ: cz03942741
1"elefon: "420 739 316 285
zastoupena: Marek Drnda. jednatel společnosti
e-mail:
mobil:
na straně druhé. dále jen dodamd

iaavřeli níže uvedeného che, měsíce a roku cůe ustanoveni § 2586 a násl. zák. č. 89/2Ul2 Sh.
občanského Mkoníku tuto

Smlouvu na dodávku zbďf a služeb

r

l.
Úvodní ustanovení
l. Tato smlouva se u7avirá na základě výsledku výběrového řízeni na veřejnou zakázku
malého rozsahu: ,,Dodávka, instalace a zprovozněni elektronického přístupového
a docházkového systému do objektu n
Z Předmětem této smlouvy je závazek dcdavatele dcdat odběrateli zboží, včetně služeb.
dle specitikacc veřejné zakázky.
íl.
Dodací podmínky
l. Dodavatel dodá odběrateli zboží, včetně služeb. na základě specifikacc uvedené ve
výběrovém Hzeni. Dodavatel sc zavazuje dodat zboží, včetně služeb, na místo dodání
v terminu ne& lhůtě požadované cxjběnnelem, do 30. 9. 2019
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III.
Kúpni cena a platební podmínky
Cena zboží včetně služeb činí částku liS 720 KČ bez DPH. tj. 140 021 KČ s DPH.
Cena zboží, včetně služeb. je dána rozpočtem dodavatele, který tvoří přílohu č. l této
smlouvy.
Po splněni předmětu dodávky smlouvy vystaví dodavatel fakturu sc splatnosti (14)
kalendářních dnů. Odběratel bere na vědomi. že až do úplného mplaceni 7bK)ži je toto
majetkem dodavatele.
Dnem zaplaceni je den připsáni platby na Účet dodavatele, popňpadč vyplaceni částky
dodavateli prostřednictvím pošty nebo v hotovosti. Bude-li odběratel v prodlení
s placením kupní ceny. zavazuje se uhradit dodavateli výslovnč sjednanou smluvní
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den z prodleni.
IV.
Jakost, odpovědnost za vady a reklamace
Dodavatel odµMdá odběrateli za jakost dďanCho zboží a jeho vady dle § 2095 a násl.
Občanského zákoníku.
Nároky z vad äýcvnýcK Qistitclných při přejímce zboží je. odbčmtel povinen u
dodavatele uplatnit ihned při přejímce ztx)ží, a to v zápise o přejímce zboží, nebo
v dodacím listu kde odběratel rovněž stanoví způsob vyřízení reklamace.
Nároky z vad skrytých může odběratel u dodavatele uplatnit do konce záruční lhůty, a
to ihned N jejich zjištěnĹ písemnč na adresu dodavatele uvedenou v záhlaví této
smlouvy s ůrn, že přílohou buck vzorek zboží s vadami, aby dodavatel mohl vady
µmudit. Odběratel si v této písemné reklamaci rovnčž stanovi způsob jejího vyTůeni.
O výsledku posouzeni vad vyTDzumi dodavatel bez zbytečného prodlení odběratele.
V případě, pK)kud dodavatel reklamaci uzU poskytne odběrateli buď náhradní
identické a bezvadné zboží anebo poskytne odběmteli dobropis, a to dle výběru
odběrale]e.
Dodavatel poskytuje odběrateli zániku za jakost díla N dobu 24 měsíců ode dne
předáni řádně dokončeného díla.

6. Záruka zaniká:
·
·
·

na díly u kterých byla poško7ená plomba
na díly. které byly poškozeny živelnou událostí, elektrostaúckými výboji
při mechanickém poškozeni

·
·

při násilné manipulaci
při neckxhženi návcxju na obsluhu

7. Je-li výmbek reklamován z důvodu násilné manipulace nebo vandalismLL jedná se o
placenou opravu.
8. Požadavek na záruční opravu je objednatel pmincn hlásit vždy písemně. a to buď
faxem na 553 797 111 ne& e-rnailem na

.
-=

.,

i,....
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9. Zhotovitel se zavazuje posoudit veškeré vady, které bude objednatel reklamovat.
Reklamace a způsob vyřízení se řidl plamou legislativou.

V.
Převzetí zboží a přechod nebapečí Škody na zboží
l. Smluvní strany se zavazuji předat a převzít objednané ztx)ži na základě písemného
potvrzeni o přev7eti ZboĹĹ na dodacím listu či obdobném dokladu o převzetí zHži.
které bude podepsáno zástupci smluvních stran s připk)jenim razítka firmy.
2. Nebezpečí a škody na zboží. a to ztráty, mlčení, poškozeni nebo znehodnocení zboží.
' .

přechází na ďběratele okamžikem předáni zbží dodavatelem cdběrateli na základě
potvrteni odběratele na dodacím listu či jiném dokladu o převzetí ztxjži.
VI.
Práva a povinnosti dodavatele

l.

