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Èíslo smlouvyposkytovatele: 111-002-04

Smlouva na ostrahu
I.
Smluvní strany

1.

Moravskoslezskýkraj
28. øíjna117,702 18 Ostrava
Ing. EvženemTošenovským,hejtmanemkraje
zastoupen:
70890692
IÈ:
CZ70890692(neníplátcemDPH)
DIÈ:
Bankovníspojení: Èeskáspoøitelna,a. 5.,poboèkaOstrava
27-1650676349/0800
Èísloúètu:
dálejen objednatel

2.

IPO - STAR s.r.o.
sesídlem:
zastoupena:
IÈ:
DIÈ:
bankovníspojení:
èísloúètu:
zapsána

Ostrava-Mariánské
Hory, Hynaisova692/13,PSÈ 709 00
KajetánemKuèerou,jednatelemspoleènosti
60778156
CZ60778156
ÈSOB, a.s.

182882832/0300
v obchodnímrejstøíkuvedenémKrajskýmsoudemv Ostravì
oddíl C, vložka 6751

dále jen poskytovatel

II.
Základní ustanovení
1. Smluvnístranyse v souladus ust. § 269, odst. 1 zák. è. 513/1991Sb. obchodnízákoník
ve znìní pozdìjších pøedpisù(dále jen "obchodní zákoník") dohodly, že se jejich
závazkovývztah bude øídit tímto zákonema uzavírajípodle § 269 odst. 2 obchodního
zákoníku tuto Smlouv na ostrahu (dále jen "smlouva"). Na práva a povinnosti touto
smlouvouneupravenásepøimìøenìpoužijí § 536 a násl.obchodníhozákoníku.
2.

Smluvní strany prohlašují,že údaje uvedenév èI. I. smlouvyjsou v souladu s právní
skuteènostív dobì uzavøenísmlouvy. Smluvnístrany se zavazují,že zmìny dotèených
údajùoznámíbez prodlenídruhésmluvnístranì.

3.

Poskytovatelprohlašuje,že má a po celoudobuplatnostitéto smlouvybudemít sjednanou
pojistnou smlouvu pro pøípadzpùsobeníškody,kterouje povinenkdykoli na požádání
objednatelipøedložit.

4.

Úèelemuzavøení
této smlouvyje zajištìní ochranymajetkuobjednatele.

5.

Poskytovatelprohlašuje,žeje odbornì zpùsobilýk zajištìní pøedmìtusmlouvy.

-<Ostrahabudovy
krajského
útadu
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ll.
Pøedmìt smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zabezpeèovatfyzickou ostrahu (dále jen
"ostraha") sídlaKrajskéhoúøaduMoravskoslezského
kraje nacházejíhose na ul. 28. øíjna
è.p. 2771/117v Ostravì, sestávajícíz budov è.p. 2464, 2771, 3171 a pøilehlýchèástína
pozemcíchparc. è. 2639/2, 2639/15, 2639/19, 2639/20, 2639/21, 2639/22, 2639/23,
2639/24, 2639/25, 2640/21, 2641/55, 2641/72, 2641/73, 2641/79, 2641/80, 2641/81.
Objednatelsezavazujeplatit poskytovateliza ostrahuúplatu dle èI. VI. této smlouvy.

.

krajeje èlenìnona šestkøídel:
2. SídloKrajskéhoúøaduMoravskoslezského

.

KøídloA (severníkøídlo):sestáváz šestinadzemnícha jednoho podzemníhopodlaží,
v pøízemíse nacházíhlavní vchod do všech zbývajícíchobjektù, kde je situovanái
vrátnice.
KøídloB (východníkøídlo):sestáváz pìti nadzemníchpodlažía jednoho podzemního

podlaží.
KøídloC Oižníkøídlo):sestáváza dvou nadzemních
podlažía nenípodsklepeno.
. KøídloD (støedníkøídlo):sestávásjednoho podlažíumístìnéhov prvnímnadzemním

.

.

podlaží.
Køídlo E (západníkøídlo): sestáváz pìti nadzemníchpodlaží a jednoho podzemního
podlaží.

