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SMLOUVA O DÍLO
Zakázka: „VSTUPNÍ ODBAVOVACÍ SYSTÉM MĚSTSKÉHO STADIONU – Slezský fotbalový club
Opava, a.s.“

Objednatel:

Slezský fotbalový club Opava, a.s.

Sídlo:

Lipová 105/2

IČ:

25835912

DIČ:

CZ25835912

Číslo účtu:

5552588001/5500

Bankovní spojení:

Raiffeisen Bank a.s., pobočka Opava

ID datové schránky:

mhpgbya

Zastoupen:

Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva

Kontaktní osoba ve věcech Jaroslav Rovňan, správa majetku
technických:
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sídlo:

…………………………………………………………

IČ:

……………………………

DIČ:

……………………………

Číslo účtu:

…………………………………………..…

Bankovní spojení:

…………………………………………..…

E-mailová adresa:

…………………………………………..…

Kontaktní osoba ve věcech …………………………………………..…
smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech …………………………………………..…
technických:
dále jen „zhotovitel“
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Článek II.
Základní ustanovení
2.1.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2.2.

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít
sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu, která může
vzniknout porušením jeho povinností sjednaných v této smlouvě nebo při plnění jeho
smluvních povinností.
Článek III.
Předmět smlouvy

3.1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem:
„VSTUPNÍ ODBAVOVACÍ SYSTÉM MĚSTSKÉHO STADIONU – Slezský fotbalový
club Opava, a.s.“
(dále také jen "dílo").
Dílo představuje dodávku a instalaci vstupního odbavovacího systému na fotbalovém
Městském stadionu v Opavě, nacházející se na adrese Lipová 105/8, Opava. Na
základě Poptávkového řízení ze dne…………………. a specifikace Technické zprávy
která je přílohou této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu daném jeho cenovou nabídkou, která
vzešla z Poptávkového řízení, ze dne ………………….., která je nedílnou součástí této
smlouvy jako její Příloha č. 1, a případnými dalšími pokyny objednatele.

3.2.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu
sjednanou v této smlouvě.
Článek IV.
Cena díla

Cena díla, která vzešla z Poptávkového řízení, se sjednává dohodou smluvních stran takto:
4.1.

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty
…………………………. Kč

4.2.

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1.
tohoto článku částku
………………………….. Kč

4.3.

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené
v odst. 4.1. tohoto článku částku
0,00 Kč

4.4.

Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně
z přidané hodnoty celkem (část ceny díla ve výši 0,00 Kč osvobozeno od daně)
………………………….. Kč
(slovy: korun českých).

4.5.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky
a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady
zhotovitele nutné pro vybudování, provoz, demontáž staveniště.

4.6.

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,
a to až do doby ukončení díla.

4.7.

Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě
nepředvídatelné změny množství prací a dodávek.
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4.8.

Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné
dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny
technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování
nabídky a jsou nad rámec vymezení díla objednatelem.

4.9.

Cena víceprací bude oceněna dohodou smluvních stran před jejich provedením.

4.10.

V případě, že se některé práce či dodávky budou provádět v menším, než v původním
rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen jejich cenu odečíst z ceny díla ve výši
odpovídající obvyklé ceně takových prací či dodávek.

4.11.

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené
v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.
Článek V.
Platební podmínky

5.1.

Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla
až po řádném a úplném provedení díla a jeho předání objednateli, a to vystavením
daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními
předpisy a jehož přílohou musí být kopie zápisu o převzetí díla objednatelem (dále také
jen „faktura“).

5.2.

Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný
termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

5.3.

Jednotlivé faktury musí obsahovat mj. tyto údaje:
a) adresa objednatele pro doručování faktur: Slezský fotbalový club Opava, a.s., Lipová
105/2, 746 26 Opava;
b) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
c) číslo faktury;
d) den vystavení a den splatnosti;
e) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
f) soupis provedených prací na díle;
g) fakturovanou částku;
h) označení díla;
i) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

5.4.

Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění,
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením
bezvadné faktury objednateli.

5.5.

Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

5.6.

Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku
klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, bude
uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.7.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí
správce daně vydá, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit
objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem,
objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo
na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
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hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné
splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
5.8.

Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude
objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový
přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané
hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude
považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
Článek VI.
Vlastnictví

6.1.

Vlastníkem objektu je Statutární město Opava, který vyslovil souhlas s realizací
předmětu plnění dle této smlouvy a to dne ………………….., na zasedání rady
Statutárního města Opavy č. rozhodnutí:………………….

6.2.

Po předání příslušné části daného objektu (Městský stadion) zhotoviteli k provedení díla
nese nebezpečí škody na dané části objektu zhotovitel, a to až do doby převzetí
dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které
v souvislosti s prováděním díla způsobí.

6.3.

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

6.4.

Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stává jejich
zpracováním do předmětu díla.
Článek VII.
Doba plnění

7.1.

Smluvní strany se dohodly, že práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den,
kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít prostory, v nichž
bude dílo provádět (dále také jen „prostor pro provádění díla“). Objednatel předá
zhotoviteli prostor pro provádění díla po uzavření této smlouvy o dílo. O předání a
převzetí prostoru pro provádění díla vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se
výslovně dohodly, že o době předání prostoru pro provádění díla je oprávněn
rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a
na výzvu objednatele prostor pro provádění díla nejpozději do deseti kalendářních dnů
ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.

7.2.

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků
do 35 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle.

7.3.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou
objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.

7.4.

Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví
smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených prací
a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

7.5.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním
objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.6.

Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících
na straně objednatele.

7.7.

Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.
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Článek VIII.
Místo plnění
8.1.

Místem plnění je fotbalový Městský stadion, adresa Opava, ul. Lipová 105/2.
Článek IX.
Jakost díla

9.1.

Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat
platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání zakázky a této smlouvě.

9.2.

K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

9.3.

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.

9.4.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
Článek X.
Provádění díla

10.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě,
že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo
provedl sám.

10.2.

Jakékoliv změny oproti této smlouvě musí být předem písemně odsouhlaseny
objednatelem.

10.3.

Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat na pořádek a čistotu, zejména
v prostoru pro provádění díla a v jeho okolí, je povinen neprodleně odstraňovat odpadky
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá
povolení nezbytná k provedení díla.
Článek XI.
Předání díla

11.1.

Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad
a nedodělků.

11.2.

Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele
a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.

11.3.

O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude
obsahovat:
a) označení díla
b) označení objednatele a zhotovitele díla
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
e) prohlášení objednatele o převzetí díla
f) datum a místo sepsání zápisu
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
h) seznam převzaté dokumentace
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
j) termín vyklizení prostoru pro provádění díla
k) datum ukončení záruky za dílo
l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami
dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.
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11.4.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy,
včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).

11.5.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat
za nutné v souvislosti s provedením díla.

11.6.

Zápis musí být podepsán smluvními stranami.
Článek XII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

12.1.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly
v záruční době.

12.2.

Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce
min. 24 měsíců od převzetí díla objednatelem, s výjimkou částí díla s odlišnou záruční
dobou, které jsou specifikovány v příloze č. 2 – Soupis záručních lhůt (dle předloženého
seznamu zhotovitele).

12.3.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

12.4.

Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli
zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční
lhůty.

12.5.

Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných
bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Článek XIII.
Odpovědnost za škodu

13.1.

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném
rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto
ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před
předáním celého díla.

13.2.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

13.3.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.
Článek XIV.
Smluvní pokuty

14.1.

V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením (dokončením) díla a jeho
včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 0,25 % z ceny
díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí 10 kalendářních
dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,5 % z ceny díla za každý další i
započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.

14.2.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den
prodlení.

14.3.

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením prostoru pro provádění díla se zhotovitel
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve
výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
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14.4.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době,
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti
ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé
vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.

14.5.

Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

14.6.

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu
za prodlení s plněním.

14.7.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

14.8.

Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu
delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději
od objednatele převzít prostor pro provádění díla, anebo nedodrží-li zhotovitel při
provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické
předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se
zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

14.9.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1.

Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním
díla delší než 10 kalendářních dnů.

15.2.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne
třetím osobám.

