
1 

 

SMLOUVA O DÍLO 
„Nákup a instalace zařízení pro zřízení veřejné WiFi na území MČ Praha-Kunratice“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

I. Smluvní strany 
Městská část Praha-Kunratice 
Adresa:  K Libuši 7/10,148 00 Praha 
IČ:  00231134 
DIČ:  CZ00231134 
Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou Praha-Kunratice 
(dále jen „Objednatel“) 
 

A 
 
DATOR3 Services, a.s. 
Adresa: Stýblova 253/13, Chodov, 149 00 Praha 4  
IČ: 25788612   
DIČ:CZ25788612   
Zastoupená: Pavlem Kořenským, členem představenstva  
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
 
 
 

II. Předmět Smlouvy 
II.1. Předmětem smlouvy je dodání, instalace a uvedení do provozu zařízení pro zajištění veřejné 

WiFi na místech znázorněných na mapě na území Objednatele Zhotovitelem, a to v souladu 
s pravidly a podmínkami dotačního programu Evropské komise WiFi4EU včetně technické 
specifikace HW a software (dále jen „SW“) (viz příloha č. 1 této smlouvy). WiFi bude zřízena 
v rozsahu minimálně 10 venkovních přístupových bodů (access points, dále jen AP). Jeden 
přípojný bod může být zajištěn více AP.  

II.2. Veřejná WiFi bude zřízena v rozsahu 10 venkovních přístupových bodů pro lokality okolí 
úřadu městské části (4 venkovní přístupové body) a Zámeckého parku (6 venkovních 
přístupových bodů). 

II.3. Vybranému zhotoviteli poskytne městská část součinnost v podobě zajištění přístupu na 
místa pro instalaci zařízení a připojení k elektřině. Předpokládaný termín realizace je květen 
– červen 2020. Nejzazší termín pro spuštění veřejné WiFi sítě je 30. listopadu 2020. 

II.4. Dodavatel poskytne záruku v délce 36 měsíců na materiál, instalaci a s reakční dobou do 
druhého pracovního dne 

II.5. Zhotovitel odevzdá předmět smlouvy včetně dokladů nezbytných k jeho převzetí a užívání 
Objednateli a převede na Objednatele vlastnické právo k předmětu smlouvy. Objednatel se 
zavazuje převzít předmět smlouvy, umožnit zkušební provoz předmětu smlouvy a po 
úspěšném ukončení zkušebního provozu, potvrdit poskytovateli dotace WiFi4EU dodávku 
a instalaci předmětu smlouvy. 

II.6. Předmětem smlouvy je také vypracování a předání dokumentace, která bude obsahovat 
informace o nastavení platném v době úspěšného ukončení zkušebního provozu. 

II.7. Součástí předmětu smlouvy jsou i veškeré potřebné licence na veškeré součásti dodávky 
a funkcionality, jsou-li tyto licence potřeba ke splnění parametrů a funkcí popsaných v příloze 
č. 1 nebo k užívání předmětu smlouvy. 
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II.8. Součástí předmětu smlouvy je provozování a údržba zhotoveného díla (zajištění konektivity 
vč. všech potřebných úkonů) po dobu 36 měsíců od data převzetí díla Objednatelem (tj. 
uvedením do plného provozu). Veškeré komponenty a zařízení, která budou spjatá 
s provozem díla v průběhu celé doby provozu, budou jako součást díla v majetku Objednatele 
– tj. zařízení budou nadále plně funkční bez nutnosti jakýchkoli instalací. Pro pokračování 
provozu zařízení bude tak pouze stačit Objednateli získat poskytovatele konektivity a 
napájení, pro tyto činnosti úpravy provozu poskytne Zhotovitel zdarma konzultační podporu. 

III.  Místo plnění 
III.1. Místo plnění: katastrální území Kunratice, obec Praha, viz. příloha č.2 

IV. Cena 
IV.1. Celková cena za realizaci předmětu smlouvy II.1 – II.7 (hrazeno z dotace) činí 15 000 EUR vč. 

DPH, v souladu s programem WiFi4EU. 
IV.2. Náklady na provoz konektivity vč. běžné údržby za realizaci předmětu smlouvy II.8 činí 1,21 

Kč/měsíc vč. DPH, tedy náklady na energie a případné poplatky za nezáruční servis budou 
uhrazeny MČ Praha- Kunratice. 

