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RÁMCOVÁ SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB ENERGOCENTRA 
V BUDOVĚ NOVÉ ÚŘEDNÍ BUDOVY MHMP 

č. INO/01/01/001739/2019
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „OZ"), mezi níže 

uvedenými smluvními stranami (dále jako „Smlouva"):

Hlavní město Praha
Odbor služeb MHMP
Mariánské nám. 2,110 01 Praha 1
00064581
CZ0006458
PPF Banka, a.s.

Název:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu: 
zastoupené: Ing. Iveta Pekárková, ředitelka odboru služeb MHMP

(dále jako „Objednatel")

a

Obchodní firma/název: ALTRON, a.s. 
se sídlem:
IČO:

Novodvorská 994/138,142 21 Praha 4 
64948251

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3609 
bankovní spojení: CITIBANK, a.s., č.ú.^^^^^^H Cpn*1/ť/ cfnejM-é*

č. účtu 
zastoupená:

Raiffeinsebank a.s., č.lu

člen představenstva

(dále jako „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě jako
„Smluvní strana")

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění dle této Smlouvy je závazek Poskytovatele provádět pro 
Objednatele pravidelné kontroly, servis a revize dieselagregátú Energocentra v místě 
plnění dle této Smlouvy a dále provádět pro Objednatele opravy těchto 
dieselagregátú v případě jejich poruchy, poškození či zničení a závazek Objednatele 
uhradit za řádně poskytnuté služby dle této Smlouvy Poskytovateli dohodnutou cenu 
(dále též jako „Předmět plnění").

Poskytovatel se zavazuje plnit Předmět plnění na základě této Smlouvy a postupovat 
při tom s odbornou péčí, v souladu se zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen
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Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné skutečnosti, ktere 
by mohly ovUvnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele, Od pokynů Objednatele se 

j Poskytovatel odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem 
ájmům Objednatele a jen tehdy, nelze-li včas získat souhlas Objednatele.

smi
k z
ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, TERMÍNY A MÍSTO
Předmět plnění se týká dvou dieselagregátů, jež jsou specifikovány v příloze č. la), 
která tvoří nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „Dieselagregat nebo

Dieselagregáty")-

Poskytovatel je povinen na 

a) Základní servisní činnosti:

2

2.1

základě této Smlouvy provádět následující činnosti:
2.2

službou servisu a monitoringunepřetržitého provozuZabezpečení
Energocentra

• implementací systému GPRS dálkového 
dohledu pro nepřetržité napojení na 
centrální dispečink

• nepřetržité 
diagnostika a predikce potencionálních
poruch

• reporting provozu Energocentra
• přenos výstupních dat formou SMS 

aplikace
• možnost vstupu zákazníka na 

servisní dispečink = 
provozovaných aplikací

nepřetržitého provozu 
vzdáleného řízení

Zabezpečení 
vzdáleného monitoringu a
komplexního Energocentra dat,vyhodnocování

a web

centrální 
možnost dohledu

servisní nonstop HOT LINEZabezpečení nepřetržité servisní pohotovosti
pro nástup technika 24 hod denně_________ ___
Zabezpečení nepřetržité servisní pohotovosti 
pro nástup technika 7 dní v týdnu 
Zabezpečení nepřetržitého provozu 
servisní linky 800 (HOT LINE), hrazené 
uchazečem (24x7x365) a nonstop telefonická 

asistence ______________ ___________ ____

servisní nonstop HOT LINE

servisní nonstop HOT LINEGREEN

zabezpečení garantovaného nástupu servisního 
technika do 12 ti hodin od identifikace poruchy

nástupugarantovanéhoZabezpečení 
servisního technika nejpozději do 12 ti hodin
od identifikace poruchy____________________
Zabezpečení servisu realizované technologie 
s dodávkou veškerých ND

trvalého

prostřednictvím vlastních vyškolených servisních
pracovníků______ __________________________
kombinací servisu a dálkového monitoringuzajištěníZabezpečení 

