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KUPNÍSMLOUVA

uzavřená mezi smluvními stranami podle Občanského zákoníku

|. Smluvní strany

Prodávající:

Obchodní firma: Siemens, sro

Sídlo: Siemensova 1, 155 00 Praha 13

IČO: 00268577

DIČ: CZOO268577

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, as., Praha

Číslo účtu:

Zastoupené: oba společně na základě plné moci

a

Kupujicí:

Jméno / Název: Vysoká Škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Sídlo: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100

Zastoupeny: _děkan FEI

DIČ: C2619891OO

Bankovní spojení: ČSOB as.

Číslo účtu: _variabilní symbol:_

zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých Školách, v platném znění, nezapisuje se do OR

II. Předmět koupě

Předmětem této smlouvy je dodávka zboží vyspecifikovaného v příloze č. 1. Dále jen "předmět koupě"

Prodávající se zavazuje.“

- dodat Kupujícímu předmět koupě ve sjednaných termínech a převést na něho vlastnické právo podle

článku VI. této smlouvy,

Kupující se zavazuje:

- předmět koupě ve sjednaném termínu převzít a v termínech sjednaných v článku IV. zaplatit.

Ill. Kupní cena

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za předmět koupě v rozsahu podle článku Il, této kupní smlouvy,

v celkové výši 3.888, 24 EUR (bez DPH).

Celkova kupní cena bude fakturovaná včetně DPH platného v době dodaní.

IV. Podmínky placeni a fakturování

Kupující zaplati cenu následujícím způsobem:

1. Celková kupní cena dle čl. Ill. této smlouvy bude uhrazena. bezhotovostním převodem na účet

Prodávajícího, dle faktury vystavené Prodávajícím. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti účetních

a daňových dokladů vyžadované platnými právními předpisy. Splatnost faktury je 30 dní od data

vystavení faktury,
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V. Doba plnění

Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu předmět koupě v rozsahu podle této smlouvy následovně:

- zboží specifikované v příloze č.1 — nabídka č. 10078364 — 2. verze

Jestliže Kupující nepřevezme zboží nebo jinak znemožní jeho dodání a instalaci, je povinnost

Prodávajícího dodat předmět plnění splněna dnem odeslání oznámení o uskladnění zboží. Náklady na

uskladnění zboží nese Kupující. O misté uskladnění zboží bude Kupující bez zbytečného odkladu

informován. Prodávající v takovémto případě není v prodlení s plněním dle této smlouvy. Pokud si Kupující

nevyzvedne zboží ani v náhradí 20 denní lhůtě, je Prodávající oprávněn odstoupit od této smlouvy a je

oprávněn následně dodat (prodat) zboží třetí osobě. Kupující se v tomto případě zavazuje uhradit

Prodávajícímu škodu, zejména rozdíl mezi cenou dle této smlouvy a cenou za kterou třetí osoba odebrala

zboží, popř. nepodaří—li se Prodávajícímu ve lhůtě 90 dnů ode dne termínu dodání dle tohoto článku

smlouvy prodat některé zboží uvedené v této smlouvě, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu smluvní

pokutu ve výši ceny zboží (čl. II. této smlouvy), které nebylo prodáno. Kupující se zavazuje smluvní pokutu

uhradit na základě faktury se splatností 14 dnů ode dne doručení. V případě, že cena neodebraného zboží

již byla Kupujícím uhrazena, je Prodávající oprávněn si tuto částku započíst na smluvní pokutu. Prodávající

je rovněž oprávněný si započíst na smluvní pokutu jakoukoli částku uhrazenou Kupujícím.

VI. Výhrada vlastníctví

Vlastnictví ke zboží přechází na Kupujícího teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny. Nebezpečí škody

na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím. Zboží bude dodáno na místo určení:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

17. listopadu 15

708 33 Ostrava Poruba

VII. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

_
_
x

Vpřípadé vady zboží uplatní kupující reklamaci písemně na adrese sídla prodávajícího, který

reklamaci posoudí nejpozději do 7 dní od oznámení vady.

2. Záruční lhůta činí 12 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Oprávněné

reklamovanou vadu se prodávající zavazuje odstranit buď opravou nebo výměnou vadného zboží za

bezvadné, přičemž konkrétní způsob odstranění prodávající zvolí s ohledem na technickou povahu

vady a s ohledem na zásadu hospodárnosti.

3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením, instalací nebo obsluhou,

používáním zboží v podmínkách jiných, než jsou určeny v technickém listu nebo v dodaném návodu

kobsluze, připojením na elektrickou síť neodpovídající příslušným normám ČSN, nebo způsobené

přírodními živly.

4, Součástí reklamace uplatňované kupujícím musí být přesný popis závady a kopie faktury, již byla

dodávka zboží účtována.

5. Reklamované zboží určené kvýměně musí být vráceno vneporušeném stavu, je—li to vzhledem

k povaze reklamované vady možné, kompletní, včetně veškerého příslušenství.

VIII. Smluvní pokuty a vyrovnání

1. Bude-li Prodávající v prodlení s dodávkou zboží, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní

pokutu ve výši 0,05% 2 ceny nedodaného zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení, maximálně

však do výše 10% kupní ceny nedodaného zboží bez DPH.

2. Bude-li Kupující v prodlení s platbou faktury, je mu Prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve

výši 0,05% 2 dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že celkový rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Kupujícímu za (1ij

(škodu), která Kupujícímu v souvislosti s plněním této smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne,

je omezen do výše max. 50% celkové smluvní ceny za zboží dle této smlouvy (bez DPH), a to za veškeré

škodní události vjejich souhrnu. Smluvní strany se dohodly, že se nahrazuje pouze skutečná škoda, ušlý



zisk ani další typy škod se nenahrazují, Smluvní strany se dohodly, že případné smluvní pokuty či jiné

sankce hrazené Prodávajícím Kupujícímu se započítávají na náhradu škody v plné výši. Výše sjednané

omezení se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně.

lX. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech podstatného porušení smlouvy či v

případech výslovně uvedených ve smlouvě. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé smluvní

straně.

2, Podstatným porušením smlouvy se rozumí:

a) prodlení Kupujícího s úhradou splatných faktur o více než 60 dnů ode dne splatnosti,

b) prodlení Prodávajícího s dodáním o více než 60 dnů,

o) jestliže bylo v insolvenčním řízení soudem rozhodnuto o prohlášení úpadku Kupujícího, event. byl

insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

X. Data k účelům exportní kontroly a zahraničního obchodu

1. Pokud Kupující převede na třetí stranu zboží (hardware a/nebo software a/nebo technologii včetně

související dokumentace, bez ohledu na způsob poskytnutí) dodané Prodávajícím, nebo díla a služby

(včetně veškerých druhů technické podpory) poskytované Prodávajícím, zavazuje se Kupující dodržet

všechny aplikovatelné vnitrostátní a mezinárodní předpisy o kontrole vývozu a dalšího vývozu (re-

exportu). Vkaždém případě se Kupujicí zavazuje při převodu takového zboži, díla nebo služeb

dodržet předpisy o kontrole vývozu (re—exportu) České republiky, Evropské Unie a Spojených států

amerických.