15.3.

Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě zvlášť závažného porušení
povinnosti zhotovitele.
Za zvlášť závažné porušení povinnosti zhotovitele bude považováno zejména:
 bezdůvodné přerušení práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů,
 nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání prostoru pro provádění
díla,
 opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na
úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany
objednatele.

15.4.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

15.5.

Nesdělí-li objednatel písemně zhotoviteli, že na částečném plnění nemá zájem, je
zhotovitel v případě zániku závazku před řádným splněním díla povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla
a uhradit případně vzniklou škodu, a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
rozpracovanou část díla a cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.

15.6.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

15.7.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
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smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
15.8.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

15.9.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

15.10.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění.

15.11.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.12.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými
podpisy.

15.13.

Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení
korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet,
neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala
či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům Statutárního
města Opavy, členům zastupitelstva Statutárního města Opavy, členům zastupitelstva
městských částí jakož i členům dalších orgánů Statutárního města Opavy a členům
orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších
osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel
tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové
ceny díla včetně DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj
závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou
dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.

15.14.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou
dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém
rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv
obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně
souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací
a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez
zbytečného odkladu po jejím uzavření Statuární město Opava. Nezajistí-li však
uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od
uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv
zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

15.15.

V případě rozporu mezi vlastním textem této smlouvy a jejími přílohami má přednost
vlastní text této smlouvy.

Přílohy:

č. 1 - Technická specifikace včetně minimálních požadovaných technických
parametrů
č. 2 - Specifikace díla
č. 3 - Soupis záručních lhůt
V Opavě dne________________

za objednatele
Ing. Marek Hájek
Předseda představenstva
Slezský fotbalový club Opava, a.s.

V ……………. dne________________

zhotovitel
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Příloha č. 1 - Technická specifikace včetně minimálních požadovaných technických
parametrů
Vstupní odbavovací systém bude umístěn za pokladnami u vstupu na Městský stadion v Opavě.
Součásti vstupního systému budou scannery čárového kódu a čtečkou ID karet atd. Vstupní
odbavovací systém bude umístěn v exteriéru stadionu, tudíž musí odolat celoročním
povětrnostním podmínkám. Zadavatel požaduje možnost, kontroly příchodu i odchodu, na stadion.
Systém musí být kompatibilní na prodejní systém vstupenek zadavatele, nebo dodavatele prodeje
vstupenek pro zadavatele.
A.

Specifikace:

 Systém umožní kompletní kontrolní funkce při vstupu do areálu


vstupu jednorázových vstupenek
jedinečným čárovým kódem;



vstupu návštěvníků kategorie VIP vybavených RFID bezkontaktní ID kartou nebo
klasickou papírovou vstupenkou s čárovým kódem;



předplatitelů – držitelů permanentek na cykly nebo skupiny zápasů a kulturních akcí;



speciálních kontrolních ID karet určených pro ostrahu vykonávající dozor u turniketového
systému a zaměstnaneckých karet;



možnost rozšíření o čtečky QR kódů a jeho čtení z displejů mobilů.

návštěvníků,

obvykle

papírových,

vybavených

 Požadovaný doplňkem je tzv. „odchodový terminál“, umožňující odchod a opět zpětný návrat
návštěvníků, jež potřebují krátkodobě opustit kontrolovaně areál (zakouřit si, něco si opomněli
na parkovišti pod.)
 Požadavky na turnikety:


mobilní konstrukce, jež dovolí rychlé odklizení turniketů mimo akce a rekonfigurace počtu
turniketů v jednotlivých vchodech, pokud je to nutné s ohledem na typ akce;



systém turniketů bude pracovat s duálními médii tj., kontrolní vstupní terminál načítá
a vyhodnocuje jak čárové kódy vstupenek, tak RFD karty stálých návštěvníků a
předplatitelů; manipulace se vstupenkami a kartami musí být rychlá a jednoduchá;



řešení pro načtení poškozených vstupenek, jež standardně čtečka nesejme;



po načtení musí turniket informovat klient o povolení vstupu, případně o příčině, proč
nelze vstup povolit.