. KøídloF (boèníkøídlo):sestávázeètyønadzemních
podlažía nenípodsklepeno.
Celý komplex budov A,B,C,D,E a F je vnitønì propojen chodbami,resp. spojovacím
koridorem na úrovni druhého nadzemníhopodlaží, vèetnì boèníhokøídlaF. Komplex
budov A,B,D a E tvoøí uzavøenýcelek dvora dvìma dálkovì ovládanými branami.
Všechnyobjektyjsou vybavenyEZS, EPSa kamerovýmsystémem.
3. Obsahemostrahyje èinnoststrážnýchna vrátnici, v místnostiostrahya v celémobjektu a
zahrnuje:
a) výdej a pøíjemklíèù, klíèovýrežimtajné spisovny,
b) regulacevstupua vjezdudo objektus evidencí,
c) ostrahamajetku,
d) obsluhaelektronickéhozabezpeèovacího
systému- EZS,
e) obsluhaelektronicképožárnísignalizace- EPS,
t) obsluhakamerovéhosystému(práces PC),
g) spolupráces PÈR, vèetnì zásahuna narušeném
objektu,
h) pochùzkováèinnost,po objektu,okolo objektu,
i) spoluprácepøiprevenciøešenípostupùBOZP, PO, ekologie,energetiky,
j) zajiš•ovánía øízeníprovozu pøilehlýchparkoviš• v dobì mimoøádnýchakcí dvìma
èlenyostrahyjedenkrátv mìsící,

k) provádìníostrahy- 24 hodin dennì dvìma èlenyostrahy,v dobì úøedních
hodin
tøetímèlenemostrahy - po,st 7:00 - 16:00, út,èt 7:00 - 15:00,pá 7:00 - 13:00,

4. Pod ostrahoumajetku se rozumí komplexníopatøenína zamezenívniknutí nepovolaných
osob do objektù, rozkrádánía poškozovánímajetku a vzniku mimoøádných
událostípo
dobu zabezpeèováníostrahy. Vlastní ostraha majetku zahrnuje režimová opatøení,
využívánítechnickýchprostøedkùa provádìní fyzické ostrahy. Støeženíbude provádìno
24 hodin dennì, vèetnì dnù pracovníhovolna.

A" Ostrahabudovykrajskéhoúøadu
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5.

Poskytovatelzajistí prostøednictvímsvé zásahovéjednotky nutné zákroky, související
s ochranouobjektù,majetkua zamìstnancùobjednatele,a to bezplatnì.

6. Ostraha objektù bude splòovat požadavkytéto smlouvy, veškerýchprávních pøedpisù
a podmínekvztahujícíchsek ptedmìtu smlouvy.

7. Ostraha bude provádìna dle Smìrnice pro výkon ostrahy objektù Krajského úøadu

Moravskoslezskéhokraje zpracovanéposkytovatelema schválenéze strany objednatele
øeditelkouKrajskéhoúøaduMoravskoslezského
kraje.

8.

Smìrnicepro výkon ostrahymusímimojiné obsahovat:
rozsaha obsahstanoviš•ostrahy,
umístìní stanoviš•ostrahy,
poèet strážných na jednotlivých stanovištíchostrahy a pracovní doby na tìchto
stanovištích,
. oprávnìnía povinnostistrážných,
. èinnostpti narušenístteženýchobjektù,
. èinnostostrahypti mimotádnýchudálostech,požárua živelnépohromì,
. výstroj a vybavenístrážných,
. systémpodáváníhlášení.

.
.
.

9. Smluvní strany prohlašují,že pøedmìtsmlouvy není plnìním nemožnýma že smlouvu
uzavøelypo peèlivémzváženívšechmožnýchdùsledkù.

Termín zpracování
Termín zahájeníostrahy
Smlouva se uzavírá na dobu
O pøedání a pøevzetí pøedmìtu ostrahy
s upøesnìnímpokynù objednatielek výkonu
strany objednatele bude pflsemnì sjednán
Smìrníci pro výkon ostrahy.
5.

sepsán
y provádìníostrahyze
pøevzetíobjektù a

Poskytovatel splní svou povinnost øádnýmprovádìním pøedmìtu ostrahy. V pøípadì
ukonèení smlouvy jsou poskytovatel i objednatel povinni sepsat protokol o pøedání
a pøevzetíobjektù.

v.