2, Před každým převodem zboží, děl nebo služeb poskytovaných Prodávajícím na třetí osoby se Kupující

zavazuje zvláště kontrolovat a zajistit za pomoci přiměřených opatření, že

- nedojde k porušení embarga uvaleného Evropskou unií, Spojenými státy americkými a/nebo OSN

uskutečněním takového převodu, zprostředkováním smluv týkajících se takového zboží, děl nebo

služeb nebo poskytnutím jiných ekonomických zdrojů v souvislosti s takovým zbožím, díly nebo

službami, při zohlednění omezení vnitrostátního obchodu a zákazů obejití takových embarg;

- takové zboží, díla a služby nejsou zamýšlena pro využití ve spojení se zbrojením, jadernou

technologií nebo zbraněmi, za podmínek a v rozsahu, vjakém takové užívání podléhá zákazům

nebo povolení, nebylo-li příslušné povolení uděleno;

- byla zohledněna pravidla všech příslušných seznamů zakázaných subjektů Evropské unie a

Spojených států amerických vztahující se na obchody se subjekty. osobami a organizacemi v nich

uvedených.

3. Bude—li nutné umožnit úřadům nebo Prodávajícímu provést kontrolu vývozu, zavazuje se Kupující na

výzvu Prodávajícího okamžitě ji poskytnout veškeré informace týkající se příslušného koncového

zákazníka, příslušného místa určení a příslušného zamýšleného účelu užívání zboží, díla a služeb

poskytovaných Prodávajícím, jakož i o všech existujících vývozních omezeních.

4. Kupující se zavazuje odškodnit a zbavit Prodávajícího odpovědnosti za jakékoli nároky, řízení, žaloby,

pokuty, ztráty, náklady, výdaje a náhrady škody vzniklých z nebo v souvislosti sjakýmkoliv porušením

předpisů o vývozní kontrole Kupujícím, a Kupujicí se zavazuje nahradit Prodávajícímu veškeré ztráty a

výdaje z nich vyplývající.

5. Prodávající není povinen plnit tuto smlouvu, pokud takovémuto plnění bráni jakékoli překážky

vyplývající z národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, anebo

na základě embarg či jiných sankcí.

Xl. Všeobecná ujednání

1. Kupující bude nakládat se všemi doklady a informacemi, které nabyl při nebo v souvislosti

s uzavíráním či plněním této smlouvy, jakož i se znalostmi o interních záležitostech Prodávajícího jako

s důvěrnými a poskytne je třetím osobám pouze s písemným souhlasem Prodávajícího.

Pro případ jednání v rozporu s výše uvedeným se sjednává nárok Prodávajícího na zaplacení smluvní

pokuty ve výši 100.000,— Kč za jeden případ.

2. Smluvní strany se dohodly na dodržování nejvyšších etických principů a protikorupčního jednání po

dobu realizace této smlouvy:
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„korupční jednání" znaméná nabídnutí, slib nebo předání stejně jako požadovaní či přijetí, jakékoli

nepatřičně výhody, dále pak ve snaze urychlit řízení poskytnutí nebo přijetí odměny, nepatřičneho

daru, projevu pohostinnosti, úhrady výdajů att už přímo nebo nepřímo, osobě nebo od osoby na

pozici kteréhokoli zaměstnance či člena statutárního orgánu soukromého či veřejného sektoru

(včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za nebo pracuje pro společnost nebo organizací v

soukromém či veřejném sektoru), za účelem obdržení, ponechání nebo směřování obchodu nebo

zajištění jakékoli jiné výhody při procesu poptávkového řízeni zakázek či uzavřeni a realizace této

smlouvy.

Kupujícího je povinen zajistit, že osoby tvořící s ním koncern (v definicí podle § 79 zákona o

obchodních korporacích) se budou řídit těmito protíkorupčními zásadami. Prodávající si vyhrazuje

právo odstoupit od smlouvy, pokud shledá, že Kupující, příp. jeho ovládající či jim ovládaná osoba, se

při realizaci této smlouvy přímo nebo prostřednictvím svého zástupce dopustil/a korupčního jednáni a

nepřijal/a žádné včasné a uspokojivé opatření k nápravě.

Další nároky (zejména nárok Prodávajícího na náhradu škody) tim zůstávají nedotčený. Tento závazek

platí i po dobu 5 let po ukončení (splnění) smlouvy. Kupující zaváže odpovidajicim způsobem své

zaměstnance a/nebo subdodavatelé.

Podpisem této smlouvy pozbývají účinnosti veškerá předchozí ujednání nebo korespondence, týkající

se tohoto obchodního případu.

Všechny nároky musí být uplatněny doporučeným dopisem. Za datum uplatnění se považuje datum

podacího razítka poštovního úřadu, neni—li ve smlouvě uvedeno jinak. Ve všech případech se doručuje

do sídla smluvních stran nebo na jiné dohodnuté adresy. V případě, kdy písemnost nebude převzata

od poštovního doručovatele, je písemnost považována za doručenou třetím dnem jejího uložení na

poště, přestože nedojde kjejímu vyzvednutí. Ve všech případech doručování faxem nebo e-mailem je

písemnost považována za doručenou okamžikem jejího prokazatelného odeslání, přestože nedojde

kjejímu vyzvednutí. Doručení důležité písemnosti faxem, jako např. výpovědi, musí být následně

potvrzeno rovněž doručením poštou nebo kurýrem s datem odeslání nejpozději do 3 pracovních dnů.

Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy a i změna tohoto bodu musí být učiněny písemně a

schváleny podpisem obou stran. Tyto dodatky jsou potom integrální součástí této smlouvy.

Podminky dodávky předmětu koupě stejně jako vlastní kupní smlouva se řídí ustanoveními § 2079 a

násl. občanského zákoníku. Právní vztah mezi smluvními stranami se řídí rovněž Dodacími

obchodními podmínkami Siemens, sro. Vpřípadě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a

Dodacími obchodními podmínkami Siemens, sro, mají přednost ustanovení této smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Sohledem na tuto skutečnost smluvní strany

výslovně souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv.

Dnem podpisu smlouvy vzniká smluvním stranám povinnost plnění závazků ze smlouvy plynoucích.

Smluvní strany potvrzují platnost této smlouvy svým podpisem.

Smluvní strany tímto prohlašují, že obsah této smlouvy řádně zvážily, její celý text přečetly a

pochopily, a že ji uzavírají o své vůli a za přiměřených, nikoli jednostranně nevýhodných podminek.

Uvedené skutečnosti smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Přílohy: č. 1 Předmět koupě — nabidka č. 10078364 — 2. verze

(
)
(

. 2 Dodací obchodní podmínky Siemens, sro.
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SIEMENS Nabídka

 

Nabídka č.: Datum“

>10078364 17.09.2018

Číslo zakaznika:

)11571

Skupina prodeje:

DF&PD—P14

z racovatei/Oddělení: Vysoká škola báňská -

_RC—CZDF S—AREA Technická univerzita Ostrava

Telefon: Fax: 17. listopadu 2172/15

23303 2493 708 33 Ostrava — Poruba

E-mail:
1

—_1
Vaše poptávka:

2. verze - email 15.09.18

Z

 

Platnost do: 17.12.2018

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za Vaši poptávku, na základě které Vám zasilame následující nabídku:

Předmět dodávky: zboží dle níže uvedené specifikace.

