SMLOUVA O DÍLO
Smluvní strany
Objednatel:
Sídlem:
IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
00239640
cz 00239640
KB Nymburk - expozitura Poděbrady
19-725 19/0100
PhDr. Ladislav Langr - starosta města

Zastoupený ve
ve věch smluvních :
(dále jen „Objednatel")
Ve věcech technických: Mgr. Vlastimil

Macháček - vedoucí

odboru dopravy a
životního prostředí
Mgr. Hana Novotná - vedoucí oddělení údržba
komunikací a městské zeleně

a

Zhotovitel:

DOSIP Servis s.r.o.,

Krahulov 37, 675 21 Okříšky
IČ :
27720713
CZ27720713
DIČ:
Jednající:
Radek Mikuška - jednatel spol ečnosti
zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 54486 (dále jen
Sídlem:

(dále jen ,,Zhotovitel')
(Objednatel a Zhotovitel společně též ,.,Smluvní strany")
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen ,.,Smlouva") podle§
2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisůí

I.
Předmět

této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a
v souladu s právními předpisy dílo „Dodávka zařízení pro měření rychlosti
silničních vozidel a dokumentace přestupků" v rozsahu specifikovaném
(2) v příloze č. 1- Položkový rozpočet a
(3) v příloze č. 2 - Technická specifikace zařízení, která je v souladu se zadávací
dokumentací a
(1)

Předmětem

smlouvy

(4) v zadávací dokumentaci zakázky bod 2 - Vymezení předmětu veřejné zakázky malého
rozsahu
.Instalace a provoz měřiče rychlosti bude provedena dle vyjádření
příslušných správních úřadů, které zabezpečí zhotovitel . V případě prodloužení lhůty
vyjádření správních úřadů, může být termín instalace přiměřeně posunut, a to bez
sankcí ze strany objednatele Součástí díla je informativní tabule na vjezdu do města,
která ukazuje řidiči jeho okamžitou rychlost. Objednatel odstraní havarijní stav vedení
VO a obnoví třífázovou soustavu od napájecího bodu až ke sloupům s technologii
úsekového měření. Dále dojde k narovnání sloupů VO do svislého stavu vzhledem ke
komunikaci v termínu nejpozděj i do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Všechny přílohy
jsou nedílnou součástí této smlouvy, podmínkami této smlouvy a rovněž pokyny
objednatele udělenými v průběhu provádění díla
(5) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje , že provede dílo na vlastní náklady ,
v rozsahu způsobeném a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a
na vlastní odpovědnost, v souladu s právním předpisy a platnými legislativními a
technickými normami ČR a podmínkami dodaného zařízení.
(6) Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při realizaci nedošlo
k poškození stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků.
(7) Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou
převzít a zaplatit za něj níže uvedenou cenu v čl. III této smlouvy.

II.
Termín a místo

plnění

práce na provádění díla specifikovaného v článku I., bez
zbytečných odkladů po podpisu smlouvy.
(2) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo nejpozději do 90 dní od podpisu
smlouvy.
(3) Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
(4) Místo plnění je město Poděbrady-Přední Lhota, silnice I/38.
( 1) Zhotovitel

začne

III.
Cena díla
(I) Smluvní strany se dohodly, že celková cena za kompletní a
článku I. této smlouvyje stanovena takto:

řádně

zhotovené dílo dle

Cena celkem :
Cena bez DPH
1 180.000 Kč
21 % DPH
247.800 Kč
Cena s 21 % DPH _l 427.800 Kč
(slovy: jeden milion čtyři sta dvacet sedm tisíc osm set korun českých)
(2) Celková cena díla je dána položkovým rozpočtem zhotovitelejpříloha č. I )
(3) Celková cena díla podle ods.t I tohoto článku ke cenou nejvýše přípustnou a
nepřekročitelnou, platnou po celou dobu realizace díla.
(4) Případné vícenáklady vzniklé při realizaci díla musí odsouhlasit objednatel_,_ Pokud
zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec tátou smlouvy bez předchozího
uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany
provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

(5) Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů , jestliže po
uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH
v uvedeném zákone změněna.
(6) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před řádným zhotovením a předáním díla
žádné zálohy na cenu díla v jakékoliv formě.
IV.
Platební podmínky

( 1) Veškeré provedené práce budou fakturovány jednorázově po dokončení celého díla.
Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací - předávací protokol a po
jejich písemném odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu - daňový doklad , jehož
nedílnou součástí musí být oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací,
včetně položkového rozpočtu . Faktura bude vystavena jako daňový doklad ve smyslu
zákona o DPH.
(2) V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoli
faktuře.

