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ve smyslu § 44 odstavce 3 písmeno a) zákona 137/2006, o veřejných
zakázkách
pro veřejnou zakázku na služby

Preambule : Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o
díio. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné
pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a pří pádné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá)
a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh
smlouvy na veřejnou zakázku

POŘÍZENI VSTUPNÍCH DAT- FOTOGRAFICKÁ 3D DOKUMENTACE
A LASEROVÉ MRAČNO BODŮ A PASPORTIZACE MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ I. AŽ ÍV. TŘÍDY, ULIČNÍCH VPUSTÍ A MĚSTSKÉHO

^
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I.

Smluvní strany

Zadavatel
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Telefon/fax:
URL/Email:
Osoba oprávněná k jednání ve věci
•plnění předmětu této smlouvy:

Město Břeclav
Náměstí T.G.M. 3, 69081, Břeclav
MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města
00283061
CZ00283061
519311111/519572334
www.breclav.org /posta@breclav.org
Vít Pohanka, vedoucí oddělení investic a
správy, vii.pohanka@breclav.eu

Zhotovitel: Sdružení GEODIS l-irma - vedoucí sdružení:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání ve věci
plnění předmětu této smlouvy:

GEODROM

GEODIS BRNO, spol. s r.o.
Zapsán v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 221.
Lazaretní 11a, 615 00 Brno
Ing. Karlem Sukupem, CSc, prokuristou
00559709
CZ00559709, je plátcem DPH
HSBC Bank plc
1591603106/8150
Michal Sýkora, obchodně-technický manažer,
michal.sykora@geodis.cz

Firma - člen sdružení:

Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání ve věci
plnění předmětu této smlouvy:

II.

GEODROM s.r.o.
Zapsán v OR, vedeného KS v Brně oddíl C, vložka
72875
Hlavní 133/32, 664 48 Moravany
Ing. Jiřím Habrovcem, jednatelem společnosti
29305381
CZ29305381, je plátcem DPH
Fio Banka as.
2200211792/2010
Ing. Jiří Habrovec
habrovec@geodrom.cz

Předmět díla

Předmět díla složen ze dvou částí. První část zahrnuje zhotovitelem pořízení a
zpracování digitálních datových sad města Břeclavi a poskytnutí jedné licence SW
PanoramaGIS . Druhá navazující část zahrnuje provedení komplexní údržby digitální
technické mapy města, pasportizaci místních komunikací I. až IV. třídy a zavedení systému
hospodaření s dopravní infrastrukturou.
Datové sady a další navazující služby budou pořízeny technologií mobilního
mapování, v termínech a technické specifikace upravené dále v íéto smlouvě
Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Šupová
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HI.

Technické podmínky díla
*

1. část. - realizace GEODIS BRNO, spol. s r.o.

