Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva“)
dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Město Kynšperk nad Ohří
Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří
Zastoupené: Ing. Tomášem Svobodou, starostou
IČ 00259454
DIČ CZ 00259454
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. - expozitura Kynšperk nad Ohří
Č.účtu: 19-4587390287/0100
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Svoboda, starosta
(dále jen jako „objednatel“)
1.2. Zhotovitel:
Název společnosti
Sídlo
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat [nutné ověřit dle výpisu z obchodního rejstříku
nebo z plné moci, kterou musí udělit osob oprávněná jménem zhotovitele jednat]
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č.účtu:
(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán)
Kontaktní osoby:
(dále jen jako „zhotovitel“)

Obě smluvní strany po vzájemném projednání a shodě uzavírají tuto smlouvu:
2. Předmět smlouvy
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne _____ (dále jen „nabídka“)
podaná ve veřejné zakázce nazvané „Varovný monitorovací systém před povodněmi města
Kynšperk nad Ohří “ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
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2.1.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje dodat, instalovat a provést montáž zboží (dále též „dílo“
nebo „předmět plnění“) za podmínek v ní sjednaných objednateli dílo, uvedené v článku 3. této
smlouvy.

2.2.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu způsobem a v termínu
stanoveném touto smlouvou.

2.3.

V případě, že je s předmětem plnění dodáván zároveň i software, zavazuje se zhotovitel zajistit
vybavení předmětu plnění takovým softwarem tak, aby byl v souladu se zákonem 121/2000 Sb.,
autorský zákon, v platném znění.
3. Předmět plnění

3.1.

Předmětem plnění je provedení díla. Přesná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, která
tvoří nedílnou součást této smlouvy. Případová studie, která tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy je
dalším podkladem specifikujícím předmět plnění dle této smlouvy.

3.2.

Součástí předmětu plnění jsou i veškeré doklady požadované právními předpisy k používání
předmětu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění splňuje veškeré podmínky stanovené
právními předpisy k používání předmětu plnění, a že objednateli předal veškeré doklady
potřebné k provozování předmětu plnění, za což objednateli ručí.

3.3.

Dále je předmětem plnění instalace a uvedení předmětu plnění do provozu, technické a
aplikační zaškolení uživatelů a bezplatný servis po dobu celé záruční lhůty v rozsahu
stanoveném výrobcem včetně oprav, dodávky náhradních dílů, preventivních prohlídek
předmětu plnění po dobu 3 let provozu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při
zajištění kompatibility předmětu plnění s digitálním povodňovým plánem.
4. Cena díla a platební podmínky

4.1.

Cena díla bez DPH je ……………………………..,- Kč.
DPH ve výši ........% činí …………………..,- Kč.
Celková cena díla včetně DPH ve výši ………. % činí …………….. Kč ( slovy
…………………………….korun českých)
Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění, jak je
vymezen v čl. 3 této smlouvy a je v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2
této smlouvy.

4.2.

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě daňového dokladu – faktury, vystaveného
a doručeného zhotovitelem objednateli nejdříve den následující po protokolárním dodání
předmětu plnění dle této smlouvy, se splatností 120 dnů. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nenese
odpovědnost za neproplacení faktur ve lhůtě splatnosti z důvodů zaviněných na straně Státního
fondu životního prostředí.

4.3.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen
„faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na
faktuře.
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4.4.

Faktura musí být správná, úplná, průkazná, srozumitelná vedená způsobem zaručujícím její
trvalost. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle
daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:

4.5.

předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny.
evidenční údaje akce („Varovný monitorovací systém před povodněmi města Kynšperk
nad Ohří“, reg. číslo projektu CZ.1.02/1.3.00/10.09236),
text: Spolufinancováno ze zdrojů EU, podporováno z fondu Evropské unie, Fondu soudržnosti
v rámci OPŽP. Pro vodu, vzduch a přírodu.
vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla
V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či
neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či
doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její
splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

5. Místo a doba plnění a dodací podmínky
5.1.

Místem plnění je město Kynšperk nad Ohří, konkrétně je místo plnění vymezeno projektovou
dokumentací.

5.2.