(3) Objednatel zaplatí zhotoviteli do 14 dnů od doručení faktury
(4) Faktura vystavena zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu
stanovené právním předpisy evidenční číslo této smlouvy objednavatele a název díla.
(5) Zhotovitel je povinen k faktuře připojit kopii předávacího protokolu podepsaného
oprávněnými osobami smluvních stran , jako doklad o řádném zhotovení a převzetí
díla objednatele.
(6) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn
zaslat ji zhotoviteli ve lhůtě splatnosti k doplnění či opravě, aniž se tím dostane do
prodlení~ Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury
objednateli.
(7) Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou
DPh z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § I 09a zákona č . 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozděj ších předpisů ( dále jen „zákona o DPH").
Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem"
ve smyslu § I 06a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění
smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně
objednateli. Neučiní-li tak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 21
% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uhrazením a uplatněním smluvní pokuty
nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
(8) Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty
zveřejněné v „Registru plátců DPH" a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98
zákona o DPH , pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.
(9) Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § I 06a zákona o DPH
o tom, že je „nespolehlivý plátce", aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši
DPH přímo na účet správce daně ve smyslu§ I 09a zákona o DPH.

v.
Smluvní pokuta, úrok z prodlení
( 1) V případě nedodržení termínu
smlouvy , a to i v případě

předání řádně

nepřevzetí

provedeného díla dle el. III. Odst. 1 této
díla objednatelem z důvodů jeho vad či

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

nedodělků , je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za
každý započatý den prodlení v případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad
díly v záruční době podle článku VII, odst. 3 této smlouvy.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové
ceny díla za každý i započatý den prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené
faktury v zákonné výši fakturované částky.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich
písemného vyúčtování druhé smluvní straně.
Zaplacením smluvní pokuty není dotřen případný nárok na náhradu škody objednatele
ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo , popř. odstranit vadu. !
Ve věci náhrady škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat
ušlý zisk.

VI.
Předání

díla

( 1) Závazky zhotovitele vymezené touto smlouvou se považují za řádně splněné po
protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného díla, nevykazujícího faktické ani
právní vady. Případně vady nebo nedodělky uvedou smluvní strany v zápisu
podepsaném oprávněnými osobami smluvních stran včetně termínů stanovených
objednavatelem k jejich odstranění. _Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a
nedodělky v termínu v tomto protokolu uvedeném, o odstranění vad a nedodělků
sepíší smluvní strany protokol
o odstranění všech vad a nedodělků. Do doby odstranění vad nebo nedodělků není
objednatel povinen podepsat předávací protokol a zaplatit cenu za dílo. Součástí
předání budou platné veškeré certifikáty a prohlášení o shodě všech dodávaných
zařízení. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje
důvody. Za důvody, které objednatele opravňují odmítnout převzetí díla, jsou vady,
které brání užívání díla.
(2) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli , že dílo je připraveno k předání
nejpozději 5 dnů před jeho uskutečněním.
VII.
Záruka za jakost a záruční podmínky

( 1) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli a vady,
které se vyskytnou v průběhu záruční doby . Zhotovitel je povinen provést dílo
v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným legislativním a
technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou záruční dobu
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a právními předpisy a technickými normami
stanovené.
(2) Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím provedeného díla odpovídající po dobu 24 měsíců
ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a
nedodělků, má-li dílo v době předání vady a nedodělky začíná záruční doba běžet až
podepsáním protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
(3) V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží
nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k

odstranění vady nejpozději do 72 hodin od uplatnění, k ostatním vadám do 5 dní po
obdržení písemného oznámení od objednatele
(4) odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol.
(5) Reklamací se rozumí podání písemné zprávy zhotoviteli o vadách díla fom1ou
reklamačního protokolu. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou dnem doručení
reklamačního protokolu na adresu zhotovitele a tento den se považuje za den zahájení
reklamačního řízení.