A) Fotografická dokumentace města
GEODIS BRNO, spol. s r.o. s použitím vlastní technologie mobilního mapování
zajistí dokumentaci města formou fotografií v rozlišení min. 2 Mpx. Tyto fotografie
budou spojeny do panoramatického snímku. Vytvořené panoramatické snímky
budou mezi sebou v minimální vzdálenosti 5 m, pokrývat kompletní úhel 360°.
Panoramatické snímky budou zpracovány do projektu umožňujícího zobrazení v SW
PanoramaGIS® viz. bod C) tohoto článku. Snímky budou v projektu polohově
umístěné v SJTSK, výškově v BpV.
B) Dokumentace města mračnem laserových bodů
Ve stejný okamžik s pořízením fotografií zajistí GEODIS BRNO pořízení mračna
laserových bodů. Tato data budou následně sloužit pro tvorbu, údržbu a doplnění
stávající technické mapy. Pro jejich polohové a výškové umístění zadavatel použije
městem dodané bodové pole, např. z technické mapy města, z GISu, případně
s doplněním nově zaměřených vlícovacích bodů.
Technické parametry laseru a laserových bodů:
o Dosah skeneru až 200m v závislosti na typu povrchu
» Vnitřní přesnost skeneru 5-10 mm
• Minimální hustota bodů ve vzdálenosti do 10m od skeneru při rychlosti
50 km/h bude 690 bodů na m2
« Střední chybu v poloze a výšce zaměřeného laserového mračna bodů a
panoramatických snímků maximálně 0,1 m - při vzdálenosti do 15m od
trajektorie jízdy vozidla.
• Formát dat Mas, pro zobrazení v SW MicroStation V8i (SELECTseries 2)
• Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém BpV
C) Programové vybavení pro měření
Uchazečem bude společně s pořízenými daty dodána 1 licence SW PanoramaGIS®
vybavení umožňující minimálně tuto funkcionalitu:
• Zobrazovat panoramatické snímky
o Určovat polohu bodů v souřadnicích ze snímků s možností jim přidat
požadované atributy
Vektorizovat liniové prvky
Měřit rozměry objektů
Promítnout do panoramatických snímků další vrstvy minimálně ve formátu
DGN (SHP)
Vložit a zobrazit laserové body
Exportovat naměřená data
Importovat data ve formátu DGN a SHP
Připojit ortofotomapu jako podkladovou vrstvu
Vytvářet kompletní pasport zájmového území (dopravní značení, sloupy,
veřejné osvětlení...)
• Vytvářet výřezy fotografií z panoramatických snímků
Společností GEODIS BRNO, spol. s r.o. bude zajištěno jednodenní školení v sídle
společnosti a SW podpora, zahrnující aktualizace SW a hotline linku minimálně do
konce roku 2013.
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2. část. - realizace GEODROM, s.r.o.
D) Pasportizace místních komunikací I. až IV. třídy, zavedení systému hospodaření
s dopravní infrastrukturou města Břeclavi a komplexní údržba DTM
» Předmětem bude provedení komplexní údržby digitálně technické mapy města
(DTM) a zavedení systému hospodaření s dopravní infrastrukturou, tj. tvorba
pasportizace komunikací, dopravního značení a zařízení, uličních vpustí a
městského mobiliáře pro jeho další použití v Geografickém Informačním Systému
(GIS) města Břeclav pro automatizaci technicko - ekonomických úkonu
souvisejících se správou a údržbou komunikací, chodníku a parkovišť a
městského mobiliáře v předmětných územních ceicích. (k.ú. Břeclav, Charvátská
Nová Ves a Poštomá.)
Údržba DTM bude zpracována dle „Pokynů pro tvorbu a provozování DTM města
Břeclav (DTM MBV). Pasportizace pro hospodaření s dopravní infrastrukturou
bude zpracována dle datového modelu.
• Grafické výstupy budou zkonstruovány nad digitální technickou mapou a
laserovým mračnem bodů doplněným o 3D fotografickou dokumentaci.
• Výsledky zpracování budou v souladu s datovým modelem pro pasportizaci a
pokyny DTM MBV a dále budou kompatibilní s aplikací GIS města Břeclav. V
rámci přípravných prací provede odsouhlasení a potvrzení navrženého datového
modelu s dodavatelem SW GIS aplikací tak, aby aktuální mapa DTM MBV a
pasportizované objekty bylo možné naplnit do schválené datové základny GIS.
IV.
Dodání díla
Veškerá digitální data budou předána na DVD nebo HD USB ve formátu uvedeném v či. III.
O předání jednotlivých etap díla bude vždy sepsán předávací protokol.
Harmonogram pořízení a předávání mezi smluvními stranami byl stanoven následovně:
Etapy
Č.
III. A^ a
lil. C)
III. B)
III. D)

Název části díla

Termín

Pořízeni dat mobilním mapováním v terénu, a dodání
fotografické
dokumentace
města
a
SW
PanoramaGIS®
Dodání mračna laserových bodů
Předání
pasportizace,
systému
hospodaření
s dopravní infrastrukturou a systému komplexní
údržby DTMM

Od podpisu smlouvy do sedmi
týdnů
Od podpisu smlouvy do tří měsíců
Průběžně, nejpozději do čtyř
měsíců od podpisu smlouvy