Vystavením objednavky souhlasíte, že dodavka bude poskytnuta dle dále uvedených podmínek:

Podmínky dodávky se řídí přednostně rámcovou smlouvou, je-Ii uzavřena. jinak platí podmínky zde uvedené.

V ostatním se předmětný právní vztah řídí "Obecnými obchodními podmínkami Siemens. s.r.o (dále jen

„OOP") pro dodávky divize DF&PD, které naleznete na adrese vwvwsiemens.cz/dfpd-obchodni-dokumenty,

a zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Jakékoli obchodní podmínky jiné osoby než Siemens, sro., mohou vedle dodacích obchodních podmínek

Siemens, s.ro., platit pouze v případě, že k takovému následku směřující projev vule je ze strany

Siemens, s.r.o., proveden výslovně a v písemně formě, nebylo—li dříve se Siemens, s.r.o., sjednáno

písemně jinak.

Použití § 558 odst. 2, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, g 1744, § 1757 odst. 2 a 3, § 1765, §§

1798 až 1800, § 1950 a § 2630 občanského zákoníku je výslovně vyloučeno, Odpovědnost z neuzavřeni smlouvy

je výslovně vyloučena. Veškeré spory, vzniklé na základě této smlouvy, pudou rozhodovány věcně a místně

příslušným soudem podle sídla nabízejícího.

Výše uvedené podmínky lze měnit pouze písemným prohlášením podepsaným oprávněným zástupcem Siemens,

sro

Tato nabídka se stává pro Siemens, sro závaznou okamžikem potvrzení Vaší objednávky formou „potvrzeni

zakázky“ nebo uzavřením jiného dvoustranného písemného ujednání.

Vlastnické právo k předmětu dodávky nabudete teprve úplným zaplacením její ceny.

Nabídka je vystavena v měně EUR. u nabídek vystavených v méně Kč je pro přepočet z EUR použit kurz

z pracovního dne předcházejícího dni vystavení této nabídky. Pro objednávky v Kč si dodavatel vyhrazuje

právo navýšit cenu k vyrovnání kurzového rozdílu, pokud by se kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou

 

Při dotazech prosim uvádějte označená pole >

Siemens‘ STUD K‘. (10768571 UniCreCit Henk Czech Republic and Slovakia, a s Piana 44.1xchle. Zelelavska 1525l1 Swll í BACXCZPP

Siemensova 1 DIC: C200268577 IBAN CZ8727000000001013384001. Č.ú' 1013384001/2700 CZK

155 00 Praha 13 Daemon: rejstřk Méstskv soud IBAN 024927000000001013384394, Č Ú. 1013384394/2700 EUR

v Prava odd 1C vložka 625

Česká republika

Dotazy? Připomínky? Zákaznická linka Siemens 800 90 90 90 je vám plně k dispozici. Strana 1 Z



SIEMENS

Nabídka

Příjemce; Nabídka ř,“ Datum

Vysoká Škola báňská — 10078364 17.09.2018

Technická univerzita Ostrava

národní bankou mezi Kč a EUR zménil tak, že by cena dodávky v den zdanitelného plnění byla při

přepočítání na EUR vice než o 2% či 10.000,— Kč nižší než v den nabytí platnosti smlouvy/potvrzeni

objednávky. To však neplati, pokud ke shora uvedené skutečnosti dojde v důsledku prodlení dodavatele

s uskutečněním předmětné dodávky,

Zdaniteíným plněním se obvykle rozumí den dodání dodávky objednateli, dodáním se rozumí i částečně

dodaní

Pokud některé předměty nabídky obsahují významnější podíl vzácných a barevných kovu (stříbra, mědi,

hliníku, olova, zlata, dysprosia a neodymu), mohou být u těchto položek vyznačeny příplatky k vyrovnání

kolísajících cen surovin,

Ceny a rabaty jsou platné pouze v případě objednání celé dodávky dle níže uvedené specifikace.

U objednávky za cenu nižší než 5.000,<Kč účtujeme jednorázový příplatek 500,-Kč bez DPH.

Veškeré dodací termíny („Datum dodávky") uvedené v této nabídce jsou pouze přibližné a nejsou závazné.

Plnění dodavatele je rovněž podmíněno tím, že objednatel není vůči němu s prodlením s žádnou platbou za

zboží, jež bylo dodáno i na základě jiného smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a objednatelem.

Nejméně po dobu takového prodlení objednatele není dodavatel v prodlení s poskytnutím předmětné dodávky

a sjednaný termín se prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení objednatele.

Je-íi v této nabídce uvedena podminka dodání DDU, rozumí se DDU dle íncoterms 2000. Je—Ii uvedena

podmínka DAP, EXW či FCA, plati verze lncoterms® 2010.

Na vaši objednávku se těší

Siemens, s.r.o.

Podmínky dodání (INCOTERMS) DAP Místo určení ČR

Platební podminkyt

Do 30 dní od data faktury

Pol Množstvíiljednotka Označení dodávky / plnění MJ Jednotková cena Celková cena Měna

10 1K8 6ES7822—1BA05—4YA5

Cena 1KS 997,00 997,00 EUR

SIMATIC STEP? Professional

V15/2017 Combo Trainer Pack;

STEP 7 Professional Combo,

Safety Combo, S7-PLCSIM

Advanced, OPC UA, Cloud

Connector Floating license for

6 users; SW and documentation

on DVD, Class A, license key on

USB flash drive; 6 languages:

de,en,fr,es,it,zh; executable

in Windows 7 (64 bit), Windows

10 (64 bit); for configuring of

SIMATIC

87-1500/1200/300/400/WinAC,

SIMATIC Basic Panels; 1 x

software for 20 students V15

(6ES7822-1AC05-4YA5), only for

training purposes

***

Dodací lhůta je kolem 2 týdnů.

***

Převod 997,00 EUR

Strana 2 24



SIEMENS

Nabidka

Příjemce:
Nabidka Čt

Vysoka škola banska — 10078364

Technická univerzita Ostrava

Pol Mnois|viliednotl<a Označeni dodavky / plnčni MJ Jednotkova cena

30

70

80

AL: N

ECCN: N

Statistické čislo zbožl EU: 85234910

Země původu:

6GK1950—OBBO1

Trainer package software IE

SOFTNET bundle consisting of:

12x IE SOFTNET—S7 for

educational purposes only

AL: N

ECCN: 3A991X

Statistické číslo zboží EU: 85234920

Země původu DE

Datum dodávky: 1 týden

9AC2112—8BA12—0KA1

MindConnect Nano is a Device

for data acquisition via

different protocols and permits

the transfer of this data to

MindSphere. The device supports

the transmission of encrypted

data over a secure Internet

connection, to enable

cloud—based Application and

Services MindConnect Nano,

according to the product data

sheet containing special

conditions, can only be used in

connection with MindSphere.