Dílo uvedené v čl. 3. zhotovitel dodá, nainstaluje, uvede do provozu, provede montáž a zaškolí
obsluhu objednatele do 120 kalendářních dnů od výzvy objednatele (předpokládaný termín
zahájení plnění březen 2012). V případě, že dojde k
prodlení s plněním zaviněným
zhotovitelem, zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré náklady objednatele, které objednateli
v souvislosti s prodlením zhotovitele vznikly, a to v lhůtě stanovené ve výzvě objednatele, kde
objednatel tyto náklady vyčíslí a doloží.

5.3.

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i v dřívějším termínu, než je uveden v čl. 5.2 této smlouvy.
V takovém případě bude písemně informovat objednatele o přesném termínu provedení díla, a
to nejpozději 10 pracovních dní před jeho realizací.

5.4.

Objednatel bude informovat zhotovitele o přesném termínu připravenosti k provedení instalace a
k zaškolení a to nejméně 5 dní před započetím instalace resp. školení.

5.5.

Provedení
•
•
•
•

díla

se

považuje

podle

této

smlouvy

za

splněné,

pokud

dílo

bylo:

řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
provedena montáž a uvedení díla do provozu,
zaškolena obsluha,
protokolárně převzato objednatelem v místě jeho sídla formou zápisu o předání a převzetí.
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Ujednání o závazku poskytovat objednateli bezplatný servis po dobu celé záruční lhůty (čl. 3.3) tím
není dotčeno.
5.6.

Po provedení díla bude vyhotoven zápis o předání a převzetí díla, který bude obsahovat níže
uvedené náležitosti :
•
•
•
•
•
•
•
•

5.7.

označení dodacího listu – zápisu o předání a převzetí díla,
název a sídlo objednatele a zhotovitele,
označení smlouvy o dílo,
označení díla,
datum dodání, instalace a zaškolení personálu,
stav díla v okamžiku jeho předání a převzetí,
seznam předaných dokladů,
seznam zaškolených osob.
Zápis o předání a převzetí díla podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž
podpisem zápisu o předání a převzetí dochází k převzetí a předání díla a ke splnění díla.

Zhotovitel písemně oznámí objednateli předpokládaný termín dokončení díla a vyzve ho k přejímce
a to nejpozději 14 dní před plánovaným dokončením díla.
Objednatel nebude přejímat dílo po částech. Objednatel není povinen přejmout dílo, které vykazuje
vady a nedodělky bránící užívání. Pokud při přejímce díla bude zjištěno, že dílo vykazuje vady a
nedodělky bránící užívání, zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo v náhradním termínu
stanoveném objednatelem. Stanovením náhradního termínu není dotčeno právo objednatele na
úhradu smluvní pokuty ze strany zhotovitele, ani právo objednatele na náhradu škody.
Vady a nedodělky nebránící užívání odstraní zhotovitel v termínu uvedeném v zápisu o předání a
převzetí, nejpozději však do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
6. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
6.1.

Zhotovitel přejímá níže uvedenou záruku za dílo provedeného podle bodu 5.5 této smlouvy.
Záruční doba na celý předmět plnění činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

6.2.

Bezplatný servis poskytnutý zhotovitel objednateli v záruční době na celé dílo; pokrývá veškeré
náklady na náhradní díly, cestovné a práci servisních techniků.

6.3.

Bezplatný servis dále zahrnuje preventivní prohlídky v rozsahu stanoveném výrobcem, nejméně
dvakrát ročně, po celou záruční dobu.

6.4.

Na záruční opravy nastoupí zhotovitel v místě provedení díla
době nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady
provedeno písemnou formou (dopisem, faxem) na tuto adresu,
adresu zhotovitele
.................................................

a to v pracovní dny v pracovní
objednatelem, které musí být
faxové číslo nebo elektronickou
…………………………………..
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6.5.

Zhotovitel je povinen zapůjčit objednateli po dobu opravy náhradní zboží, nebo jeho část,
stejných vlastností při překročení 5 pracovních dní doby odstranění z provozu.

6.6.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v záruční době maximálně do 5 (pěti) pracovních dnů od
nastoupení k jejich odstranění, tzn. do 10 dní od nahlášení.

6.7.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené zaviněným jednáním objednatele.

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení
7.1.

Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny plnění
ujednané podle této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý byť započatý kalendářní den prodlení.

7.2.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním sjednaným dle
této smlouvy ve sjednaném termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu
plnění dle této smlouvy, a to ve výši 1% z ceny díla bez DPH za každý byť započatý den
prodlení.

7.3.

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí předmětu
plnění v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH
dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý byť
započatý den prodlení.

7.4.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy za
každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý byť započatý pracovní den prodlení.

7.5.

Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému
užívání předmětu plnění, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie,
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty dle předcházejícího odstavce ve dvojnásobné
výši.

7.6.

V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv smluvní právní povinnost zhotovitele, zákonnou
právní povinnost zhotovitele, nebo závazný pokyn objednatele daný zhotoviteli objednatelem,
v souvislosti s touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1% z ceny díla předmětu plnění bez DPH dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, za každé jednotlivé
porušení právní povinnosti zhotovitele.

7.7.

Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem.

7.8.

Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody
způsobené porušením povinností, na které se smluvní pokuta vztahuje.

7.9.

Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní
straně úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.

7.10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty.
Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která
v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo smluvní strany účtovat smluvní pokutu.
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Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně
možnosti formou zápočtu, proti kterékoliv splatné pohledávce vybraného uchazeče vůči
zadavateli.
8. Odstoupení od smlouvy
8.1.

Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro
podstatné
porušení
této
smlouvy,
přičemž
za
podstatné
porušení
této
smlouvy se zejména považuje:
a) na straně objednatele nezaplacení ceny díla podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 ti dní po dni
splatnosti příslušné faktury,
b) na straně zhotovitele, jestliže neprovede řádně a včas předmět této smlouvy, pokud nezjednal
nápravu, přestože byl objednatelem na neplnění této smlouvy písemně upozorněn; bude-li
z chování zhotovitele zřejmé, že svoje závazky nesplní ani do 30 dní ode dne doručení
písemného upozornění, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž by byl povinen
zhotovitele upozornit;
c) na straně objednatele bude-li dílo v průběhu záruční doby v důsledku své vady mimo provoz
po dobu nejméně 15 dnů za období šesti měsíců nebo kontinuálně mimo provoz po dobu 2
měsíce.
d) poruší-li zhotovitel své povinnosti dle bodu 3.4 této smlouvy

8.2.

Smluvní strana porušením povinnosti dotčená je povinna odstoupení od smlouvy písemně
oznámit druhé smluvní straně.

9. Ostatní ujednání
9.1.

Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo ke dílu nabývá objednatel okamžikem provedení
díla zhotovitelem podle podmínek této smlouvy, jakmile je podepsaný zápis o předání a
převzetí. Tímto okamžikem přechází riziko nahodilé zkázy na objednatele.

9.2.

Objednatel se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům zhotovitele do prostoru instalace
a montáže díla za účelem splnění této smlouvy a provedení instalace a montáže díla a dále pak
za účelem následných oprav a servisních prací.

9.3.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se
řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku a dalšími právními
předpisy České republiky.

9.4.

Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především
vzájemnou dohodou. Pro řízení o případně sporných nárocích se ujednává příslušnost soudů.
Rozhodným právem je právo České republiky.

9.5.

Za písemnou formu oznámení se pro účely této smlouvy pokládají oznámení učiněná faxem
anebo elektronickou poštou na dohodnutá faxová čísla či elektronické adresy, pokud jsou do tří
dnů potvrzena písemným podáním odeslaným poštou, nebo prostřednictvím IS DS.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Zhotovitel bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění této smlouvy specifikovaný
touto smlouvou bude financován z Operačního programu Životního prostředí (dále jen OPŽP)
V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích
z realizace celého projektu „Varovný monitorovací systém před povodněmi města
Kynšperk nad Ohří“,v rámci OPŽP, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé,
má objednatel právo jednostranně od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno
písemně a doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení objednatele dle tohoto
odstavce, má dodavatel nárok na uhrazení prokazatelně vynaložených nákladů ve výši
odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.
Objednatel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
v platném znění a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim známa povinnost dodržet požadavky na publicitu
v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a
Pravidel pro publicitu v rámci OPŽP a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se
daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách
a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
Zhotovitel bere na vědomí, že Řídící orgán OPŽP, případně jím pověřené subjekty (a případně
i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) má v rámci kontroly právo přístupu, a
to po dobu 10 let a zároveň do uplynutí lhůty 3 let od ukončení OPŽP tj. nejméně do roku 2020
(podle toho co uplyne později), k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované
skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. §
11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném
znění).

