
Sml ouv a  o dí lo č .

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění
pozdějších předpisů

Urad pro civilní letectví CR 
datum: 06.12.2013

mezi lllllll!llllll!lllllllllllllll!llllllllllllllllll
C.J.: 5000—13—110

Objednatelem: Česká republika -  Úřad pro civilní letectví
Adresa: Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6 
Zastoupen:........ .................. generální ředitel

IČ: 48134678

Bankovní spojení: 3727061/0710 -  ČNB Praha 1

a

Zhotovitelem: SITEL, spol.s r.o.

Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 

Zastoupen: ................................., jednatelem a ředitelem 

IČ : 44797320 

DIČ : CZ 44797320

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725.

Bank. spojení: ě.ú. 892803/0300, ČSOB Na příkopě 14, Praha 1

LI. Předmět

v

Článek I Předmět smlouvy

Instalace dohledového software na strukturovanou kabeláž plně kompatibilní s již  
instalovanými propojovacími panely RiT PatchView. Rozsah prací dle přílohy č.l této 
smlouvy.

1.2. Pověřené osoby

Osoby pověřené jednat ve věci smluvního vztahu: 

za objednatele:
obchodní:.............................................................................................

technické: ............................................................................................

za zhotovitele:

obchodní: .....................................................................................

technické: .....................................................................................
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13. Vlastnické právo

Vlastnické právo kd ílu  přechází na objednatele okamžikem převzetí díla 
objednatelem a zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovené věci a nebezpečí jejího 
zničení do doby předání díla zhotoviteli.

Článek II Termíny a podmínky dodávky

II. 1. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v následujících termínech:

- dodání materiálu: do dvou týdnů od podpisu smlouvy

- realizace:

a) termín zahájení prací: 25.11.2013

b) termín ukončení prací: 15.12.2013

II.2. Místo plnění

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy na území hlavního města Prahy. 
Splnění předmětu smlouvy bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu 
odpovědnou osobou objednatele a zhotovitele.

II. 3. Podmínky provádění díla

Objednatel se zavazuje spolupracovat s pracovníky zhotovitele při realizaci předmětu 
smlouvy a předat veškeré dostupné doklady, případně projektovou dokumentaci.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Při zjištění, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s obsahem této smlouvy, projektovou dokumentací, nebo v rozporu s 
obecně platnými technickými normami a předpisy vztahující se na provádění díla jako 
celek, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli nápravu věci. Zhotovitel 
provede nápravu na vlastní náklady!

Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí. Do 5 pracovních dnů po 
dokončení díla Objednatel dílo převezme.

v

Článek III Cena a způsob úhrady

III. 1. Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za bezvadné a včasné dílo smluvenou cenu, 
tj. celkem ve výši:

641 329,00,- Kč bez DPH
(slovy: šestsetčtyřicetjednatisíctřistadvacetdevětkorunčeských)
776 008,09,- Kč s DPH
(slovy: sedmsettisícsedmdesátšesttisícosmkorunčeských)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 
21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je  
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě 
účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není
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třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové 
změně.

Objednatel výslovně prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí.

111.2. Změny v díle

Cena díla je konečná a není možné ji měnit.

111.3. Způsob úhrady

Úhrada celkové ceny díla, bude provedena objednatelem na základě vystavené faktury 
až po předání a převzetí díla.

Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů.

V případě výskytu vad a nedodělků je objednatel oprávněn pozdržet konečnou fakturu 
až do doby odstranění vad a nedodělků.

Objednatel se zavazuje, že uhradí zhotoviteli vyfakturovanou částku v dohodnutém 
termínu splatnosti, u faktur nejpozději do 21 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. V případě neodsouhlasení faktury, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli 
k přepracování do sedmi pracovních dnů ode dne jejího doručení,

v

Článek IV Smluvní pokuty

IV.1 Sankce v případě nedodržení termínu předání díla

Za nedodržení termínu předání díla ze strany zhotovitele bude objednatel účtovat 
pokutu za prodlení ve výši 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč vč. DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a 
za každý započatý den prodlení.

IV.2. Sankce z prodlení v placení

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky 
za každý den prodlení s opožděnou úhradou faktury ve lhůtě dle čl. HI.3. této 
smlouvy, jestliže se s zhotovitelem nedohodnou jinak, maximálně však 65% ze 
smluvní ceny. Pokud prodlení nebude způsobeno vinou objednatele, není povinen 
smluvní pokutu platit.

IV.3. Úhrada smluvní pokuty

Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 14 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní 
straně.

Článek V Záruky

V .l. Délka záruky

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, 
v technických normách a předpisech, které se na provádění díla vztahují jako celek, a 
to od protokolárního předání díla po úhrnnou dobu 24 měsíců.
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V.2. Podmínky záruky

Objednatel bude při reklamaci eventuálních vad díla postupovat v souladu s 
ustanovením § 562 obchodního zákoníku č.513/1991 Sb.

v

Článek VI Práva a povinnosti objednatele

VI. 1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím dále uvedeného pracovníka provádět 
průběžnou kontrolu díla, má právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k provádění 
díla, kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě závažných důvodů je 
oprávněn vydat i pokyn k přerušení provádění díla

Článek VII Závěrečné ustanovení

VILI. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení.

Vn.2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci podle ěl. I. smlouvy.

VH.3. Nedílnou součástí smlouvy je rozsah požadovaných prací objednatele.

VH.4. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku.