AL: N

ECCN: N

Statistické čislo zboži EU: 85176200

Země původu: DE

Datum dodavky: 1 týden

9AC2112—OAA00-1YA2

MindConnect |oT2040 is a Device

for data acquisition via

different protocols and allows

the transfer of Data to

MindSphere. The device supports

the transmission of encrypted

data over a secured Internet

connection to enable

cloud-based applications and

services. MindConnect IoT2040

according to the product data

sheet containing special

Conditions can only be used in

connection with MindSphere.

AL: N

ECCN: 3A991X

Statistické čislo zboži EU: 85176200

Zemé původu: CN

Datum dodávky: 1 týden

Převod

Datum“

17.09.2018

Celková ccna Měna

1.200,00 EUR

1.351 ,36 EUR

339,88 EUR

3888,24 EUR
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SIEMENS

Nabídka

 

Příjemce:

Nabídka č.:
Datum“Vysoká Škola báňská —

10078364 17.09.2018
Technická univerzita Ostrava

Pol Množstvrljednotka Ognačení dodávky ( plnění MJ Jednotková cena
Celková cena Ména

Součet položek —
3.888.24

Výstupní DPH 21,0000/0 z 3.88824 816,53

Celkem s DPH:
4.704,77 EUR

 

 

Dodavatel není povinen plnit tuto smlouvu, pokud takovémuto plnění brání jakékoli překážky vyplývající z
národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, a nebo na základě embarg či
jiných sankcí.

Toto zboží podléhá kontrole vládou USA (pokud je označené jako “ECCN” nestejné “N“) a může být vyvezeno
pouze do země konečného určení pro užití zde uvedeným konečným příjemcem zboží nebo konečným uživatelem /
uživateli. Zboží nesmí být dále prodáno, přemístěno, nebo jakkoliv jinak použito v jiné zemi nebo osobou
jinou, než autorizovaným konečným příjemcem zboží nebo konečným uživatelem / uživateli, a to jak v
původní formě, tak i po zabudování do jiné položky, aniž by nejprve bylo schváleno vládou USA nebo
povoleno podle amerických zákonů a předpisů.

Zboží označené jako “AL“ nestejné “N" podléhá evropským / národním vývozním povolením. Zboží označené
jako „EKN“ nestejné „N“ podléhá národním vývozním povolením při vývozu.

Pro zobží bez označeni nebo s označením “AL:N“ / ,,EKN:N“ / ”ECCNzN“, nebo s označením "AL:9X9999"/
,,EKN:9X9999“ / "ECCN19X9999" může být vyžadováno povolení od úřednich orgánů v závislosti na konečném
užití nebo konečném místě určení.

Strana 4 z 4



PŘÍLOHA 5- 2

SEEMENS

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Obecnéobchodnípodnúnky

Siemens, s.r.o.

Obecná ustanoveni

Rozsah, množství, kvalita, funkce a technické specifikace zboží, zařízení, dokumentace, softwaru, díla

nebo služeb, které má společnost Siemens dodat (společně dále jen „dodávky“), jsou vymezeny

výhradně buď v potvrzení objednávky společnosti Siemens, nebo ve smlouvě podepsané zákazníkem

a společnosti Siemens.

Nabídkový dopis společnosti Siemens společně s těmito podmínkami a jinými dokumenty, které jsou

vnabidkovém dopisu výslovně označeny za součást smlouvy, společně tvoři úplnou dohodu

smluvních stran („smlouva“). Podminky zákazníka platí jen tehdy, pokud je společnost Siemens

výslovně písemně pňjme.

Pokud je ve smlouvě zmíněna společnost „Siemens“, jedná se o odkaz na právnickou osobu

Siemens, která podepisuje smlouvu, ledaže kontext vyžaduje něco jiného. Odkazy na „zákazníka“

znamenají právnickou osobu, jíž je adresován nabídkový dopis.

Zákazník výslovně potvrzuje, že si přečetl, porozuměl a souhlasil sčlánky 8.2, 11.6 a 16.5 těchto

podmínek.

Právo na užívání

Není-li v této smlouvě výslovně sjednáno něco jiného, potom ve vztahu mezi smluvními stranami platí,

že veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví k dodávkám, k veškeré dokumentaci dodané

společnosti Siemens v souvislosti s touto smlouvou („dokumenty“) a k veškerému softwaru,

hardwaru, know-how („PDV — práva duševního vlastnictví“) a ostatní věci dodané společně s

dodávkami a s dokumenty nebo jako součást dodávek a dokumentů jsou výlučným vlastnictvím

společnosti Siemens, již také patří. Zákazník není oprávněn dodávky nebo zboží dodané v souvislosti

s těmito službami nebo jejich části podrobit reverznímu inženýrství nebo kopírovat (nebo nechat

podrobit reverznímu inženýrství, dekompilovat nebo kopírovat), ledaže to vyžadují platné právní

předpisy nebo ledaže se použije článek 2.3,

Zákazník je oprávněn dokumenty používat v nezměněné verzi a v rozsahu nezbytném pro provoz a

běžnou údržbu dodávek ze strany jeho vlastních zaměstnanců, ledaže společnost Siemens výslovně

písemně schválí něco jiného.

Pokud dodávky obsahují software společnosti Siemens, licence k tomuto softwaru se uděluje dle

licenčních podmínek, které jsou obsaženy v dokumentaci k softwaru, v softwaru samotném nebo

v připojených licenčních podmínkách (v každém případě dále jen „platné licenční podmínky") a které

mají před tímto článkem 2 přednost. Software se vydává v objektovém kodu bez zdrojových kódů.

Licenci se uděluje pouze nevýhradní právo na užívání softwaru popsané v platných licenčních

podmínkách, a pokud žádné takové podmínky nejsou, jedná se o užívání pro účely provozu a běžné

údržby dodávek.

Dodávky mohou obsahovat software třetích osob. Jestliže plati zvláštní licenční podmínky

poskytovatele licence — třetí osoby, společnost Siemens tyto licenční podmínky dodá společně s

dodávkami. Zákazník tyto licenční podmínky třetí osoby musí dodržovat.

Pokud software obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem („OSS“), společnost Siemens

společně s dodávkami dodá platné licenční podmínky OSS. Licenční podmínky OSS mají před touto

smlouvou přednost. Podrobné informace o softwaru třetích osob a OSS, které jsou obsaženy v

dodávkách, jsou k dispozici v softwarové dokumentaci (např. README_OSS).

Práva udělená tímto článkem 2 jsou převoditelná na třetí osobu pouze společně s převodem

vlastnictví všech dodávek na tuto třetí osobu.

Aniž by tím byla dotčena zákazníkova práva duševního vlastnictví, společnost Siemens a její

přidružené společnosti jsou oprávněny pod podmínkou dodržení platných zákonů shromažďovat,
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SIEMENS

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

užívat, upravovat a kopírovat pro vlastní obchodní účely jakékoli údaje, které na základě této smlouvy

obdrží. Zákonné povinnosti ohledně osobních údajů tim nejsou dotčeny.

Ceny a platebni podminky

Není—li písemně sjednáno něco jiného, ceny nezahrnují balné, dopravné, pojištění a další dodatečné

poplatky (například za skladování, kontroly ze strany třetích osob). Cena, kterou je zákazník povinen

dle této smlouvy zaplatit, se v této smlouvě dále označuje jako „smluvní cena“.