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou
písemného číslovaného dodatku v souladu se ZVZ.
10.2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném
projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
10.3. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží dva.
10.4. Uzavření této smlouvy bylo na straně objednatele schváleno rozhodnutím starosty města
Kynšperk nad Ohří ze dne …. č. rozhodnutí ….
10.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění a výkaz výměr
příloha č. 2 – Položkový rozpočet /vyplní uchazeč/
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příloha č. 3 – Nabídka zhotovitele ze dne ............... učiněná v zadávacím řízení k veřejné
zakázce s názvem „Varovný monitorovací systém před povodněmi města Kynšperk nad
Ohří“ včetně Způsobu řešení propojení dPP a VIS
příloha č. 4 – Případová studie

Zhotovitel:

Objednatel:

Jméno a Příjmení
Funkce
V [místo podpisu smlouvy] dne _____

Jméno a Příjmení
Funkce
V [místo podpisu smlouvy] dne _____
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a výkaz výměr
Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka a instalace komplexního varovného systému
(bezdrátové hlásiče, sirény a čidla pro snímání výšky vodní hladiny) v rozsahu a v souladu se
zadávacími podmínkami.
Záměrem je vybudovat nový varovný a informační systém v povodňové oblasti, tak aby bylo možné
předpovídat a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální
škody a chránit lidské životy. Systém bude ozvučovat celé záplavové území pomocí obousměrných
bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos akustických varovných informaci pro obyvatele v
případě vzniku povodní. Dále bude systém umožňovat kontrolovat výšku vodní hladiny a v případě
zvýšení neprodleně zastupitele města, městskou policii.

Technická specifikace:
Pro předávání hlasových zpráv bude užito 24 ks bezdrátových obousměrných hlásičů, celkem 60 ks
reproduktorů a 5 ks elektronických sirén. Dále jsou uvažovány prvky pro detekci zvýšení hladiny
určených místních vodních toků (2 ks snímačů výšky vodní hladiny a 1ks srážkoměr) - tyto prvky
budou připojeny do varovného systému města pomocí rádiové sítě, zajišťující zobrazení informací o
stavu čidel v ovládací SW aplikaci varovného systému. Rádiová sít musí být zabezpečená digitálním
protokolem a musí být nezávislá od všech možných faktorů. Nelze proto používat GSM,GPRS,WIFI a
jiné nezabezpečené a nezálohované počítačové sítě. Bezdrátové hlásiče budou rovněž umožňovat
obousměrný provoz se zpětnou kontrolou stavu na odbavovacím pracovišti.
Čidla snímání výšky vodní hladiny určených vodních toků budou napojena na bezdrátové hlásiče,
přenášející varovné informace na dispečink městské policie
Odbavovací pracoviště systému doplněné telefonním prostupem a bezdrátovým napojením do JSVV
bude umístěno na dispečinku městské policie.
Základní části Varovného monitorovacího systému před povodněmi:
Základní části jsou:
Ovládací pracoviště
• řídicí jednotka systému
• zdrojová a výkonová část
• komunikační kanály vč. anténních jednotek–vysílače
• GSM brány pro vstup přes mobilní síť
• PC konzole s ovládacím softwarem
Prostředky pro vyrozumění občanů – koncové prvky
• bezdrátové hlásiče obousměrné (venkovní)
• elektronická siréna s napojením do JSVV
• čidla výšky vodní hladiny
• srážkoměr
• SMS zprávy na jednotlivá telefonní čísla nebo na zvolenou skupinu čísel dle zadání obsluhy
(ze stejné SW aplikace)
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Podrobná specifikace technické části:
Kč

č.