Dodat a zprovomit přístupový a docházkový systém .Edupanner" v konfiguraci
[xxjlc přílohy Č. l
2. Provádčt služby v kvalitč odpovídající účelu smlouvy, obecně závazným předpisům
a platným technickým normám.
3. Při montáži respektovat provozní podmínky objednatele a jeho aktuálni pokyny4. Dodavatel se zavazuje nastavit snímač tak, aby četl karty nebo čipy jakéhokoliv
jiného dodavatele či výrobce. Za tímto účelem objednatel zapůjčí zhotoviteli vzorek
na vyhodnoctní typu čipu.
5. Umístit čtecí zařízeni tak. aby bylo dostupné všem uživatelům s přístupo'ými p'á"y·
6. Nebude-li využito stávajících čipů objednatele, dodavatel zqjisti dodáni' čiFK)vý'ch
karet v konfiguraci podle přílohy č. l ..cenová nabídka"
7. Dodavatel zodpovídá za vady. jež má dílo v době předánL Tím není dotčena
odpovědnost zhotovitele za vady dle poskytnuté záruky za jakost. Ustanovení § 2605
odst. 2 občanského zákoníku se nepoužjje.

VII.
Práva a povinnosti odběmtek

l.
2.

3.

Cklběratel má právo na včasné a řádné provedeni díla v souladu s jeho pK)třebami a
oprávněnými zájmy.
Odběratel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjisti-li, že dodavatel provádí dílo
v rozporu se svými povinnosúni. je odběratel oprávněn dožadovat se toho, aby
dcdavatel odstmnil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem.
Odbčratel se zavazuje umožnit umístěni přístupového elektronického zařízeni
dohodnutým způsobem, sloužící k čteni čiNvých karet a čip& a jeho napojeni na
clcktrické sítě.
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4.

V případě hot-line nelx) konzultační podpory v rámci nastaveni systému
^Edupartner" je nutné odb&atelem povolit a íunožnit osobní data dodavateli
vzdáleně servĹmväL, popřípadě zajistit na emailovou adresu dodavatele kompletní
seznam osob. kteří budou využívat přístuµ'"ý systém a základní informace o těchto
osobách \ rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci dané osoby.
5. V případč. že odběratel využívá vlastní čipové zařízeni. je povinen odeslat l b
vzorku na admsu provozovny dodavatele Krnovská 38/58, Opava 746 01 s číslem.
jakým je interpretován v jeho systému.
6. InfOrmovat dodavatele o nefúnkčnosti snímaciho Mizení či nedostupnosti do
systému ..Edupartnď'
7. Odběratel je povinen na vyžádáni' dodavatele poskytnout mu potTebné informace.
popř. předat mu podklady. které má u sebe a ktcnC jsou pro řádné a úplné provedeni
díla nezbytné.
8. Po řádném předáni a převzetí díla budou další pliFK)minky a Nžadavky nad rámec
řešeni poskytnutého dodavatelem dle této smlouvy řešeny novou samostatnou
objednávkou. případně dodatkem kc smlouvě.
9. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodw za který zodpm'ídá odbčratel, je tento
povinen dodavateli uhradit škodu. která mu tím vznikla.
10. Odběratel jc povinen řádnč provedcnC dílo převzít a zaplatit sjcdnanou cenu za jeho
provedeni.
11. Odběratel je povinen určit jmenovitč osobu cxipovčdnou za jednání ve věci
technických

Vlil.
Licenční poplatky
l.

přístupový jakožto i ostatní softwam, který je dodán a nainstalován objednateli,
podléhá autorskému zákonu a jeho výhradním majitclcm je dcdavatel, a to po celou
dobu užíváni systému.
Z Cena za poskytování webové služby nEdupartner je stanovena formou paušálního
Nmho poplatku ve výši 2 000,- Kč slovy dva tisíce korun českých bez DPH. Cena
zahrnuje udržováni a správu systému pro plynulý provoz díla jehK)ž dodavatelem a
výrobcem je zhotovitel. hot-line technická ne& konzultační podrx"a pK)moc při
řešeni problémů s fůnkčnosti a konfiguraci díla průběžnou aktudizaci stávající verze
SW včetně pomocných modulů vždy na poslední verzi. které zlepšují nebo rozšiřuji
jeho vlastnosti. Poskytovat zdarma rychlou pomoc prostřednictvím v7dálené správy
- ilnpk)n osob. základní nastaveni přístupového systému.
33 Služba bude fakturována objednateli vždy lx tDČňČ na konci školního roku. Doba
splatnosti faktury je 14 dní.
4. V případě nedodrženi terminu platby ze strany objednatele bude účtován úrok
z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prDd]ení.
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IJL
Doba trvání a ukončeni smlouvy
l. Smlouva je umvirána na dobu neurčitou

2. Smlouvu lze ukončit:
-

l.
2.
3.
4.
5.