 Požadavek na odezvu systému po načtení max. 150ms aby byla zaručena vysoká průchodnost
 Na kontrolní turniketový systém mohou navazovat moduly a funkce:


tisk vstupenek, distribuce v pokladnách;



prodej vstupenek přes internet;



rozhraní pro On-Line napojení internetových prodejců vstupenek (např. Ticket Stream,
Ticket Portál, Coloseum, Sazka,…atd.);



rozhraní pro import vstupenek dalších emitentů vstupenek;



přípravu pro EET;



pokladní systémy ve formě plně vybavené pokladny či minipokladny; SW dovoluje jak
průběžný prodej, tak dávkový předtisk vstupenek;



možnost napojení kontroly přístupu do služebních prostor, VIP prostor, řízení parkovišť
včetně plateb;
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kontrolu vnitřních vstupů areálu určených jen pro pracovníky budovy nebo kontrolu vstupu
do areálu mimo pořádané akce podle naplánovaného rozpisu (pro trénující hráče, trenéry
a personál);



doplňkový docházkový systém pro evidenci pracovní doby personálu;



Speciální prvky kontrolující vjezdy do areálu (vrata,…) podle provozní potřeby.
Počty:

B.

1 ks PC server celého systému odbavování vstupu na stadion
 Hlavní vstup:
4 ks odbavovacího systému (turnikety) – Elektromechanický nesklopný turniket


umístění pro exteriér (vysoká odolnost povětrnostním podmínkám);



3 ks turniketů pouze pro vstup;



1 ks turniketu pro vstup i odchod s evidencí;



připojení k el. energii a internetovému připojení zadavatele;



možnost případné mobility turniketu (umístění na kovové konstrukci);



příprava na případné rozšíření navýšení počtu turniketu;



4 ks scanneru čárkových kódů a ID karet, umístěných na konstrukci turniketu –
exteriérové provedení odolávající povětrnostním podmínkám.

 Vstup u Opavice:
3 ks odbavovacího systému (turnikety) – Elektromechanický nesklopný turniket


umístění pro exteriér (vysoká odolnost povětrnostním podmínkám);



2 ks turniketů pouze pro vstup;



1 ks turniketu pro vstup i odchod s evidencí;



připojení k el. energii a internetovému připojení zadavatele;



možnost případné mobility turniketu (umístění na kovové konstrukci);



příprava na případné rozšíření navýšení počtu turniketu;



3 ks scanneru čárkových kódů a ID karet, umístěných na konstrukci turniketu –
exteriérové provedení odolávající povětrnostním podmínkám.

 Vstup sektor hosté:
1 ks odbavovacího systému (turnikety) – Elektromechanický nesklopný turniket


umístění pro exteriér (vysoká odolnost povětrnostním podmínkám);



1 ks turniketu pro vstup i odchod s evidencí;



připojení k el. energii a internetovému připojení zadavatele;



možnost případné mobility turniketu (umístění na kovové konstrukci);



příprava na případné rozšíření navýšení počtu turniketu;



1 ks scanneru čárkových kódů a ID karet, umístěných na konstrukci turniketu –
exteriérové provedení odolávající povětrnostním podmínkám.
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 Vstup tribuna A:
1 ks odbavovacího systému (turnikety) – Elektromechanický nesklopný turniket
umístění pro exteriér (vysoká odolnost povětrnostním podmínkám)


1 ks turniketu pro vstup i odchod s evidencí;



připojení k el. energii a internetovému připojení zadavatele;



turniket umístěn na mobilní podestě, zajišťující snadnou manipulaci turniketu (např.
paletovým vozíkem, nebo případně pro dvě osoby – madla);



příprava na případné rozšíření navýšení počtu turniketu;



1 ks scanneru čárkových kódů a ID karet, umístěných na konstrukci turniketu –
exteriérové provedení odolávající povětrnostním podmínkám.

 Vstup VIP a potřeby pořadatelské služby:
2 ks přenosný terminál se scannerem čárového kódu a čtečkou ID karet s možností připojení
k internetu pomocí WiFi do celého systému
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Příloha č. 2 – Specifikace díla
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Příloha č. 3 – Soupis záručních lhůt