Název části systému

Kusů

1

Řídící pracoviště
Řídící pracoviště systému včetně radiového modulu pro pásmo MB, VHF,

1

2

Modul telefonního prostupu GSM

1

3

Modul řadiče kanálu pro současné použití modulu JSVV a modulu GSM

1

4

Modul připojení pracoviště do systému JSVV

1

5

Modul FM přijímače s připojením do modulu JSVV 9105 - s FM anténou

1

6

Modul GSM brány

1

7

Modul galvanického oddělní napájení

1

8

Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz

6

9

Anténa všesměrová tyčová v pásmu 160MHz

6

10

Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC

3

11

Multimediální PC, s LCD,

1

12

Elektrocentrála 7,4KW

1

UHF

Koncové prvky
13

Bezdrátový hlásič 2 x 40W, obousměrný pásmo MB,

24

14

Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm

60

15

Přijímací anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) 1m koax. přívod BNC

26

16

Obousměrný komunikační modul pro čidla v pásmu 80MHz nebo 160MHz

2

17

Ultrazvukový měřič vodní hladiny

2

18

Dataloger s komunikační jednotkou pro srážkoměr

1

19

Anténa pro dataloger s komunikační jednotkou pro srážkoměr

1

20

Srážkoměr

1

21

Siréna komplet 750W, s ozvučnicí, FM přijímač

3

22

Siréna komplet 500W, s ozvučnicí, FM přijímač

2

23

Skříně vyšší krytí na sloupy VO

3

24

Komunikační modul RDST VHF,MB

5

25

Komunikační modul JSVV do sirény

5

26

Stožár sirény a úchyty

5

Ovládací aplikace
27

Řídící aplikace Vzdálené pracoviště

2

28

Řídící aplikace včetně relací a sms serveru

1

29

Komunikační server IP

1

30

Projektová dokumentace

1

31

Montážní materiál kabely

1

32

Montážní materiál konstrukce

1

33

Drobný montážní materiál

1

34

Práce komplet

1

35

Oživení systému

1

36

Revize

1
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č.

Název části systému

37

Školení

Kč

Kusů
1

Souhrn technických požadavků na Varovný monitorovací systému před povodněmi
Tyto technické podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele na charakteristiky a hodnoty
technických parametrů, provozních a užitných vlastností dodávaného varovného informačního
systému (VIS), koncových prvků měření a dalších předpokladů k plnění předmětu veřejné zakázky.
Uchazečem nabízený VIS musí povinně splňovat tyto níže uvedené požadavky:
Základní požadované parametry VIS
• Použitá zařízení (celý VIS) musí splnit požadavky stanovené dokumentem „Technické
požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a
vyrozumění“. Tyto požadavky jsou dostupné na adrese: http://www.hzscr.cz/clanek/dotaceobcim-na-rozvoj-koncovych-prvku-varovani-207678.aspx
• Uchazeč musí tuto skutečnost doložit dokladem vydaným GŘ HZS ČR. Tento doklad musí být
vystaven na základě experimentálních zkoušek v laboratoři GŘ HZS ČR - Institutu ochrany
obyvatel Lázně Bohdaneč, popřípadě zprávou nebo jiným dokumentem vystaveným Institutem
ochrany obyvatel Lázně Bohdaneč včetně popsání způsobu přenosu informací mezi řídícím a
odbavovacím pracovištěm a koncovým prvkem varování (bezdrátovým hlásičem, akustickou
jednotkou).
•
Dostatečné zabezpečení telekomunikační sítě – rádiové sítě – s důrazem na rádiový přenos
povelů z řídícího pracoviště VIS pro aktivaci koncových prvků varování, přenos tísňových
informací a přenos diagnostických dat od koncových prvků varování a dat od koncových prvků
měření. Uchazeč musí popsat způsob komunikace mezi řídícím pracovištěm VIS (ústřednou)
a koncovými prvky varování (bezdrátovými hlásiči), tj. základní princip přenosu zprávy a
způsob komunikace zařízení VIS. Požadujeme doložení popisu obousměrné komunikace
například výňatkem ze zprávy ze zkoušek provedených podle dokumentu č.j. MV-246661/PO-2008, případně zprávou či jiným dokumentem vystaveným Institutem ochrany obyvatel
Lázně Bohdaneč a popisujícím způsob (princip) radiového zabezpečení a komunikace mezi
řídícím pracovištěm (ústřednou) a koncovými prvky varování (bezdrátovými hlásiči). Důraz
bude kladen zejména na zajištění komunikačního protokolu proti jeho zneužití
k neoprávněnému hlášení. Za nezbytně nutný způsob zabezpečení je považována kódovaná
digitální forma komunikačního protokolu.
• Celý VIS musí být napojen na Jednotný systém varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“)
provozovaný HZS ČR a to s největší prioritou.
• Na všech úrovních (tj. řídící pracoviště, bezdrátové hlásiče, akustické jednotky, koncové prvky
měření) je vyžadována nezávislost na elektrorozvodné síti podle čl.10 standardizačního
dokumentu č.j. MV-24666-1/PO-2008 vydaného GŘ HZS ČR „Technické požadavky na
koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“, který
stanovuje zajištění provozuschopnosti koncového prvku minimálně po dobu 72 hodin za
podmínky vyslání 4 signálů po 140 sekundách za 24 hodin a zároveň vyslání 10 verbálních
informací po 20 sekundách za 24 hodin, nebo celkem 200 sekund verbálních informací
definovaných uživatelem, nebo jedné tísňové informace v trvání 5 minut.
• Uchazeč doloží protokol o zkoušce vlivu vnějších činitelů prostředí rozsahu pracovních teplot
–25°C až +55°C od instituce oprávn ěné k provádění takových zkoušek.
• Použité baterie všech prvků VIS musí být akumulátorového typu, doplněné možností
automatického dobíjení.
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•