V.
Cena předmětu smlouvy
Předmět díla je vymezen délkou pozemních průjezdných komunikací na území k.ú. Břeclav,
Charvátská Nová Ves a Poštorná v délce přibližně 107 km, definovanou v příloze č. 1.
Celková cena díla činí 773 000,- bez DPH.
Splatnost díla bude realizována ve třech etapách.
• První faktura ve výši 250 000,- bez DPH, bude vystavena společností GEODIS BRNO,
spol. s r.o. po předání a městem Břeclav odsouhlasení etap 111. A) a Hi C).
. Druhá faktura ve výši 230 000, bez DPH, bude vystavena společností GbODIS BRNO,
spol. s r.o. po předání a městem Břeclav odsouhlasení etapy III. B).
Třetí faktura ve výši 293 000,- bez DPH, bude vystavena společnosti GEODROM s.r.o.,
po dokončení, předání a městem Břeclav odsouhlasení etapy 111. D).
DPH bude počítána podle její aktuální hodnoty v době fakturace.
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VI.
Smluvní pokuta, penalizace
V případě, že některá ze smluvních stran bude v prodlení s plněním svých závazku (dodání
díla, zaplacení faktury), je poškozená strana oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny nesplněného závazku za každý i započatý den prodlení.
VII.
Záruka na dílo
Zhotovitel poskytuje na díio záruku v době trvání 24 měsíců ode dne předání. Objednatel má
v této době nárok na opravu vad díla na náklady zhotovitele do jednoho měsíce od
bezodkladného písemného nahlášení.
Vlil. Práva a povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen zhotovit sjednané dílo řádně a včas na svůj náklad a na své
nebezpečí.
2. Zhotovitel může se souhlasem objednatele odevzdat dílo před sjednanou dobou.
3. Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané ceny.
4. Zhotovitel odpovídá za technickou správnost a odbornou úroveň díla, sjednaný rozsah,
provedení a obsah předmětu smlouvy.
IX.
Práva a povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho zhotovení.
2. Zanikne-li závazek vytvořit dílo z důvodu, za které odpovídá objednatel, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli prokázanou škodu, která mu tím vznikla, avšak pouze do výše
ceny díla nebo jeho příslušné části.
3. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele poskytovat pověřenému pracovníkovi
zhotovitele konzultace, vyžadované podklady ve smluvních termínech a požadovaném
rozsahu.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat vytváření díla. Zjistí-li, že zhotovitel realizuje dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady a dílo vytvářel řádně. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, muže objednatel od smlouvy odstoupit.

X.
Licenční ujednání k užívání dat
1. Licence je poskytována jako nevýhradní.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli licenci k oprávnění užívat "předmět
smlouvy k těmto způsobům užití:
užívat dílo za účelem tvorby digitální technické mapy města Břeclav včetně
všech pasportů (komunikace, parkovišť, dopravní značení, veřejné osvětlení,
městský mobiliář, veřejná zeleň ... )
užívat dílo za účelem tvorby výstupu veřejnosti, a všechny navazující služeb
spojené s výkonem samosprávy (včetně potřeby všech zaměstnanců MÚ Břeclav
v rámci jejich pracovních povinností)
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Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po
jednom vyhotovení a nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech smluvních stran.
2. Změny této smlouvy je možno činit pouze formou písemných dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích. Má jednu přílohu - rozsah komunikací
města Břeclavi.

V Brně dne

Břeclav, dne
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GEODIS BRNO, pul. , i.o."
Lazaretní Na, 615 00 Brno
DIČ: CZ00559709
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Zhoíovitel
Ing. Karel Sukup, CSc
Prokurista společnosti
GEODIS BRNO, spol. s r.o.
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Zhotovitel

GEODROM s.r.o.
9- Jiří Habrovec
Hlavní 133/32, 664 48 MoravaR^dnatel společnosti
IČ: 293 05 381, DIČ: CZ2930533EODROM S.r.O.
In

Příloha č. 1: Rozsah komunikací města Břeclavi - cca 107 km

Doložka

Tato smlouva byla schválena
na 37 zasedání RM
dne 25.4.2012
za Město Břeclav

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana-Š-upová
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