Smluvní cena nezahrnuje žádné nepřímé daně (např. majetková daň, licenční daň, daň z prodeje, daň

z užívání, daň z přidané hodnoty nebo podobná daň) a/nebo poplatky, cla nebo veřejné poplatky

související se smlouvou. Zákazník se zavazuje zaplatit nebo nahradit společnosti Siemens veškeré

daně, cla, poplatky nebo jiné veřejné poplatky, které jí budou v souvislosti s dodávkami uloženy.

Všechny platby musí být bez srážek (např. na srážkovou daň) uhrazeny na bankovní účet společnosti

Siemens do 30 dnů od vystavení faktury. Pokud je zákazník ze zákona povinen provést srážku,

splatná částka bude navýšena tak, aby společnost Siemens obdržela čistou částku rovnající se té,

kterou by dostala bez daně srážky. Zákazník společnosti Siemens v přiměřeně lhůtě předloží

potvrzení o zaplacení daně.

Aniž by tím byla dotčena případná ostatní práva společnosti Siemens, společnost Siemens je

oprávněna u plateb po splatností účtovat úrok ve výši 9 procentních bodů nad rámec aktuální základní

zápůjční (diskontní) sazby Ceské národní banky.

Každá smluvní strana musí uhradit všechny částky, které na základě této smlouvy dluží druhé smluvní

straně, bez uplatnění zápočtů, protinároků, odpočtů nebo srážek jakéhokoli druhu, nebude-li písemně

sjednáno něco jiného nebo nepožaduje-li to právo.

Terminy dodání a prodlení.

Sjednané termíny dodávek nebo jejich části budou prodlouženy o přiměřenou dobu, pokud bude

plnění povinností společnosti Siemens zpožděno nebo ztíženo třetí osobou nebo nesplněním

povinností zákazníka. Patří sem mimo jiné předání požadovaných dokumentů (např. nezbytných

povolení a schválení), včasné provedení prací, které má provést zákazník nebo třetí osoba jmenovaná

zákazníkem, a dodržení platebních podmínek.

Dílčí dodávka a dílčí fakturace je povolena, ledaže vzhledem k zájmům společnosti Siemens i zájmům

zákazníka nelze takovou dílčí dodávku od zákazníka rozumně očekávat.

Pokud společnost Siemens nedodrží sjednaný termín dodání výhradně vlastní vinou, zákazník bude

mit nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zpožděné části dodávek, za každý úplný týden

prodlení, za který zákazníkovi kvůli tomuto prodlení vznikla škoda. Smluvní pokuta splatná v případě

prodlení je omezena na.'5 % z ceny zpožděné částí dodávek, avšak v žádném případě nepřekročí 5 %

celkové smluvní ceny.

V zákonem dovoleném rozsahu jsou v případě prodlení, vyloučena jakákoli jiná práva a nároky

zákazníka, než jsou práva a nároky výslovně uvedené v článku 4 a v článku 15.2 písm. a) níže.

Přechod nebezpečí a vlastnického práva

Nebezpečí škody na dodávkách nebo ztráty dodávek přejde na zákazníka při dodání.

Pokud zákazník bezdůvodně odmítne dodávku převzít, platí, že je dodávka dodána. V takovém

případě mohou být dodávky uskladněny a pojištěny na nebezpečí a náklady zákazníka, všechny

platební povinnosti zákazníka se stávají splatnými a obdobně nastanou všechny ostatní důsledky

dodání (zákazník bude povinen plnit své povinnosti podle smlouvy tak, jako by dodávky byly dodány).

Tytéž důsledky dodání se budou vztahovat na plánované datum dodání, pokud z důvodů, za které

odpovídá zákazník, dojde k odložení odeslání.

Vlastnické právo společnosti Siemens ke každé části dodávek, přechází na zákazníka teprve úplným

zaplacením ceny za tuto část.
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6.3
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8.2

9.1

9.2

Vyšší moc

„Událostí vyšší moci“ se rozumí každá událost, kterou smluvní strana nebo její poddodavatele

nemohli rozumně předvídat, které nešlo zabránit uplatněním osvědčených odvětvových postupů a

která vede k tomu, že smluvní strana, její přidružené společnosti nebo některý z jejich poddodavatelů

(„dotčená smluvní strana“) nejsou schopni úplně nebo částečně plnit své povinnosti plynoucí z této

smlouvy nebo tyto povinnosti plni úplně nebo částečně s prodlením. Mezi události vyšší moci patří

mimo jiné válka, veřejně nepokoje, občanské nepokoje, terorismus, přírodní katastrofy, epidemie,

stávky, výluky, útoky na IT systémy společnosti Siemens (např. virové útoky, útoky hackerů), nevydání

licencí, povolení či schválení nebo jiné jednání či nečinnost orgánů veřejné moci, embarga či jiné

obchodní sankce uvalené Evropskou unii (EU) nebo Spojenými státy americkými (USA) nebo

orgánem veřejné moci na území EU či USA nebo Organizaci spojených národů, v jejichž důsledku

může být podle vlastního uvážení společnosti Siemens ona sama nebo některá její přidružená

společnosti vystavena sankcím, pokutám, ztrátě výsad nebo jednáním či nečinnosti orgánů veřejné

moci, které poškozují společnost Siemens či některou její přidruženou společnost, nebo odmítnutí

dodávky ze strany poddodavatele z podobných důvodů, jako jsou důvody zde uvedené, jednání či

nečinnost veřejnosti.

Pokud nastane událost vyšší moci, dotčená smluvní strana se nebude považovat za stranu porušující

povinnosti plynoucí ze smlouvy, dokud důsledky události vyšší moci nepřekoná, a to v rozsahu

nezbytném k jejich překonání.

Dotčená smluvní strana co možná nejdříve vyrozumí o události vyšší moci a o svých dotčených

povinnostech druhou smluvní stranu.

Pokud nastane jedna či více událostí vyšší mocí a jejich dopad trvá celkem po dobu 180 dnů, kterákoli

smluvní strana může na základě písemné výpovědi daně druhé smluvní straně smlouvu ukončit

ohledně té části dodávek, která dosud nebyla dodána. Pokud jde o dosud nedodanou část dodávek,

bude mít společnost Siemens nárok na to, aby jí zákazník nahradil nevyhnutelné náklady související

s ukončením.

Povinnosti zákazníka

Zákazník musí zažádat o všechny nebytné licence, povolení a schválení nutná ke zprovoznění,

převzetí a užívání dodávek a musí je získat.

Pokud jsou dodávky v prodlení kvůli okolnostem, za které společnost Siemens nenese odpovědnost,

zákazník společnosti Siemens zaplatí veškeré dodatečné náklady plynoucí z tohoto prodlení..

Změny

Pokud po datu podepsání smlouvy dojde ke změně nebo doplnění platných zákonů, pravidel a

předpisů, technických standardů a kodexů správné praxe nebo rozhodnutí či pokynů vydaných soudy

či orgány veřejné moci, společnost Siemens bude oprávněna smlouvu upravit tak, jak bude třeba, aby

byly kompenzovány negativní dopady těchto změn nebo dodatečné požadavky plynoucí z těchto

změn, mimo jiné včetně úpravy smluvní ceny tak, aby zohledňovala dodatečné náklady, které

společnosti Siemens maji vzniknout, upravy časových harmonogramů a rozsahu dodávek.