•

Akumulátory musí být provozovány podle doporučení výrobce. Stanovená životnost
akumulátorů nesmí být kratší než čtyři roky. V nabídce uchazeče je nutné uvést typ, kapacitu
a životnost akumulátorů.
Automatické nabíjení akumulátorů musí zajišťovat, že akumulátor bude nabit na 80% své
maximální jmenovité kapacity z plně vybitého stavu za dobu nepřevyšující 24 hodin.

Další požadované parametry VIS
• Ovládání VIS musí obsluze umožnit výběr jednotlivých bezdrátových hlásičů, nebo výběr
předdefinovaných skupin bezdrátových hlásičů z mapového podkladu v ovládací aplikaci.
• VIS musí umožnit integraci elektronických sirén (s minimálním akustickým výkonem
koncových prvků 250 W) a dalších koncových prvků varování.

Obsah a vymezení požadavků zadavatele na základní technické a uživatelské charakteristiky
řídícího pracoviště VIS
Požadované parametry řídícího pracoviště VIS
Systém musí umožňovat provedení přímého nouzového hlášení i prostřednictvím GSM telefonu nebo
telefonu VTS. Vstup do systému přes telefon musí být chráněn vstupním kódem. Uživatel musí mít
možnost volby individuální, skupinové nebo generální adresy bezdrátového hlásiče (prvku), na které
chce směrovat hlášení. Každý vstup do systému prostřednictvím GSM nebo VTS telefonu musí být za
běžných podmínek systémem evidován.
• Vysílání přímo mluveného hlášení pro obyvatele.
• Vzhledem k varovné funkci VIS bude kladen důraz na zabezpečení systému před vstupem
neoprávněných osob do ovládání a na ochranu před zneužitím v době aktivovaného i
neaktivovaného provozu.
Další požadované parametry řídícího pracoviště VIS
Řídící pracoviště s rádiovou ústřednou musí mít zajištěnu nezávislost na řídícím počítači i v
případě jeho výpadku tak, aby bylo možné:
• odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu,
• vstoupit z celostátního Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV),
• vstoupit do systému přes GSM síť nebo síť VTS,
• připojit externí zdroje audio signálu.
• Připojit vzdálenou stanici (vzdálené pracoviště) pomocí datové sítě, anebo připojit vzdálenou
stanici přes síť VTS.
• Při vstupu oprávněných osob do VIS prostřednictvím GSM sítě systém zaznamenává přístupy
přes GSM se zanesením čísla uživatele a zvoleného čísla oblasti s možností filtrace údajů.
• Před hlasovým prostupem VTS nebo GSM telefonu musí být zajištěna možnost automatické
reprodukce úvodní znělky.

