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         Kupní smlouva 

Číslo smlouvy kupujícího: 3579/2017/MJ/VZKÚ 

                               Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P17V00000188 

 

Kupní smlouva  

 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava   VIATHERM s.r.o. 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  Varšavská 570/40, Ostrava – Hulváky, 709 00 

zastoupené Ing. Tomášem Macurou, MBA  jednající Ing. Ladislavem Gapkem 

primátorem  jednatelem 

 __________________________________________   _________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 26862638 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ26862638(plátce DPH) 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: ČSOB a.s. 

 okresní pobočka Ostrava  pobočka Ostrava 

Číslo účtu:  27-1649297309/0800 Číslo účtu:  259152361/0300 

 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u krajského soudu v Ostravě, oddíl C 

vložka 50679           

 __________________________________________   _________________________________________  

dále jen kupující      dále jen prodávající  

 

 

 

 

Obsah smlouvy 

 

čl.I.  
Úvodní ustanovení  

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy 

vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními (zejména ust. § 2079 a násl.) zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“ nebo „OZ“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

4. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

5. Účelem uzavření této smlouvy je zvýšení bezpečnosti uživatelů bytových jednotek, které jsou 

ve správě městských obvodů, zejména zvýšení ochrany proti požáru a výskytu oxidu uhelnatého. 

6. Prodávající prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí kupujícímu. 

7. Kupující prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen 
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„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Kupující je oprávněn poskytnout 

podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Kupující touto smlouvou poskytuje prodávajícímu bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít 

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit na dokumenty nezbytné v průběhu účinnosti této 

smlouvy v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této 

smlouvy. Prodávající oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem 

a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

čl.II.  
Předmět koupě 

1. Předmětem koupě jsou prvky autonomní požární detekce a signalizace a detektory výskytu oxidu 

uhelnatého pro potřeby kupujícího:  

 

Prvek autonomní požární detekce a signalizace Honeywell XS100-CS; 

 

senzor fotoelektrický (optický) pro detekci kouře 

zdroj napájení integrovaný lithiový, životnost převyšující 10 let 

indikace LED 1x červená dioda poplachu 

signalizace hlasitý alarm o síle min. 80 dB 

indikátor konce životnosti zařízení 

záruka min. 10 let na zařízení včetně zdroje napájení 

pracovní rozpětí teplot 0 °C až 40 °C  

tlačítka pro testování a kontrolu provozuschopnosti zařízení 

tlumící pro přechodné utišení poplachu 

montáž možnost upevnění i bez použití vrtacích nástrojů 

počet 2800 ks 

 

Detektor výskytu oxidu uhelnatého Honeywell XC100D-CS; 

 

senzor elektrochemický s testováním po vteřině 

zdroj napájení integrovaný lithiový, životnost převyšující 10 let 

displej LCD s max. rozmezím 999 PPM pro zobracení koncentrace CO 

indikace LED 1x červená dioda poplachu 

1x zelená dioda napájení 

1x žlutá dioda poruchy 

signalizace hlasitý alarm o síle min. 80 dB 

indikátor konce životnosti zařízení 

záruka min. 10 let na zařízení včetně zdroje napájení 

pracovní rozpětí teplot 0 °C až 40 °C  

tlačítka pro testování funkčnosti a resetování zařízení 

pro vyvolání nejvyšší naměřené úrovně CO v paměti zařízení 

montáž možnost upevnění i bez použití vrtacích nástrojů 

možnost upevnění na stěnu či plochý povrch 

počet 1700 ks 

(dále také „zařízení“ nebo „zboží“) 
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Konkrétní označení a typ dodávaného výrobku spolu s kalkulací kupní ceny je uvedeno v Příloze č. 1 

této smlouvy. 

2. Prodávající se zavazuje dodat zařízení s veškerými doklady, které se k předmětu koupě vztahují, 

jsou potřebné k nabytí vlastnického práva a k jeho řádnému užívání. 

3. Prodávající se zavazuje odevzdat věci, jež jsou předmětem koupě, kupujícímu a umožnit mu nabýt 

vlastnické právo k nim a nakládat s nimi. 

4. Předmět koupě bude prodávajícím odevzdán v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními 

této smlouvy, zadávacích podmínek a s nabídkou podanou prodávajícím k této veřejné 

zakázce (poř. č. 188/2017). 

5. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. 

6. Prodávající doloží kupujícímu při dodání zařízení jejich certifikaci potvrzující shodu s požadavky 

českých technických norem, prohlášení o vlastnostech a prohlášení o shodě dle evropských právních 

předpisů. 