V. Platební podmínky 
V.1. Evropská komise uhradí Zadavateli cenu díla v souladu s podmínkami programu WiFi4EU, 

tedy cenu specifikovanou v bodě IV.1. a MČ Praha -Kunratice uhradí cenu podle bodu IV.2. 
V.2. Objednatel neposkytne Zhotoviteli ani jiné třetí osobě na vyhotovení díla žádnou finanční 

úhradu. 
V.3. Vlastnické právo přechází na Objednatele až v okamžiku úhrady kupní ceny. 
V.4. Objednatel uhradí Zhotoviteli náklady na provoz podle článku IV. Zhotovitel vystaví a zašle 

fakturu za daný kalendářní měsíc mezi prvním a patnáctým dnem měsíce následujícího, 
přičemž datum splatnosti bude vždy minimálně 14 kalendářních dní od data doručení faktury 
Objednateli. Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu. 

VI. Jakost díla 
VI.1. Po předání, instalaci a zprovoznění předmětu smlouvy, poběží minimálně pětidenní zkušební 

provoz. Po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude sepsán akceptační protokol, který 
podepíší obě strany smlouvy. Zde bude smluvními stranami potvrzeno řádné splnění 
technických parametrů uvedených v příloze č. 1. 

VII. Předání díla 
VII.1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

zhotovitele, nejdříve však v den dokončení zkušebního provozu a po sepsání akceptačního 
protokolu. 

VII.2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat: 

- označení díla 
- označení zhotovitele a objednatele 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá 
- datum a místo zápisu 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
- seznam převzaté dokumentace 
- datum ukončení záruky na dílo 
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

VII.3. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez písemné dohody se zhotovitelem. 
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VIII. Záruční podmínky a odpovědnost za vady 
VIII.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době.  
VIII.2. Záruční lhůta na dílo je 36 měsíců (dílo bude v okamžiku ukončení provozování 

Zhotovitelem v bezvadném stavu, nepočítaje běžné a očekávatelné opotřebení komponent) 
VIII.3. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla, tj. datem zahájení 

provozu. 
VIII.4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada spadající do záručních 

podmínek, objednatel nebo provozovatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše, uvede, kdy se stala a jak se projevuje a poskytne fotodokumentaci.  

IX. Závěrečná ujednání 
IX.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
IX.2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě. 
IX.3. Obě strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran 

vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
IX.4. V případě, že dojde k porušení podmínek programu WiFi4EU nebo jinému selhání v rámci 

přípravy a realizace díla či zásahu vyšší moci, nevzniká Zhotoviteli žádný nárok na náhradu 
škod či finanční újmy ze strany Objednatele, stejně tak nevzniká nárok na úhradu újmy třetím 
osobám, dotčených touto smlouvou. Zhotovitel je vázán pravidly projektu WiFi4EU včetně 
všech případných sankcí či následků plynoucích z nedodržení podmínek projektu. 

IX.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

IX.6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

IX.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

IX.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
IX.9. Jakékoliv změny či doplňky k této smlouvě mohou být učiněny toliko v písemné formě, jinak 

jsou neplatné. 
IX.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedeném městskou 
částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení 
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva můře být 
bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-
Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh a 
dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 a 2985 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

IX.11.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném 
znění. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje 
informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce 
registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, 
popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele. V 
případě, že tak neučiní do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy, je oprávněn smlouvu 
zaslat správci registru smluv zhotovitel a o této skutečnosti informovat objednatele. 
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Příloha č. 1 – Smluvní podmínky programu WiFi4EU včetně technické specifikace 
Příloha č. 2 – Mapa místa plnění instalace AP 
 
 
 

V Praze dne: 18.5. 2020 
 
 
 
Ing. Lenka Alinčová 
starostka MČ Praha-Kunratice 

V Praze dne: 
 
 
 
Pavel Kořenský 
Člen představenstva DATOR3 Services, a.s. 

 