Místo plnìní
Místemplnìní ostrahyjsou objekty dle èI. ill. této smlouvy.
VI.
Úplata
1. Úplataza ostrahudle èt m. této smlouvy je stanovenadohodou a èiní:
a) mìsíènì:
. bezDPH
. DPH 19 %

.

K

celkem VÈ.DPH ...............

Ostraha budovy krajského úøadu

142553,60Kè
27085,20 Kè
169638,80Kè
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b) což pøedstavuje
roènì:
. bezDPH
. DPH 19%
. celkemvè. DPH
"""""""""'"

2.

,

1 710 643,20Kè
325 022,20Kè
2035665,40 Kè

Úplata je dohodnutajako úplata nejvýšepøípustná
po celoudobu trvání smlouvy.

3. V úplatì jsou zahrnuty mzdové náklady, náklady na pøíplatky za službu v nocI
a ve svátcích,náklady na stejnokroje,prostøedkyosobní ochrany, spojovacítechmku,
použití služebníhovozidla, nabijecíhalogenovésvítilny, náklady na školení a odbornou
pøípravustrážných,nákladyna vedoucízamìstnancevèetnì systémukontrol a pojištìní a
veškerédalŠÍnákladyposkytovatelespojenésesplnìnímjeho závazkuz této smlouvy.
4. V pøípadì, že dojde ke zmìnì minimální mzdy podle pøíslušnéhonaøízenívlády nebo
k úpravì výše sociálníhoèi zdravotníhopojištìní, bude poskytovateloprávnìn vyvolat
jednánís objednatelemohlednì úpravyvýšeúplaty za ostrahu.
5.

Poskytovatelodpovídá za to, že sazbadanì z pøidanéhodnoty je stanovenav souladu
s platnýmiprávnímipøedpisy.

VII.
Platební podmínky, fakturace
Zálohy
na
platby
nejsou
sjednány.
1.
mìsíc zpìtnì, a to ve výši uvedené
2. Úhradaúplaty za ostrahubudeprovádìnaza kalendáøní
v èI. VI. odst. 1 písmoa) smlouvy.

3. Podkladempro úhraduuplatyjsou faktury, které budou mít náležitostidaòovéhodokladu
dle zákonaÈ. 235/2004Sb.,o daniz pøidanéhodnoty(dálejen "faktura").
4. Faktura musí kromì náležitostí stanovenýchplatnými právními pøedpisypro daòový
dokladobsahovati tyto údaje:
a) èísloa datumvystavenífaktury,
b) èíslosmlouvya datumjejího uzavøení,èísloveøejnézakázky(21/2004),
c) pøedmìtsmlouvy,jeho pøesnouspecifikaci(nestaèíodkazna èíslosmlouvy),
d) oznaèeníbankya èísloúètu, na který musíbýt zaplaceno,
e) lhùta splatnostifaktury,
1) soupisskuteènìprovedenýchpracíodsouhlasený
objednatelem,
g) oznaèeníosoby,která fakturu vyhotovila,vèetnì jejího podpisua kontaktníhotelefonu,
h) IÈ a DIÈ objednatelea poskytovatele,jejich pøesné
názvya sídlo,
i) oznaèeníútvaru objednatele,který pøípadlikviduje (odbor kanceláøøeditelkykrajského
úøadu).
dnù od jejich
5. Lhùta splatnostidílèích faktur je dohodou stanovenana 30 kalendáøních
doruèeníobjednateli.Stejnýtermín splatnostiplatí pro smluvnístranyi pøi placeníjiných
plateb(napø.úrokù z prodlení,smluvníchpokut, náhradyškodyaj.).
6. Nebude-lifaktura obsahovatnìkterou povinnounebodohodnutounáležitost,budechybnì
vyúètována cena nebo DPH, je objednatel oprávnìn fakturu pøed uplynutím lhùty
splatnostivrátit druhé smluvní stranì k provedeníopravy. Ve vrácenéfaktuøevyznaèí
dùvod vrácení.Poskytovatelprovedeopravu vystavenímnové faktury. Od doby odeslání
vadnéfaktury pøestávábìžet pùvodnílhùta splatnosti.Celá lhùta splatnostibìží opìt ode
dnedoruèenínovì vyhotovenéfaktury.