7. Kupující nabyde vlastnické právo k předmětu koupě jeho převzetím. 

čl. III. 
Kupní cena 

1. Kupní cena předmětu koupě dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

(cena za 2800 ks prvků autonomní požární detekce a signalizace a 1700 ks detektorů výskytu oxidu 

uhelnatého celkem) 
  

 Cena bez DPH 1.813.500,- Kč 

 DPH 380.835,- Kč 

 Celkem vč. DPH 2.194.335,- Kč 

 

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí 

po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění 

a s úplným splněním závazků dle této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

čl. IV. 
Doba, místo a způsob plnění 

1. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě dle článku II. této smlouvy do 12 týdnů 

od doručení písemné výzvy kupujícího k zahájení dodávky předmětu koupě. Písemnou výzvu kupujícího 

k zahájení dodávky předmětu koupě je oprávněn vystavit vedoucí oddělení krizového řízení Magistrátu 

města Ostravy. Zboží může být dodáváno po etapách, dodávka zboží určeného pro konkrétní městský 

obvod však musí proběhnout za 1 den. Termín dodávky na konkrétní městský obvod je prodávající 

povinen tomuto městskému obvodu ohlásit minimálně 1 týden předem. 

2. Místem odevzdání a převzetí předmětu koupě je radnice konkrétního městského obvodu. Seznam 

jednotlivých městských obvodů, kde bude předmět koupě předán, je uveden v Příloze č. 2 této kupní 

smlouvy, a to včetně adres a počtů zařízení určených pro jednotlivé městské obvody.  

3. Za kupujícího je oprávněn předmět koupě převzít starosta konkrétního městského obvodu případně 

osoba jím k tomuto úkonu pověřená. Převzetí předmětu plnění potvrdí na příslušném dokladu – 

předávacím protokolu, který bude obsahovat soupis prodávajícím odevzdaných a kupujícím převzatých 

věcí, včetně dokladů. 
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4. Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě v ujednaném provedení, množství a jakosti vhodné 

pro účel patrný z této smlouvy.  

5. Zboží bude dodáno v obalech vhodných pro zabezpečení ochrany proti běžnému poškození při přepravě 

či skladování. K dodávce prodávající předloží zápis, ze kterého bude jednoznačně zřejmý počet 

dodávaných kusů a konkrétní typ hlásičů autonomní požární a plynové detekce. 

6. Osoba určená k převzetí předmětu koupě dle odstavce 3 tohoto článku při převzetí předmět koupě 

prohlédne a s vynaložením obvyklé pozornosti provede kontrolu: 

- dodaného provedení a množství, 

- dodaných dokladů. 

7. V případě zjevných vad předmětu koupě může osoba určená k převzetí předmětu koupě dle odstavce 

3 tohoto článku odmítnout převzetí jeho vadné části nebo celého předmětu koupě, což s důvody uvede 

v předávacím protokolu. 

8. V případě dodání většího množství zařízení, nežli bylo dle přílohy č. 1 této smlouvy požadováno, 

je kupující oprávněn tato přebytečná zařízení vrátit prodávajícímu na náklady prodávajícího. 

 
čl. V.  
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Předmět koupě musí splňovat technické požadavky podle příslušných ustanovení zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto zákonem je prodávající povinen přiložit k dodávce 

předmětu koupě doklad o shodě. 

2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí. 

3. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4. Na předmět koupě dle čl. II. této smlouvy poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost 

po dobu 120 měsíců. Prodávající zároveň po stejnou dobu garantuje kvalitu a funkčnost zařízení 

jako celku i všech jejich částí. 

5. Záruční doba běží ode dne odevzdání předmětu koupě kupujícímu. Záruční doba se staví po dobu, 

po kterou nemůže kupující předmět koupě řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 

prodávající. 

6. V případě zjištění vady na předmětu koupě oznámí kupující prodávajícímu její výskyt, popíše, 

jak se projevuje a sdělí, kde požaduje bezplatné odstranění vady. K oznámení a specifikaci vady 

je oprávněna i osoba, která v rámci organizační struktury úřadu městského obvodu je oprávněna 

spravovat agendu bytového hospodářství městského obvodu, případně osoba touto osobou 

pověřená. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak a prodávající nebude schopen zajistit 

výměnu nebo opravu v místě uvedeném v oznámení vady, zajistí prodávající na své náklady 

dopravu vadné části předmětu koupě nezbytnou k zajištění odstranění vady z tohoto místa 

a dopravu opravené nebo vyměněné věci zpět. 

7. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doby, 

kdy se o vadě dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 

neprodleně, nejpozději však do 3 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. Na v záruční době opravenou nebo vyměněnou věc, jež je součástí předmětu koupě, běží záruční 

doba znovu ve stejné délce jako je sjednána v odstavci 4 tohoto článku smlouvy. 

9. Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, zástavní práva, jiné právní 

povinnosti vůči třetím osobám ani jiné závady. 
10. Neodstraní-li prodávající vady ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a prodávající je povinen náklady takto vynaložené kupujícímu 

v plné výši uhradit. 
11. Prodávající je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit 

neuznává. Právo prodávajícího na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 
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čl. VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění 

pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“).  

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je prodávající povinen 

ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P17V00000188, 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) číslo a datum předávacího protokolu podepsaného prodávajícím a odsouhlaseného kupujícím 

(předávací protokol bude přílohou faktury), 

f) doba splatnosti faktury, 

g) název, sídlo, IČO a DIČ kupujícího a prodávajícího, 

h) údaje prodávajícího o zápisu do Veřejného seznamu, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Veřejného seznamu, 

i) označení útvaru kupujícího, který akci likviduje (tj. odbor majetkový), 

j) jméno osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího kontaktního telefonu.  

4. Přílohou faktury bude dodací list potvrzený kupujícím. Kupující doručí potvrzený dodací list 

prodávajícímu, nebo uplatní reklamaci na dodávku zboží, a to do tří pracovních dnů od dodání zboží 

do místa dodání dle čl. IV. odst. 2, této smlouvy. Pokud kupující nesplní některou z těchto povinností 

v uvedené lhůtě tří pracovních dnů, je prodávající oprávněn vystavit fakturu bez přiložení 

potvrzeného dodacího listu. 

5. Doba splatnosti faktury činí 15 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu. Faktura bude 

vystavena na adresu kupujícího a doručena na jeho adresu. Doručení faktury prodávající provede 

osobně proti podpisu zástupce kupujícího nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele 

poštovní licence. 

6. Doba splatnosti 10 kalendářních dnů platí pro smluvní strany při placení jiných plateb (např. úroků 

z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě 

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím doby 

splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy. Prodávající provede opravu 

vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. 

Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Doručení opravené faktury 

proběhne postupem podle odst. 5. tohoto článku smlouvy. 

8. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn Generálního 

finančního ředitelství, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

9. Smluvní strany sjednávají, že se kupující dozví o definitivním stanovisku prodávajícího 

a o skutečnostech rozhodných pro vznik povinnosti provést opravy základu daně a výše daně 

(reklamace, vady nebo vrácení zboží) dle ustanovení § 42 zákona o DPH, až okamžikem doručení 

opraveného daňového dokladu. 

10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. 

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím ve faktuře 

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude bez výjimky 

považováno za platbu za plnění předmětu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
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vedený v tuzemsku. 

12. Prodávající prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a pokud se stane nespolehlivým plátcem 

daně dle § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu za zdanitelné plnění 

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu 

dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně prodávajícího 

a zaplacením ceny bez DPH prodávajícímu je splněn závazek kupujícího uhradit sjednanou cenu. 

13. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 12 a věta druhá a čtvrtá odst. 11 

tohoto článku neužijí. 

čl. VII. 
Další povinnosti prodávajícího 

1. Součástí kupní ceny dle odst. 1, čl. III, této smlouvy je proškolení montážní skupiny určené kupujícím 

v rozsahu nezbytně nutném pro montáž zařízení osobou způsobilou, a to v místě sídla kupujícího 

do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí zboží kupujícím na všech městských obvodech dle 

přílohy č. 2, této smlouvy. 

 

čl. VIII. 

Sankční ujednání 

1. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny předmětu veřejné 

zakázky bez DPH za každý i započatý den prodlení s odevzdáním zboží, které měl prodávající dodat 

kupujícímu v rámci předmětné veřejné zakázky. 

2. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení 

s proškolením montážní skupiny kupujícího dle čl. VII. této smlouvy. 

3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je prodávající 

povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a za každý jednotlivý případ. 

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. 

6. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího. 

čl. IX. 
Závěrečná ujednání 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města 

usnesením č. 07541/RM1418/107 ze dne 31. 10. 2017.  

2. Dle § 1765 občanského zákoníku, smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. Před 

uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně 

vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.  

3. Smluvní strany se dále dohodly  ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru 

smluv zajistí Statutární město Ostrava.  

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím  registru smluv. 

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 

(s výjimkou změny DPH uvedené čl. III. odst. 4. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, 
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výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.            

Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 

zpráv. 

7. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

8. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva, ani převést své povinnosti plynoucí 

z této smlouvy třetí straně ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

ze stran. 

10. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že s jejím 

obsahem souhlasí. 

13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající obdrží jedno 

vyhotovení. 

14. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě a kalkulace kupní ceny.  

Příloha č. 2: Seznam městských obvodů.  