12

Obsah a vymezení požadavků zadavatele na základní technické a uživatelské charakteristiky
bezdrátových hlásičů, akustických prvků
Požadované parametry bezdrátových hlásičů, akustických prvků
• Systém bude založen na radiově řízených akustických jednotkách, bezdrátových hlásičích.
Venkovní bezdrátové hlásiče budou sloužit k ozvučení veřejných venkovních prostor.
Minimální požadovaný akustický výkon akustické jednotky typu „bezdrátový hlásič“ musí být
min. 80 W s možností připojení až 4ks tlakových reproduktorů. Požadovaný výkon každého
tlakového reproduktoru je minimálně 15W.
• Z důvodu předpokladu velkého množství bezdrátových hlásičů je požadované, aby každá
akustická jednotka (obousměrný bezdrátový hlásič, elektronická siréna) měla možnost
nastavení jedinečné (individuální) adresy.
•
Všechny akustické jednotky musí být obousměrné. Nepřipouští se používat jednosměrné
akustické jednotky typu jednosměrný bezdrátový hlásič bez zpětné diagnostiky.
• Systém musí umožňovat připojit elektronickou sirénu o výkonu min. 700 W. Tato siréna musí
byt plnohodnotně integrovaná do VIS.
• Systém musí zajišťovat obousměrnou radiovou kontrolu výkonných akustických prvků typu
elektronická siréna. Požadavky na diagnostiku elektronické sirény jsou následující:
o globální stav (plně funkční, částečně funkční, nefunkční, ztráta komunikace),
o přímé místní hlášení - alarm stav (informace, že tuto jednotku spustil uživatel přímo z
ovládacího panelu),
o přímé dálkové hlášení (informaci, že tuto jednotku využívá jiný klient v rámci systému),
o otevřené dveře sirény - alarm stav, je požadována akustická a grafická signalizace,
o nepřítomnost síťového napájení 230 V,
o pokles napětí akumulátoru o 20 %,
• Diagnostické informace a alarmové stavy obousměrných bezdrátových hlásičů a sirén budou
zobrazeny v ovládací aplikaci VIS minimálně v rozsahu funkčnosti řídící a zdrojové části.
Informace musí obsahovat minimálně číslo (adresu) bezdrátového hlásiče a typ závady nebo
přehled stavu.
• Nabíjecí systém musí obsahovat kompenzaci nabíjecího proudu při změnách okolní teploty.
• Musí být zajištěna odpovídající ventilace a ochrana před korozí a nebezpečím způsobeným
plyny, které baterie vytváří.
Další požadované parametry bezdrátových hlásičů, akustických prvků
• Bezdrátový hlásič a elektronická siréna musí umožňovat softwarové přeladění kmitočtu
v celém pásmu od 66 do 74 MHz.
• Požadavky na diagnostiku obousměrného bezdrátového hlásiče jsou:
o dálkově spustitelný test kapacity akumulátoru se zobrazením výsledku v řídící aplikaci
o možnost dálkového načtení a přenosu stavu až 3 vstupů u každého hlásiče
• Obousměrné bezdrátové hlásiče musí mít možnost dálkového nastavení hlasitosti pro
optimalizaci ozvučení daného prostoru a lokality.
• Akustická jednotka (bezdrátový hlásič, elektronická siréna) umožňuje nastavení minimálně 4
adres: jedné individuální, dvou skupinových a jedné generální.
• Bezdrátový hlásič musí umožňovat plný provoz i při vadné nebo vybité baterii a přítomné
napájecí síti.
• Z estetických důvodu je požadovaná pouze jedna anténa na jeden bezdrátový hlásič.
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Obsah a vymezení požadavků zadavatele na základní technické a uživatelské charakteristiky
koncových prvků měření
Požadované parametry koncových prvků měření
• VIS musí umožňovat bez dalších dodatečných investic bezproblémové zapojení koncových
prvků měření (hladinových čidel popř. dalších detekčních a monitorovacích prvků) pro přenos
a generování informací
• zvýšené úrovni hladiny vodního toku případně průtoku v krizových a záplavových oblastech.
• Informace z koncových prvků měření hladinoměrů budou bezdrátově přeneseny na řídící
pracoviště. Je nepřípustné používat pro tento účel GSM/GPRS, WiFi přenosy (z
bezpečnostních důvodů a z hlediska kompaktnosti celého řešení s výnimkou
koncového prvku měření srážkoměrů).
• Informace z koncových prvků měření a data sledovaných veličin (výška hladiny ve vazbě na
stupeň povodňové aktivity) včetně diagnostiky bude zobrazena v ovládací aplikaci VIS,
obsluze na řídícím pracovišti. Požaduje se grafické zobrazení historie přenesených
analogových hodnot hladin od jednotlivých čidel. V rámci celého VIS se nepřipouští oddělení a
nezávislost aplikací pro BMIS resp. varovný systém a zvlášť aplikace pro monitoring vodních
hladin (z bezpečnostních důvodů).
• Hladinová čidla musejí pracovat na principu ultrazvukové metody zjištění výšky vodní hladiny.
Minimální rozsah měření 0,3 až 8m. Minimální rozlišení 1 mm. Minimální přesnost 0,5% pro
vzdálenost >1m. Krytí IP66.
• Hladinová čidla musejí generovat informace o zvýšené úrovni hladiny vodního toku ve třech
úrovních, přičemž minimálně překročení 1. SPA musí být hlášeno na řídící pracoviště ve
formě alarmové zprávy a odeslaní SMS zpráv na zvolenou skupinu tel. čísel.
• Hladinová čidla musí být zálohována minimálně po dobu 72 hod při výpadku elektrického
napájení.
• Systém musí umožňovat rádiovou obousměrnou komunikaci mezi jednotkou
s hladinovými čidly a obslužnou aplikací. Tento přenos musí být v pásmu 66 až 74 MHz
pomocí digitálního zabezpečeného protokolu, aby nedocházelo k falešným poplachům, anebo
k zneužití.
• Čidla budou umožňovat kontinuální i stavové měření.
• Příkon ze sítě bude maximálně 60VA.