Ostraha

7. Objednatelje oprávnìn provádìt kontrolu fakturovanýchprací. Poskytovatelje povinen
oprávnìnýmzástupcùmobjednateleprovedeníkontroly kdykoliv umožnit.
Objednatel je oprávnìn pozastavitfinancovánív pøípadì, že poskytovatelbezdùvodnì
pøerušíostrahuneboprovádíostrahuv rozporus ustanovenímitéto smlouvy.
Doruèenífaktury se provede osobnì oproti podpisu zmocnìné osoby nebo doporuèenì
prostøednictvím
pošty.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedenana èíslo úètu uvedenéposkytovatelem
ve faktuøebezohleduna èísloúètu uvedenév èI. I. smlouvy.
èástkyz úètu objednatele.
11. Povinnostzaplatitje splnìnadnemodepsánípøíslušné
VID.
Povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatelje povinen postupovat pøi vykonáváníostrahy s odbornou péèí, pøihlížet
ke specifickýmpodmínkáma pokynùmobjednatele.

2. Poskytovatelje povinen vybavit své zamìstnancestejnokroji. Další vybavenístrážných
technickýmiprostøedkyje øešeno
ve Smìrnici pro výkon ostrahy.
3. Poskytovatel se zavazuje vykonávat ostrahu tak, aby nedošlo ke škodám, hlásit
zmocnìnémuzamìstnanciobjednateleokamžitì závady,které znemožòujíèi znesnadòují
plnìní této smlouvy.
4.

Zpùsob stfeženíobjektù je stanovenve Smìrnici pro ostrahu objektù Krajskéhoúøadu
Moravskoslezského
kraje zpracovanéposkytovatelema odsouhlasené
objednatelem.

5.

Poskytovatelbere na vìdomí, že v pøípadì provedení kontroly externích telefonních
hovorùuhradíza svépracovníkyjim vyúètovanésoukroméhovory.

6. Strážníposkytovatelejsou povinni vést o prùbìhu a výkonu strážníslužbyu objednatele
zbnamy v knihách "Evidence strážní služby". V knihách, vedených samostatnì pro
jednotlivá stanovištì a na tìchto uložených, budou dennì zaznamenáványjména
zamìstnancùposkytovateleve službì, jejich pøíchod,odchod a prùbìh služby (vèetnì
zámamu o pochùzce). S knihami bude zacházenojako se zúètovatelnýmidoklady.
Vybavení strážnic knihami "Evidence strážní službý' zajiš•uje poskytovatel.Vybavení
strážnicjinými doklady a dokumenty,vedenýmina žádost objednatele,zajiš•uje na své
nákladyobjednatel.
7. Pøevzetímstfeženýchobjektù odpovídá poskytovatel za škodu vzniklou nekvalitním
výkonemsjednanéostrahy.V pøípadìtakovéhozjištìní budeobjednatelvùèi poskytovateli
uplatòovat náhradu škody. Objednatel nebude uplatòovat náhradu škody, pokud jej
poskytovatel prokazatelnì písemnì vèas upozorní na nedostateènézajištìní majetku
a objednatelpøestoneprovedeúèinnáopatøeník zamezenívzniku škody.
8.

Pokud dojde k mimoøádné události (krádež, poškození, pøípadnì závady
napø.v zabezpeèenímajetku) je povinen poskytovatelveškerátato zjištìní neprodlenì
oznámit objednateli a dále postupovat podle jeho pokynù pøípadnìpodle potøebya
závažnostivznikléhopøípadupøivolatk øešeníPolicii ÈR.

Ostraha
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IX.
Sankèní ujednání
.

Pro pøípadneplnìní povinnostíposkytovateledle této smlouvy,sjednávajístranysmluvní
pokutu ve výši 1.000,-- Kè za každýpøípada denneplnìnítìchto povinnosti.