(6) Uplatněním odpovědnosti za vady není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
nebo uplatnění smluvní pokuty.
VII.
Servisní podmínky
( 1) Pro správný chod zařízení je nutné provádět pravidelný měsíční servis
(zajištění údržby systému a HW údržba), který může provádět pouze
dodavatel zařízení nebo jím určená specializovaná firma.
(2) U všech druhů úsekových měřičů rychlosti je objednatel povinen zajistit pravidelné
měsíční čištění skla předního krytu kamery.
(3) Pro zajištění plnohodnotné funkce zařízení je nutné provádět každoroční certifikaci
( 1)

zařízení

zařízení.

(4) Ostatní servisní práce si objednatel objedná u dodavatele dle individuální potřeby a
stavu zařízení. Všechny servisní práce zhotovitel účtuje dle platného ceníku servisních
prací pro daný kalendářní rok. Ceník je zhotovitel povinen zaslat objednateli na jeho
vyžádání.

!X.
Vlastnické právo k dílu
(I) Vlastnické právo k dílu a všem jeho rozestavěným částem má v průběhu
jeho_provádění zhotovitel, který také nese nebezpečí škody na díle.
(2) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na díle, respektive jeho rozestavěné části a
na pozemcích objednatele v důsledku jednání svých zaměstnanců. Zhotovitel je pro
případ odpovědnosti za škodu pojištěn.
(3) Předmět díla zůstává do úplného zaplacení objednatelem majetkem zhotovitele. Po
převzetí díla a zaplacení celkové ceny objednatelem, přechází předmět díla do
vlastnictví objednatele.

X.
Práva a povinnosti zhotovitele
( l) Zhotovitel je povinen řádně zhotovit dílo svým jménem , na vlastní odpovědnost ,
v odpovídající kvalítě, bez vad a ve sjednané době. Zhotovitel je povinen při
provádění díla postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a
schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy
objednatele.
(2) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnost související s realizací díla.
Zhotovitel je povinen na žádost informovat objednatele o průběhu prací na díle a
akceptovat případné požadavky a doplňující pokyny ke zpracování díla objednatele.
V případě, že objednatel zjistí v průběhu plnění předmětu smlouvy nedostatky ,
zhotovitel je povinen na písemnou výzvu tyto nedostatky odstranit bez nároku na
výšení ceny díly, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Způsobí-li zhotovitel, ať

úmyslně

nebo z nedbalosti, škodu na majetku města či zdraví osob objednatele, nebo
osoby, ke povinen o tom neprodleně informovat objednatele s tím, že odpovídá
za způsobenou škodu neomezeně. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá potřebná
školení všech svých pracovníků podle příslušných platných norem a nařízení. !
(3) Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení
smlouvya může být důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, čimž
není dotčeno právo na náhradu škody způsobené objednateli.
(4)
třetí

XI
Práva a povinnosti objednatele
1) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k plnění této smlouvy nezbytnou
součinnost.

2) Objednatel nenese odpovědnost za žádné škody , nehody, nebo zranění osob, které
byly zaviněny osobami v pracovním poměru ke zhotoviteli nebo jeho subdodavateli. !
3) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a informovat se o postupu prací.
Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn
domáhat se, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl
řádným způsobem.