VII. 5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 
smluvních stran.

Příloha č. 1: rozsah prací

V ... dne: V Praze dne O . if 2 - "2£>/;3>

Za objednatele : Za zhotovitele:

In..... . . ................ ......... 
5ověření

SÍTEL, spol. s r.o.
Nad Elektrárnou 1526/45 
106 00 Praha 10 

! tel.: 267 198 111
DiČ: CZ44797320 n-p________  oO
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Příloha č.l

É S fl®  M >  ĚOWtií [LETECTVÍ

REFERÁT INFORMATIKY

IWanagementovací systém na strukturovanou kabeláž plně kompatibilní š  již 
instalovanými propojovacími panely RiT PatchView.

Dodávka se  předpokládá v tomto rozsahu:

Software a příslušenství k managementovacímu systému včetně instalace a 
implementace systému do provozních databází ÚCU.

Instalace a implementace předpokládá tyto fáze:

Čásl 1:
• Konfigurace/Customlzace databáze CenterMind
- Nastaveni databáze - fyzické lokace, rackové konstrukce, horizontáiní/páteřní kabeláž
• Nastavení databáze - konfigurace PVMax HW

Část 2:
• Topologie CenterMind & Inventář
• Úvodní nastavení a konfigurace Inventory Edit Module
• Import aktivních komponent do inventáře (aktivní prvky a další zařízení)
• import horizontálních kabelážl (metalická i optická) do inventáře
• Import úrovní fyzických lokací do inventáře
° import rackových konstrukcí a rackového příslušenství do inventáře

Část 3:
- CenterMind - kontrola & zabezpečení
« Finální kontrola přidaného hardwaru s fyzickou instalací
• Konfigurace zabezpečeného přístupu do systému CenterMind - vztaženo ke koncovým 

zařízením

Část 4:
• CenterMind - finální nastavení
• Nastavení automatického zálohování databáze včetně ověření

P o ž a d o v a n é  p ř ís lu š e n s tv í :
63 8 2 0 1 1 0 PV M ax M a s te r Fxpander 1 ks

6 3 8 20120 PV M ax Scanner 2 ks

63 8 2 0 1 2 1 PV M ax M in i Scanner 1 ks

63 7 3 6 3 0 0 PV M ax C o n tro i Pad 1 ks

6 3 8 14025 R o und-F la t Scanner A tta c h m e n t C o rd , G ro u p  B, UTP, 2 .5m 28 ks

6 5 2 02000 C e n te rM in d  s o ftw a re  verze S ta n d a rd  (p ro  2 00 0  p o r tu ) 1 ks

Im p le m e n ta c e  s o ftw a re  C e n te rM in d 1950 ks

ii!f".,/i,.=! il3i.nEUilijiřifi> ; .■
ppířiUlPJ-y-ra.'
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POVĚŘENÍ ZAMĚSTNACE

Zaměstnavatel:
se sídlem:
IČ:
jednající:

SITEL, spol. s r.o.
Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 
447 97 320
Ing. Janem Novákem, CSc., jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725

Zaměstnanec:
bytem:
r.č.:

Ing. Jiří Kohn
Strání, Obecnice 1048, PSČ 687 65 
630922/0060

Na základě pracovní smlouvy vykonává zaměstnanec pro zaměstnavatele práci na pozici výrobní 
ředitel. V rámci plnění pracovních povinností vztahujících se k výkonu práce na této pozici je 
zaměstnanec pověřen zaměstnavatelem jednat jménem zaměstnavatele ve všech věcech, které 
spadají do působnosti výrobního ředitele, tj. zejména:

-jednat o uzavření, změně či ukončení obchodních smluv a tyto uzavírat, (obchodní smlouvou se pro 
tyto účely rozumí zejm. smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, 
kupní smlouvy)

- provádět veškeré úkony související s realizací obchodních smluv (tj. zejména potvrzování či zadávat 
objednávky, vyřizovat reklamace)

- provádět veškeré úkony související s účastí zaměstnavatele v řízení vedených dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (tj. zejména projednávat a potvrzovat příslušné nabídky)

- zastupovat zaměstnavatele při jednání se státními institucemi, zejména stavebními úřady, 
finančními, kontrolními a celními úřady, úřady místní samosprávy a Policií České republiky a za tím 
účelem provádět za zaměstnavatele veškeré úkony, zejména podávat, žádosti, návrhy, opravné 
prostředky, vyjádření, vzdávat se práva na odvolání, podávat vysvětlení, doplňovat podání, provádět 
zpětvzetí podaných návrhů přebírat listiny a dokumenty a to včetně těch, určených do vlastních 
rukou.

Při realizaci výše uvedených úkonů je zaměstnanec povinen postupovat v souladu s interními předpisy 
zaměstnavatele.

Pověření činit jménem zaměstnavatele výše uvedené úkony je vázáno na výkon práce na pozici 
výrobní ředitel.

Platnost tohoto pověření končí dnem 31.12. 2013.

V Praze dne
Jménem společnosti SITEL, spol. s r.o.:

Zaměstnanec převzal dne



Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy O -  «ř j
Ověřuji, že ................................... ...........................
............................ Praha 4-Nusíe,-----------------------
jehož totožnost byla prokázána úředním průkazem,--
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.-------
V Praze dne 25.1.2013------------------------------------- -/

....... .......... ..............
.............. .................. 
p;'- > i '!P-í ttoiářnm • «  

Koukalem /
" táichélská 12/22md m  m  M ,M t m i  m m

V Praze 10 dne 23.8.2013 Vidimaci provedl/a ..... 
......................................