Písemnou dohodou o&u stran
Písemnou výpk)vědi bez udáni důvodů, 'ýpk)vědni lhůta je th"měsični a Nčiná
běžet prvého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď
doručena druhé mluvní straně.

X.
Závěrečná ugtanoveni
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejněni v registru smluv. které provede Objednatel.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží po
dvou vyhotoveních a 7j1K)tovite] obdrží po jednom. Všechny dodatky a změny této
smlouvy musí mít písemnou a číslovanou formu.
Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou
zaká7ku malého rozsahu s názvem RDodávka, instalace a zprovozněni
elektronického přístupového a docházkového systému do objektu n
Smluvní strany prohlašuji. že si smlouvu řádně přečetly, µmzuměly ji a že tato
smlouva je projevem jejich vážné a svobodné vůle na základč čehož. připojují své
podpisy.
Při využiti systému ,Edupartncr' jsou data pk)uzc uchovávány v paměti terminálu
něh centrálni databázi dodavatele. Správce osobních údajů je pK)vinen osobní údaje
shromažďovat a dále zpracovávat Nuze v rozsahu odpovidajícim účelu. Dodavatel
prohlašuje. že žádným dalším či jiným způsobem chráněná osobní data žádného
klienta hromadnč ani jednotlivč nezpracovává. Systém ..Edupartnerů který běží jako
webová aplikace, je připraven na použiti zabezpečeného protokolu H'l'l'PS, jenž slouží
pro bezpečný přenos dat mezi we&vým prohlíždem a webovým serverem. Tento
protokol není předmětem dodávky a je v režii každého klienta, zda si ho naistálujc a
aktivuje. Přistup do systému ,,Edupartner je pK)dminčn zadáním přihlašovacího jména
a hesla K těmto údajům má přístup pk)u7£ administrátor nebo uživatel/odběratel.
Rozsah uživatelských přístupových práv je jen v pravomoci uživatele/odběratele.

6. Nedílnou součásti této smlouvy jsou přílohy:
-

položkový rozpočet dle podané nabídky
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Odběratel:

Dodavatel:

L<019
V Be,ounědne

q

..u c'ími zcr

V Opavě dne .......4.9?01 9
l . ,rtněr - sYstemybentifikace s.r.o.
Kj,jie

p:ispěvk

T

'CG 0

Mgr.

ona Machková
ředitelka školy

Marek Drnda, jednatel spolcčnosti
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přístupový systém, docházkový systém žáků a zaměstnanců v jednom
programu s využitím stávajících bezkontaktních čipů ISIC, mc

lx vchod žáci " boční vstup, zadní vchod
Označeni Popis produktu
počet cena za ks cena celkem
ID
HW Řídící jednotka + relé (hlavni vstup +
CELAN učitel " bočm)
3
IĎ ŇILNI HW Identifikační snímače (příchod - odchod)_ _ _ _ _ 6 ,

WIFI
NZ Z
WORK

DOPR
USB
ČIP
PT
TLA

Kabeláž včetnč ptáče, lišt, montáže a
'pojovaciho materiálu - na základě skutečnosú
36
Router přizpůsobený speciálně pro řídící
centrálu. V případě konzultace s ICT
koordinátorem je další možností připojení
ethemet kabelem v pottebné dácc
3
Napájecí zdroj (zálohovaný) dopcmčujeme
3
Montáž řídicí jednotky. zálohovaného zdroje
6
montáž snímačů
6
přifx'jéni zámku k řídicí ,jednotce
3
Zámek - elektrický ovládač nízkoodběrový.
standardní nebo rezervní |'řij'adč
3
Montáž a zafrLzováni nového zámku
'
3
Oživeni, nastaveni, koMigyrace
l
Dopravné dle skutečnosti
810
Systém pro zápis osobních čísel čipů
l
Identifikační přívěsek
"
l
Požární bezpečnosti' tlačítko (v případě
po'řeby)
Odchozí tlačítko (v případě potřeby)
Krycí stříška na snímač venku (v ph'padč
Qo'řéby)
Skoleni
Aktivace stávajících čipů

Fena (Kč)Celkem bez DPH
K'na ¢Kč)Celkem s DPH 21%

3
l
3
l
l