Obsah a vymezení požadavků zadavatele na základní technické a uživatelské charakteristiky
software a aplikací
Požadované parametry software a aplikací
• Vytváření si vlastních rozhlasových relací ze záznamů a jejich ukládání na pevný disk HDD či
jiná úložiště pro případné periodické odvysílání.
• Okamžité odvysílání jednotlivých zaznamenaných relací.
• Vytváření časového plánu automatického vysílání připravených relací.
• Adresovatelnost vysílání od nejnižší úrovně představující jednu akustickou jednotku
(bezdrátový hlásič) až na skupinu akustických jednotek (bezdrátových hlásičů).
• Spuštění varovných signálů dle standardizovaných požadavků HZS ČR.
• Možnost odesílání krátkých textových zpráv SMS z ovládací aplikace na jedno konkrétní číslo
nebo zvolenou skupinu čísel.
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Ovládání VIS pro varování a vyrozumění obyvatelstva města Kynšperk nad Ohří musí umožnit
výběr bezdrátových hlásičů nebo skupin bezdrátových hlásičů z mapového podkladu ovládací
aplikace. Je kladen důraz na přehlednost a jednoduchost ovládání systému.
Aplikace musí mít dostatečné zabezpečení přístupovými hesly.
Aplikace musí zaznamenávat historii veškerých stavů v minimálním rozsahu: datum, čas,
uživatel, činnost s možností filtrace údajů.
Další požadované parametry software a aplikací
Ovládací SW aplikace nabízeného řešení musí mít možnost komunikovat s aplikacemi
digitálních povodňových plánu (dPP) pro účely integrace, pomoci webových komunikačních
protokolu. Minimální rozsah této integrace je zobrazení analogových hodnot s čidel pomoci
hypertextových odkazu v internetovém prohlížeči na webové stránce.
Ovládací aplikace musí umožňovat nastavení periodické diagnostiky koncových prvků
varování (obousměrných bezdrátových hlásičů) a koncových prvků měření (ultrazvukových
hladinových čidel).
Systém odesílání krátkých textových zpráv SMS umožňuje předdefinovat minimálně 20 skupin
čísel pro odeslání zprávy.
Systém SMS umožňuje záznam historie odesílaných SMS zpráv a doručenek v ovládací
aplikaci s možností filtrace údajů.
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