 

 

 

 

 

Za kupujícího Za prodávajícího 

 __________________________________________   _________________________________________  

 

Datum: 15. 12. 2017 __________________________  Datum: 18. 12. 2017 ________________________   

 

Místo: Ostrava ______________________________  Místo:  Ostrava____________________________                                                         

 

 

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

 

Ing. Tomáš Macura, MBA Ing. Ladislav Gapko 

primátor                                 jednatel 
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            Příloha č. 1 ke smlouvě č. 3579/2017/MJ/VZKÚ 

Počet stran: 1 

 

 

Specifikace předmětu koupě a kalkulace kupní ceny 

 

 

položka výrobní 

značka 

typ ks cena ks 

bez DPH 

cena položky 

bez DPH 

zařízení autonomní požární detekce 

a signalizace 

Honeywell XS100-

CS 

2800 292,5 819 000,- Kč 

detektor oxidu uhelnatého Honeywell XC100D

-CS 

1700 585 994 500,- Kč 

cena celkem v Kč bez DPH 1 813 500,- Kč 

DPH 380 835,- Kč 

cena celkem v Kč včetně DPH 2 194 335,- Kč 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 3579/2017/MJ/VZKÚ 

Počet stran: 1 

 

 

 

Seznam městských obvodů 
 

Městský obvod

počet prvků 

autonomní požární 

detekce

počet detektorů výskytu 

oxidu uhelnatého
Kontaktní osoba

Hošťálkovice 7 7
odbor správních činností (------------------------),                        

tel. 720 944 730

Hrabová 222 81
starosta MO (----------------------), mail : starosta@ostrava-

hrabova.cz   tel. 599 420 121 nebo 603 416 318

Michálkovice 100 90
referent ohlašovny a správy nemovitostí (--------------------),        

mail : -----------@michalkovice.ostrava.cz    tel. 599 415 109 

Moravská Ostrava a 

Přívoz
300 500

referent majetkové správy (---------------),                               

mail : --------@moap.ostrava.cz, tel. 702 018 264 

Nová Ves 10 1
referent správy majetku (---------------------),                           

mail : ------------------@novaves.ostrava.cz, tel. 599 419 301 

Petřkovice 30 28
starosta MO (---------------------), mail : ---------------

@petrkovice.ostrava.cz   tel. 599 429 104 nebo 724 059 598

Polanka nad Odrou 6 6
odbor hospodářské správy a VZ (--------------------),                   

tel. 725 954 993 nebo 599 425 111

Poruba 702 0
starosta MO  (------------------), mail : --------------

@moporuba.cz,tel. 599 480 200 nebo 602 805 779

Proskovice 25 25

starostka MO (-------------------), mail : ---------

@proskovice.ostrava.cz,tel. 599 424 304                       nebo 

724 190 780

Radvanice a Bartovice 163 267

starostka MO (-----------------), mail : --------------

@radvanice.ostrava.cz, tel. 599 416 101                                           

nebo 606 664 651

Slezská Ostrava 1051 304

odbor technické správy budov (---------------), mail : -------

@slezska.cz, tel. 727 956 615 nebo 599 410 408                                             

(--------------------), mail : ---------@slezska.cz                               

tel. 724 676 268 nebo 599 410 038

Svinov 126 126
starostka MO (-----------------------), mail :-----------------

@svinov.ostrava.cz, tel. 599 421 021 nebo 601 577 154

Třebovice 27 27
starosta MO (------------------), mail : ---------------

@trebovice.ostrava.cz, tel. 602 713 029 

Vítkovice 0 190

bytový technik (----------------------),                                   

mail : --------------@vitkovice.ostrava.cz                                                

tel. 603 456 100 nebo 599 453 158 

MMO - provozní záloha 31 48
vedoucí oddělní krizového řízení (----------------),                      

mail: ---------@ostrava.cz, tel. 599 442 442

celkem 2800 1700

Prokešovo náměstí 8, 729 

30 Ostrava

náměstí Dr. E. Beneše 

555/6, 729 29 Ostrava

Rolnická 139/32, 709 00 

Ostrava

Hlučínská 135, 725 29 

Ostrava

1. května 1/2a, 725 25 

Ostrava

Klimkovická 55/28, 708 

56 Ostrava

Světlovská 2/82, 724 00 

Ostrava

Těšínská 87/281, 716 00 

Ostrava

nám.J.Gagarina 4, 710 16 

Ostrava

Bílovecká 69/48, 721 00 

Ostrava

5. května 5027/1, 722 00 

Ostrava

Mírové náměstí 1, 703 79 

Ostrava

Místo dodání

Rynky 277, 725 28 

Ostrava 

Bažanova 174/4, 720 00 

Ostrava

Československé armády 

325/106, 715 00 Ostrava

Seznam městských obvodů pro dodání prvků autonomní požární detekce a signalizace a detektorů výskytu oxidu uhlenatého

 