4) Objednatel je oprávněn během provádění díla přikázat písemně, nebo ústně zhotoviteli
5) odstranění jakéhokoliv zařízení, materiálu, stroje, prostředku či personálu, jestliže
objednatel prokáže, že nejsou vhodné pro zamýšlený účel malí-li významný negativní
dopad na životní prostředí, nebo není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, a jejich
nahrazení řádným a vhodným zařízením, materiálem, strojem, prostředkem či
personálem.
6) Odstranění a správné provedení jakékoliv částí díla, které se ukáže být vadným nebo
neodpovídá smlouvě.
7) Termín provedení prací se neprodlužuje o dobu zastavení prací z důvodů na straně
zhotovitele.
XII.
Odstoupení od smlouvy
1) Objednatel může odstoupit od smlouvy , poruší-li zhotovitel podstatným způsobem
své smluvní povinnosti podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl
na tuto skutečnost prokazatelnou fomou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotivteli
budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud
prováděnými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně
objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého
díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením
termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu .
2) Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména
nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na
zhotovitele. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez
zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 2)
této smlouvy.
3) Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení ,
písemně prohlásí, že svůj závazek mesplní, může oprávněná strana odstoupit od

smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění„ kterou stanovila tzn. Ihned poté,
co prohlášení povinné strany obdrží.
4) Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranam, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této smlouvy nevo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy.
5) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen
uhradit sjednanou cenu z díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Zhotovitel
pak má nárok ma úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených
s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s dosud neprovedenými
pracemi mimo náklad spojených s odstoupením od smlouvy.
6) Tato smlouva pak zaniká okamžikem, kdy je oznám,ení objednatele o odstoupení od
smlouvy z důvodů nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních
prostředků doručeno druhé straně.

XIII.
ustanovení

Závěrečná

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými osobami
smluvních stran.
(2) _(2) Ve věci náhrady škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti
uplatňovat ušlý zisk.
(3) (3) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy a o tom, že
právní vztah, právní vztahy vyplývající z této smlouvy a na jejím základě se řídí
platnými právními předpisy, zejména zákonem č . 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
(4) Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnými oboustranně
dohodnutými, postupně číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma
smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy. !
(5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží_tři
stejnopisy a zhotovitel jeden_stejnopis.
(6) Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně
veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv
způsobem, přičemž text této smlouvy, jejich dodatků a příloh se nepovažuje za
obchodní tajemství. Toto se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována
zákonem č . 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
(7) _Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

příloha č._ 1:
příloha č.

foložkový rozpočet
2" technická specifikace

zařízení
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Doložka dle§ 41odsat.1 Zákona
Rada města Poděbrady schválila
30.7.2015

č.

128/2000 Sb., v platném znění:
uzavření této smlouvy usnesením

V Okříškách dne ...

19„0:....„2015

V Poděbradech dne

č.

605/2015 ze dne

„„ Pf~ P9. . „..„ .. 2015

uúSIP Servis s.r.o. @
Krahulov 37
675 21 Okříšky

IČ:277 20 713 OJť::CZ 277 20 713

k.fMj.~ ··········

PhDr. Ladislav Langr - st ro ta města

Radek Mikuška, jednatel
DOSIP Servis, s. r.o .
zhotovitel

Příloha č.

Město Poděbrad

objednatel

1: Položkový rozpočet

Nabídková cena
Název:
Sídlo
IČ:

DOSIP Servis, s. r. o.
Krahulov 37, 675 21
277 20 713

DIČ :
Jednající:

CZ277 20 713
Radek Mikuška, jednatel

Okříšky

Název veřejné zakázky:
"Dodávka zařízení pro měření rychlosti silničních vozidel a dokumentace
přestupků"

Cena
celkem v
Kč bez DPH

Číslo a název položky

1. Měřící zařízení pro 2 pruhy včetně
informativní tabule

1010 000

2. Zaměření úseku

25 000

3. Instalace

40 000

4. OSA systém

70 000
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S. Ověření úsekoměru

35 000

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH:

1180 000

21 % DPH Kč:

247 800

Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH:

Příloha č.