:. Pro pøípadprodleníse zaplacenímúplaty sjednávajísmluvnístranyúrok z prodleníve výši
dvojnásobkudiskontní sazby roènì, stanovenéÈNB a platné k prvnímu dni prodlení
s plnìním penìžitéhodluhu.
3. Poskytovatelje povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kè
v pøípadìnesprávnìstanovenésazbyDPH.
i.4. Smluvnípokuty se nezapoèítávajína náhradupøípadnìvmiklé škody, kterou lze uplatnit
samostatnì.
i.5. Smluvnípokutuje objednateloprávnìn zapoèístproti pohledávceposkytovatele.

x.
Závìreèná ujednání
1. Smlouvanabýváplatnostidnempodpisuobìma smluvnímistranamia úèinnostidnem,kdy
vyjádøenísouhlasus obsahemnávrhusmlouvydojdedruhésmluvnístranì.
~.
2. Zmìnit nebodoplnit tuto smlouvu,v kterékoliv èást~mohousmluvnístranypouzeformou
písemnýchdodatkù, které budou vzestupnì èíslovány,výslovnì prohlášenyza dodatek
této smlouvya podepsányoprávnìnýmizástupcismluvníchstran.
~.
3. Smluvnístranymohouukonèittuto smlouvupísemnoudohodou.
I.4. Objednatel mùže smlouvu vypovìdìt písemnou výpovìdí s jednomìsíèní výpovìdní
lhùtou, která zaèínábìžet dnemdoruèenívýpovìdi druhésmluvnístranì, a to i bez udání
dùvodù.
;.5. Objednatelmùže od smlouvy okamžitì odstoupit v pøípadìhrubéhonebo opakovaného
porušenípovinnostídle této smlouvyze stranyposkytovatele.V takovémpøípadìzajistí
poskytovatelnutnouostrahupo potøebnoudobudle vzájemnédohodysmluvníchstran.
).6. Poskytovatelse zavazuje,žejakékoliv informace,které se dovìdìl v souvislostis plnìním
pøedmìtu smlouvy, nebo které jsou obsahempøedmìtu smlouvy, neposkytnetøetím
osobám.
r.7. Poskytovatelnemùžebez souhlasuobjednatelepostoupitsvá právaa povinnostiplynouci
ze smlouvytøetíosobì.
I.8. Pøípadnáneplatnostnìkterého z ustanovenítéto smlouvy nemá za následekneplatnost
ostatníchustanovení.
~.
9. Osoby podepisujícítuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnìní.
10.
10.Smluvnístrany shodnì prohlašují,že si tuto smlouvupøedjejím podpisempøeèetlya že
bylauzavøena
po vzájemnémprojednánípodlejejich pravéa svobodnévùle urèitì, vážnì a
srozumitelnì,nikoliv v tísni nebo za nápadnìnevýhodnýchpodmínek,a že se dohodly o
celémjejím obsahu,což stvrzujísvýmipodpisy.
11.
11.Poskytovatel
Poskytovatel jeje povinen
povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady
apod.
písemnou
formou.
apod.
písemnou
fonnou.
Ostrahabudm'ykrajskéhoútadu
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12. Smlouva je vyhotovena ve ètyøechstejnopisechs platností originálu, podepsaných
oprávnìnými zástupcismluvníchstran,pøièemžobjednatelobdržítøi a poskytovateljedno
vyhotovení.
13. Doložka platnosti právního úkonu dle§ 23 zákonaè. 12912000Sb., o krajích (krajské
zøízení)ve znìní pozdìjšíchpøedpisù:
K uzavøeni této smlouvy má objednatelsouhlasrady kraje udìlený usnesením
è. M72/3239 ze dne 6.5.2004 kterým bylo rozhodnutoo výbìru nejvhodnìjší nabídky
veøejnézakázky pod oznaèením"Ostraha budovy krajského úøadu",poø. è. 2112004,
zadanépodle § 49 odst. 1 zákona è. 199/1994Sb., o zadáváníveøejnýchzakázek,
ve znìní pozdìjších pøedpisù.
V Ostravì dne

=;2 -06-200~

kraje

V Ostravì dne t'31l,J.. 2{J()'f