Zákazník přebírá riziko změny okolností ve smyslu §§ 1764 až 1766 občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění

Vadou se v této smlouvě, s výhradou článku 9.2, rozumí jakákoli neshoda dodávek s výslovnými

podmínkami této smlouvy, která vznikne v důsledku stavu dodávek v okamžiku přechodu nebezpečí

škody na zákazníka („vady").

Za vady se nepovažuje zejména následující:

a) běžné opotřebení, neshoda způsobená nadměrným namáháním,
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b) neshoda způsobená špatným nebo nedbalým zacházením; nedodržení pokynů nebo doporučení

uvedených v návodu k obsluze nebo údržbě a jiných dokumentech;

c) instalace, montáž, úprava, uvedení do provozu nebo činnosti před uvedením do provozu, které

neprovedla společnost Siemens,

d) nereprodukovatelné chyby softwaru,

e) vady, které významně nenarušují užívání příslušných dodávek.

9.3 Zákazník dodávky ihned po dodání zkontroluje a jakékoli vady společnosti Siemens písemně oznámí

bez zbytečného prodlení. Pokud tak neučiní, budou vyloučeny jeho nároky ze zjevných vad.

Po tomto písemném vyrozumění společnost Siemens vadu dle svého uvážení odstraní opravou,

výměnou nebo opětovným provedením dodávek. Společnost Siemens bude mit přiměřenou lhůtu a

příležitost kodstraněni vady. Za tímto účelem jí zákazník poskytne přístup k vadným dodávkám

během provozu, provede nezbytnou demontáž a opětovnou montáž a poskytne společnosti Siemens

přístup kúdajům oprovozu a údržbě, to vše bezplatně. Na základě žádosti Siemens zákazník

zabezpečí, že vlastnické právo k vyměněným dílům/položkám bude převedeno na Siemens.

9.4 Není-li sjednáno něco jiného, lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění činí 12 měsíců. Začíná běžet

v den přechodu nebezpečí Škody.

U vyměněných nebo opravených částí dodávek lhůta pro uplatnění práv zvadného plnění 6 měsíců

od data výměny nebo opravy, pokud původní lhůta pro uplatnění práv zvaného plnění již uplynula

dříve. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění v každém případě skončí nejpozději 24 měsíců od

začátku původní lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

9.5 Pokud je vadný software, společnost Siemens je povinna poskytnout zákazníkovi pouze

aktualizovanou verzi softwaru, v níž byla vada odstraněna, a to jakmile bude tato aktualizovaná verze

od společnosti Siemens nebo od jejího poskytovatele licence, je-li společnost Siemens pouze

držitelem licence, přiměřeně k dispozici. Pokud společnost Siemens software sama upravila nebo

samostatně vyvínula, poskytne zákazníkovi až do zajištění aktualizované verze softwaru také dočasné

řešení pro obejití chyby nebo jiné provizorní nápravné řešení, pokud je toto řešení pro obejití chyby

nebo provizorní řešení proveditelné s přiměřenými náklady a pokud by jinak byla obchodní činnost

zákazníka významně ztížena.

9.6 Jestliže společnost Siemens provede opravné práce a existence vady nakonec neni prokázána,

zákazník je povinen za tyto opravné práce, včetně diagnostiky chyb, zaplatit.

9.7 Jakákoli jiná povinnost 2 vadného plnění společnosti Siemens, a práva a nároky zákazníka z vadného

plnění, než jsou výslovně uvedeny v tomto článku 9, nebo, pokud společnost Siemens třikrát

neodstraní vadu díla, v článku 15.2 písm. b), jsou vyloučeny. Všechny záruky, prohlášení, podmínky

a všechny ostatní požadavky jakéhokoli druhu, které plynou z předpisů nebo zákonů, jsou z této

smlouvy vyloučeny v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

10. Práva duševního vlastnictví

10.1 Pokud třetí osoba uplatní vůči zákazníkovi legitimní nároky s tím, že dodávka porušuje PDV této třetí

osoby, společnost Siemens, s výhradou následujících ustanovení tohoto článku 10, podle vlastního

uvážení a na vlastní náklady buď

a) získá právo na užívání příslušných PDV v souvislosti s dodávkami; nebo

b) upraví dodávky tak, aby příslušná PDV nebyla porušována; nebo

c) vymění tu část dodávek, která PDV porušuje.

Pokud podle názoru společnosti Siemens není ani jedna z výše uvedených možností reálně možná,

může příslušnou část dodávek vzit zpět a vrátit cenu zaplacenou za tuto část.

10.2 Povinnosti společnosti Siemens uvedené v článku 10.1 jsou podmíněny následujícími požadavky:

a) zákazník společnost Siemens o nároku třetí osoby okamžitě písemně vyrozuměl a poskytl jí kopii

každého sdělení, oznámeni nebo jiného úkonu souvisejícího s údajným porušením,
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10.3

10.4L

11.

b) zákazník porušení neuzná a poskytne společnosti Siemens takové zmocněni, informace a pomoc,

jaké bude společnost Siemens požadovat pro účely obrany proti danému nároku nebo jeho

vypořádání, a

c) společnosti Siemens je přiznáno právo výlučného řízení obrany (včetně práva na výběr právního

zástupce) a výhradní právo daný nárok vypořádat.

Pokud zákazník přestane dodávky nebo jakoukoli jejich příslušnou část užívat, písemně třetí osobě

sdělí, že toto ukončení užívání není přiznáním porušení PDV.

Jakékoli nároky zákazníka jsou vyloučeny, pokud zákazník (včetně jeho zástupců, zaměstnanců nebo

dodavatelů) nese odpovědnost za porušení PDV, což bez omezení zahrnuje případy, kdy bylo

porušení PDV způsobeno zvláštními požadavky zákazníka, užíváním dodávek k účelu nebo

způsobem, který společnost Siemens nemohla předvídat, zákazníkem provedenou úpravou dodávek

nebo užíváním dodávek ve spojení s jiným zařízením.

Tento článek 10 upravuje výhradní a výlučnou odpovědnost společnosti Siemens za porušení PDV

třetích osob. Jakákoli jiná nebo další práva a nároky zákazníka jsou vyloučeny.

Odpovědnost

Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno něco jiného, povinnost společnosti Siemens nahradit

způsobenou újmu, náklady a výdaje se bude řídit výlučně tímto článkem 11 bez ohledu na právní

teorii, o kterou se povinnost opírá, mimo jiné včetně odpovědnosti smluvní, deliktní (včetně

nedbalosti), odpovědnosti za zkreslení údajů, za odškodnění, odpovědnosti záruční nebo jiné.

Společnost Siemens je povinna nahradit újmu na zdravi a újmu plynoucí z úmyslného jednáni či

nedbalosti dle platných právních předpisů.