1427 800

2: Technické specifikace zařízení

Veškeré níže zmíněné body, ze zadávací dokumentace,

splňujeme

bezezbytku:

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka zařízení pro měření rychlosti silničních vozidel, včetně instalace, doby poskytnutí
servisního zásahu po dobu lhůty záruční doby 24 měsíců, zařízení pro dokumentaci přestupků,
zejména překročení nejvyšší povolené rychlosti, zaškolení obsluhy pro stahování dat. Dál e
vyřízení všech nutných vyjádření potřebných k instalaci a provozu měřiče rychlosti . Měřič
rychlosti bude umístěn v Poděbradech IX (Poděbrady - Přední Lhota) ulice Kovanická silnice
1 třídy/3 8 , za cedulí označující začátek města Poděbrady ve směru od Nymburka. Bude měřit
úsekovou rychlost v obou směrech ve městě. Navíc součástí je informativní tabule v obou
směrech - na vjezdu do města a před výjezdem z města, která ukazuje řidiči jeho okamžitou
rychlost.
Informační

systém musí být

Přijmout naměřená

a

minimálně

zjištěná

schopen:

data z technických

zařízení

Ochránit veškerá data před přístupem nepovolaných osob
Dlouhodobě
Splňovat

uchovávat, zpracovávat a chránit veškerá data

požadavky vyplývající z

obecně

platných norem pro

informační

systémy

veřejné

správy
Komunikovat se spisovou službou (načtení čísla spisu,
uložených a vygenerovaných dokumentů apod.)

čísla

jednacího, aplikace všech

Generovat tištěn é výstupy nutné k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu průběhu správního
podle typu přestupku a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy zejména
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění , zák. č. 200/1990 Sb„ o přestupcích
v platném znění, a k podání vysvětlení + doručenky, doklad o blokové pokutě, příkaz
k úhradě pokuty pro příkazní doručenky, rozhodnutí, příkaz k udělení pořádkové pokuty,
doklad o spáchaném přestupku pro ORP příslušné podle místa bydli ště řidi če, exportní soubor
do pohledávkového systému apod.)
řízení

l)

Umožnit efektivní způsob ztotožňování provozovatelů vozidel, resp.
elektronické dotazy do centrálního registru vozidel)
Umožnit vedení

společného řízení

Sledovat datum

doručení

pachatelů

(hromadné

a nabytí právní moci dokumentu

Umožnit hromadné generování

dokumentů, jejich

tisk i odeslání

Evidovat zaplacené pokuty, komunikovat s pohledávkovým systémem
Evidovat pohledávky vzniklé z titulu nezaplacených pokut a generovat výstupy pro

potřeby

exekučního řízení

Systém bude schopen importovat elektronicky přestupky od PČR
Systém bude kompatibilní se systémem PČR (Lotus Notes) pro import dopravních přestupků
a dopravních nehod
Systém bude umožňovat napojit na CRV - dávková lustrace vozidel
Systém bude obsahovat moduly obecného správního
Systém bude obsahovat modul odnímání a vracení

řízení

řidičského oprávnění

Systém bude obsahovat modul schvalování motorových vozidel
Možnost vkládání externích a interních dokumentů do jednotlivých elektronických spisu,
možnost sledovat stav dokumentů, řízení, dohled a upozornění na termíny /nabytí právní
moci) plánování jednání
Evidence dopravních přestupků - generování přehledů o stavu řešení přestupků a statistik
registrovaných přestupků = automatizované vytváření přehledu dlužníků a pohledávek na
základě přehledu zaplacených pokut, možnost generování dalších souvisejících dokumentů
(minimalizace rutinní práce)
Zálohování a archivace

spisů

v aplikaci v souladu se správním a spisovým

řádem

Přístup

k informačnímu systému musí být zajištěn prostřednictvím standartního PC a běžného
internetového prohlížeče nebo jiného programového vybavení poskytnutého zadavatelem
Při

provozu aplikace (informačního systému) i v rámci její údržby musí s daty být nakládáno
v souladu se zákonem č . I 01/200 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

1()

Možnost vyhledání odcizených vozidel dle RZ, a to jak v on-line
uchovaných záznamů
Možnost vyhledání manuálně zadané RZ, a to jak v on-line
uchovaných záznamů
Možnost nastavení rychlostních

musí

splňovat

přístupu

tak i v archivu
tak i v archivu

limitů

Technické a funkční požadavky na
Měřící zařízení

přístupu

měřící zařízení

a SW

níže uvedené technické parametry:

Musí mít platný Certifikát o schválení typu media (potvrzení

uchazeč přiloží

Musí být schopno zdokumentovat přestupek i za zhoršených
v noci, a to včetně registrační značky vozidla a řidiče vozidla

k nabídce)

povětrnostních

podm ínek nebo

Musí být schopno zadokumentovat přestupek tak, aby byla zaznamenána registrační značky
vozidla i tvář řidiče, jak u osobních, tak u nákladních vozidel, a to pro rychlost do 200km/hod
Musí být schopno

pořídit

Musí být schopno

prokazatelně

záznam o

měření

rychlosti

identifikovat jízdní pruh, ve kterém je záznam

pořízen

Při umístění
zařízení

Veškerá

na pozemních komunikacích s více jízdními pruhy, musí být použité
schopno sledovat až tři jízdní pruhy v jednom směru a určit směr jízdy vozidel
naměřená

data musí být

přenesena

pouze pomoci

zabezpečených

měřicí

bezdrátových

přenosů

přenést

data do

Zařízení musí být schopno trvalého provozu v režimu 7/24 (7 dní v týdnu, 24 hodin
zachování průkazné kvality naměřených dat

denně) při

Po zaznamenání

přestupku

musí

zařízení

v zabezpečeném formátu

bezpečného úložiště

Stabilní zřízení nesmí být detekovatelné antiradarem
Zřízení

musí mít modul pro kategorizaci vozidel

Zařízení musí mít SW
dopravních dat

dopravně

(minimálně

inženýrského

4 kategorie)

pracoviště

pro zpracování

pořízených

Zařízení musí být vybaveno SW pro vyhledávání odcizených a zájmových vozidel (provoz
online), s online napojením na PČR
Zařízení
směr,

bude vybaveno meteostanicí pro sledování stavu
měření tlaku a predikce vývoje počasí)

počasí

(teplota, síla

větru

a jeho

Zařízení musí být napojeno na zátěžovou mapu města, kde budou zobrazena dopravní data,
obrázky v základním rozlišení a predikce dopravy od 5 minut až na jednu hodinu
Zařízení

bude nahrávat prostor měřeného úseku a následně ukládat min. 7 dní v plném
rozlišení, s ohledem na možnou dokumentaci pro potřebu PČR 30 dní ukládat fotky vozidel
pro možné následující zpracování na PČR
Zařízení

bude obsahovat modul pro komunikaci s navigací do mobilních telefonů
s ODSAndroid a zaj i štěným přenosem DI dat (kolony, stupeň dopravy atd.). Součástí
dodávky zařízení bude dodávka navigačního systému. Systém musí umožňovat on-line i offlind řešení navigace pro ČR a to až na číslo popisné (orientační včetně navigace na
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cyklostezkách a cyklotrasách a to i například projektu OpenStreetMap dostupném na URJ
http://.openstreetmap.org pod otevřenou licencí.
Požadované funkcionality navigace jsou následující:
-

zobrazuje stav dopravy
zobrazuj e meteodata
zobrazuj e kamery
zobrazuje kritická dopravní místa
součástí bude i možnost dopravních informací: nehody, kolony atd. Navigační systém
bude pro OS Aneroid, který bude volně ke stažení na stránkách města
zařízení bude obsahovat jedno stanovi ště s UPS záložním zdrojem

Generovaný doklad o měření musí min. obsahovat:
Číslo dokladu
Předmět měření

Datum a čas měření
Typ použitého měřidla
Případně okolnosti ovlivňující

měření

Přílohou

dokladu o měření musí být obrazový záznam pořízený digitální kamerou, která je
Obrazový záznam musí dokumentovat zejména
Dopravní situaci /vozidla v prostoru, dodatková fotografie z místa instalace
Rychlost vozidla
Datum a čas
Číslo záznamu
Jízdní pruh
Detail RZ vozidla
Detail řidiče vozidla
součástí zařízení.
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