Bez ohledu na to, zda se jedná o odpovědnost smluvní, deliktní (včetně nedbalosti a porušení

zákonné povinnosti) či jinou, společnost Siemens v žádném případě nemá povinnost nahrazovat ušlý

zisk nebo příjmy, ztrátu produkce, přerušení provozu nebo ztrátu užívání, kapitálové náklady, ztrátu

zájmu, ztrátu informací a/nebo údajů, nároky vyplývající ze smluv zákazníka s třetími osobami, ani

žádnou nepřímou nebo následnou Škodu.

Bez ohledu na to, zda se jedná o odpovědnost smluvní, deliktní (včetně nedbalosti a porušení

zákonné povinnosti) nebo o jinou odpovědnost vzniklou na základě smlouvy či vsouvislosti se

smlouvou, nepřesáhne celková odpovědnost společnosti Siemens 20 % smluvní ceny na jednu

událost a v každém případě bude úhrnně omezena na 100 % smluvní ceny.

Celková úhrnná povinnost společnosti Siemens nahradit újmu zákazníkovi plynoucí z této smlouvy

nebo vzniklá v souvislosti s touto smlouvou v žádném případě nepřekročí smluvní cenu nebo částku

ve výši 1.000.000 EUR, podle toho, která z nich bude nižší.

Omezení povinnosti nahradit újmu uvedená v této smlouvě působí i ve prospěch poddodavatelů

společnosti Siemens, jejich zaměstnanců, zástupců nebo jiných osob, které za ni jednají.

V případě, že plnění ze smlouvy má nebo bude sloužit pro plnění zákazníka ve prospěch třetí osoby a

zákazník nebude konečným nebo jediným uživatelem dodávky nebo její části, je zákazník povinen

smluvně zajistit omezeni své povinnosti dodavatele nahradit újmu způsobenou této třetí osobě ve

stejném rozsahu, vjakém je povinnost mezi Siemens a zákazníkem nahradit újmu omezena těmito

podmínkami. V případě, že zákazník a třetí osoba, pro níž plnění ze smlouvy slouží, takové omezení

platně nesjednají, bude zákazník povinen společnosti Siemens nahradit případnou újmu v takovém

rozsahu, který představuje rozdíl mezi náhradou újmy skutečné poskytnutou společnosti Siemens třetí

osobě a náhradou újmy, kterou by Siemens jinak poskytl třetí osobě při existenci shora popsaného

omezeni povinnosti nahradit újmu.

Veškerá povinnost společnosti Siemens nahradit újmu podle této smlouvy zanikne uplynutím lhůty pro

uplatnění práv z vadného plnění, ledaže je to v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů.
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11.8 Jakákoli práva a nároky zakaznika vůči společnosti Siemens, které nejsou ve smlouvě výslovně

12.

12.1

12.2

12.3

13.

13.1

13.2

13.3

14.

14.1

14.2

uvedeny, jsou vyloučeny.

Postoupení

Zákazník není oprávněn tuto smlouvu ani částečně postoupit bez předchozího písemného souhlasu

společnosti Siemens.

Společnost Siemens je oprávněn tuto smlouvu nebo její část postoupit přidružené společnosti

(„přidružená společnost“), která je právnickou osobou („společnost“) a která je přímo či nepřímo

ovládána společnosti Siemens, ovládá společnost Siemens nebo je ovládána společnosti, jež přímo či

nepřímo ovládá společnost Siemens.

Společnost Siemens je dále oprávněna tuto smlouvu úplně nebo částečně postoupit třetí osobě

v případě prodeje nebo jiného převodu zavodu společnosti Siemens či jeho části na třetí osobu.

Důvěrnost

Smluvní strany budou jakékoli dokumenty, know—how, údaje nebo jiné informace poskytnuté druhou

smluvní stranou („informace“) používat výhradně pro účely této smlouvy a s následujícími výhradami

budou zachovávat jejich důvěrnost. Smluvní strany jsou oprávněny informace sdělit zaměstnancům

přijímající smluvní strany a třetím osobám, které tyto informace přiměřeně potřebují znát pro účely této

smlouvy, a to za předpokladu, že tito zaměstnanci a třetí osoby budou vázáni stejnými povinnostmi

k zachování důvěrnosti. Smluvní strana, která informace takto sdělí, ponese odpovědnost za porušení

těchto povinností ze strany svých zaměstnanců nebo třetí osoby.

Tato povinnost k zachování důvěrnosti se nevztahuje na informace, které

a) jsou veřejně známé nebo se veřejně známými stanou, a to nikoli vinou příjímající smluvní strany;

b) přijímající smluvní straně v dobré víře sdělí třetí osoba, která je kjejich sdělení oprávněna;

c) přijímající smluvní strana nezávisle vytvoří, aniž by se opírala o informace vymezené v předchozím

odstavci;

d) přijímající smluvní strana znala ještě předtím, nežjíje druhá smluvní strana sdělila; nebo

e) ze zákona musí být poskytnuty (s výhradou, že přijímající smluvní strana je povinna o tomto

požadavku poskytující smluvní stranu včas vyrozumět).

Tato povinnost k zachování důvěrnosti zůstane v platnosti i po splnění nebo ukončení této smlouvy.

Pozastavení

Společnost Siemens je oprávněna pozastavit plnění svých povinností plynoucích ze smlouvy, pokud

(i) je zákazník v prodlení s jakoukoli platbou nebo s poskytnutím záruky za platbu požadovanou dle

této smlouvy po dobu delší než 30 dnů, (ii) zákazník nesplní ty ze svých povinnosti, které jsou

nezbytné, aby společnost Siemens mohla dodávky dokončit nebo dodat, nebo (iii) zákazník se dopustí

jiného porušení smlouvy podstatným způsobem nebo (iv) zákazník je vůči Siemens vprodleni

s platbou i na základě jiného smluvního vztahu uzavřeného mezi zákazníkem a Siemens (po dobu

takového prodlení zákazníka není Siemens vprodleni splněním svých povinností plynoucích ze

smlouvy a sjednaný termín dodavky se přiměřeně prodlužuje nejméně o dobu odpovídající délce

shora uvedeného prodlení zákazníka).

Jestliže společnost Siemens pozastaví plnění smlouvy dle článku 14.1 nebo v případě, že zákazník

pozastaví plnění smlouvy bez výslovné písemné dohody se společnosti Siemens, zákazník bude

povinen okamžitě společnosti Siemens zaplatit za všechny již dodané části dodávek. Dále zákazník

společnosti Siemens nahradí všechny přiměřené dodatečné náklady a výdaje vzniklé v důsledku

tohoto pozastavení (např. platby poddodavatelům, náklady doby pozastavení, uvolnění a opětovné

povoláni pracovníků atd.). Smluvní terminy plnění budou posunuty o přiměřenou dobu potřebnou k

překonání důsledků pozastavení.
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15.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

16.

16.1

16.2

16.3

Ukončení

Kterákoli smluvní strana může tuto smlouvu s okamžitou účinností ukončit na základě písemného

oznámení, pokud druhá smluvní strana vyhlásí Úpadek nebo insolvenci, je vůči ní vydáno rozhodnutí

o jmenování insolvenčního správce, uzavře dohodu se svými věřiteli, vykonává svou obchodní činnost

pod dohledem insolvenčního správce, svěřenského správce nebo správce ve prospěch věřitelů nebo

vstoupí do likvidace.

S výjimkami upravenými v článku 6.4 a v článku 15.1 je zákazník oprávněn smlouvu ukončítjen v níže

uvedených případech, a to vždy na základě písemného oznámení doručeného společnosti Siemens

14 dnů předem:

a) v případě prodlení, pokud je splatná maximální smluvní pokuta dle článku 5.4, společnosti Siemens

byla poskytnuta pňměřená dodatečná lhůta na dodání, tato lhůta uplynula a společnost Siemens se

během ní v souvislosti s pokračujícím prodlením nezavázala k zaplacení další smluvní pokuty nad

rámec výše uvedené maximální smluvní pokuty; nebo

b) v případě, že se společnost Siemens dopustila porušení smlouvy podstatným způsobem a toto

porušení nenapravila v přiměřené lhůtě od obdržení písemného upozornění zákazníka na toto

poruseni.

Ukončení smlouvy ze strany zákazníka nebude mít vliv na ty části dodávek, které již byly před

ukončením dodány nebo provedeny v souladu se smlouvou. Po ukončení v souladu s článkem 15.2 je

zákazník i nadále povinen zaplatit společnosti Siemens za všechny části dodávek, které byly dodány

před ukončením. Zákazník má právo na náhradu přiměřených nákladů, které mu vznikly nad rámec

smluvní ceny, pokud si nechal vadné dodávky dodat/opravit třetí osobou. Aby se předešlo

pochybnostem, článek 11 se v případě ukončení uplatní. Právo na odstoupení od smlouvy s účinky od

samého počátku je vyloučeno.

Bez ohledu na svá ostatní případná práva plynoucí z této smlouvy je společnost Siemens oprávněna

smlouvu ukončit,

a) pokud zákazníka začne přímo nebo nepřímo ovládat jakýkoli konkurent společnosti Siemens, nebo

b) pokud se zákazník dopustil porušení smlouvy podstatným způsobem a toto porušení nenapravil v

přiměřené lhůtě po vyrozumění ze strany společnosti Siemens nebo je v prodlení s jakoukoli

platbou nebo s poskytnutím záruky za platbu požadované dle této smlouvy po dobu delší než 60

dnů;

0) pokud pozastavení plnění smlouvy trvá déle než 60 dnů.

V případě ukončení ze strany společnosti Siemens má společnost Siemens právo na to, aby jí

zákazník zaplatil (i) smluvní cenu po odečtení nákladů, které byly ušetřeny nebo které nevznikly, a (ii)

jakékoli dodatečné náklady a výdaje, které společnosti Siemens kvůli ukončení vzniknou.

Řešení sporů / rozhodné právo

Smlouva a jakékoli spory nebo nároky, které vzniknou na základě této smlouvy, jejího předmětu či

vzniku nebo v souvislosti s právě uvedeným (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků), se budou

řídit a vykládat podle hmotného práva České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní

koupi zboží (CISG) se nepoužije.

Všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně jakýchkoli otázek ohledně

ukončení nebo následné změny smlouvy, budou s konečnou platností rozhodnuty v souladu s Pravidly

rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory („ICC“). Pokud je hodnota předmětu sporu, včetně

hodnoty případných protinároků, nižší než 1.000.000 EUR, soud bude tvořit jeden rozhodce, a pokud

hodnota předmětu sporu činí 1.000.000 EUR nebo vice, soud bude složen ze tří rozhodců. Jestliže je

soud složen ze tří rozhodců, každá smluvní strana navrhne ICC k potvrzení jednoho rozhodce. Oba

tito rozhodci se poté do 30 dnů od svého jmenování dohodnou na rozhodci třetím. Pokud se tito dva

rozhodci ve stanovené třicetidenní lhůtě na třetím rozhodci nedohodnou, bude vybrán a jmenován

ICC.

Rozhodčí řízení se bude konat v Praze v České republice. Rozhodčí řízení bude vedeno v češtině.

Jakýkoli příkaz k předložení nebo poskytnutí dokumentů bude omezen na dokumenty, o které se

každá smluvní strana výslovně opírá ve svém podání (ve svých podáních).
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16.4

16.5

17.

17.1

17.2

17.3

18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Na žádost smluvní strany rozhodčí soud smluvní straně uplatňující nárok nebo protinárok nařídí, aby
poskytla záruku za právní a jiné náklady druhé smluvní strany související s daným nárokem či
protinárokem, a to ve formé bankovni záruky nebo takovým jiným způsobem a za takových podmínek,
které bude rozhodčí soud považovat za vhodné.

Vylučuje se použiti § 558 odst. 2, §1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2 a 3, §
1765, §§ 1798 až 1800, § 1950. § 1995 odst. 2 a § 2630 občanského zákoníku. Smluvní strany
výslovně potvrzují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé při svém podnikání. Ani jedna smluvní
strana vůči druhé nemá postavení slabší strany.

Vývozní předpisy

druhu technické podpory) dodané společnosti Siemens na třetí osobu kdekoli na světě, dodrží
všechny platné vnitrostátní a mezinárodní předpisy o kontrole (zpětného) vývozu. Zákazník v každém
případě dodrží předpisy o kontrole (zpětného) vývozu České republiky, Evropské unie a Spojených
států amerických.

Pokud je zákazník povinen provádět kontroly vývozu, na požádání společnosti Siemens ihned

poskytne veškeré informace týkající se konkrétního koncového zákazníka, místa určení a

plánovaného použiti dodávek dodaných společnosti Siemens a také informace o existujících
vývozních omezeních.

Zákazník společnost Siemens odškodní a zbaví odpovědnosti za veškeré nároky, řízení, žaloby,

pokuty, ztráty, náklady a Škody vzniklé nedodržením nebo v souvislosti s nedodržením předpisů

o kontrole vývozu ze strany zákazníka a nahradí společnosti Siemens všechny související ztráty a

výdaje, ledaže zákazník toto nedodržení nezavinil. Toto ustanovení neznamená změnu zákonného

důkazního břemene.

Ostatní ustanovení

Společnost Siemens není povinna tuto smlouvu splnit, pokud splnění brání překážky vyplývající

zvnitrostátních či mezinárodních požadavku v oblasti zahraničního obchodu a cel, embárg nebo

jiných sankcí. Dále není společnost Siemens povinna tuto smlouvu splnit, pokud by ona sama nebo

některá její pňdružená společnost byla vystavena nebo negativně dotčena poškozujícími opatřeními,

Jestliže příslušný soud nebo rozhodčí soud některé ustanoveni této smlouvy zakáže nebo prohlásí

za neplatne či nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost žádného jiného

ustanoveni. Smluvní strany vyvinou přiměřené úsilí, aby takové ustanoveni nahradily ustanovením

zákonným, platným a vymahatelným, které bude mít stejný nebo podobný účinek.

Veškeré upravy, změny nebo doplnění této smlouvy musí být vyhotoveny písemně ve formě písemné

dohody, kterou podepíší oprávněni zástupci obou smluvních stran.



ŠIEMÉMŠ

18.6 Tato smlouva je sepsána v češtině. Pokud bude přeložena do jineho jazyka, její české znění bude mítvždy přednost.
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