provozuschopnosti systému 
Zabezpečení doplňování PHN 
kontinuity provozu/chodu DA

online sledování stavu PHM nebo na= zajištění formou 
vyžádání

ano, s připojením na výstup pro mobilní DAmobilního DApřistaveniZabezpečení
2



v případě poruchy instalovaných DA
Zabezpečení pravidelné preventivní údržby 
Energocentra s vypracováním písemného 
protokolu

v rozsahu:
• měsíční kontrola a údržba Energocentra, 

včetně testu náběhu
• čtvrtletní kontrola a údržba Energocentra, 

včetně náběhu s reálnou zátěží + 
profylaktická kontrola

• elektro revize Energocentra v periodě 24 
měsíců

• zajištění ostatních kontrol a revizí dle 
platných předpisů

(dále jen „Základní servisní činnosti")

b) Ostatní servisní činnosti:

• detekce a diagnostika závad Dieselagragátů
• demontáž vadných dílů,
• montáž nových dílů,
• provozní zkouška Dieselagragátů po opravě,
• odvoz a ekologická likvidace vadných dílů, nebo celých Dieselagragátů, 

vypracování servisního protokolu

(dále jen „Ostatní servisní činnosti")

Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel bude provádět Základní servisní činnosti 
pravidelně a dle předem dohodnutého harmonogramu s Objednatelem. Ostatní 
servisní činnosti budou prováděny dle aktuálních potřeb a konkrétních požadavků 
Objednatele specifikovaných v dílčích písemných objednávkách (dále jen

2.3

„Objednávka"), na základě kterých dojde k uzavření dílčích servisních smluv, které 
se budou řídit stejnými podmínkami jako Smlouva (dále jen „Dílčí servisní 
smlouva"). Objednatel se v takovém případě zavazuje objednávku zaslat 
Poskytovateli doporučenou poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo předat 
osobně. Každý písemný požadavek (objednávka) vztahující se k Ostatním servisním 
činnostem musí být Poskytovatelem vždy písemně oceněn ještě před započetím jeho 
plnění. Doklad o předběžném ocenění je povinen Poskytovatel zaslat nebo předat 
písemně Objednateli před potvrzením přijetí požadavku ze strany Objednatele, a to 
nejpozději do 24 hodin od jejího přijetí. Objednávka musí obsahovat minimálně 
následující náležitosti:

• identifikace Objednatele,
• specifikace vadných dílů a/nebo specifikace nefunkčnosti Dieselagregátu.

Poskytovatel je povinen zahájit odstraňování závady v případě standartní opravy, tj. 
opravy závady, jejíž charakter nebrání užívání zařízení, nebo pokud pro toto zařízení 
existuje Dieselagregát a není tudíž vyžadováno její okamžité odstranění, přičemž se 
jedná rovněž o závady zjištěné v rámci pravidelné preventivní údržby, a to nejpozději 
do 48 hodin od jejího ohlášení Objednatelem. Poskytovatel je povinen zahájit 
odstraňování závady v případě havarijní opravy, tj. opravy závady, která brání řádné

2.4
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funkci Dieselagregátu/ů a je tudíž nutné tyto závady bezodkladně odstranit, a to do 
12 hodin od nahlášení závady. Poskytovatel je dále povinen v případě opravy 
softwaru, tj. závady softwaru, které brání užívání Dieselagregátu odstranit tyto 
závady nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady softwaru.

Závady, které mohou být odstraněny bez potřeby dodání náhradního dílu, tj. 
seřízením, opravou vady softwaru, příp. výměnou spotřebního materiálu, je 
Poskytovatel povinen odstranit a zařízení zprovoznit nejpozději následující pracovní 
den po dni, kdy byla závada zhotoviteli oznámena.

Vyžaduje-li odstranění závady dodání náhradního dílu, je zhotovitel povinen závadu 
odstranit a zařízení zprovoznit nejpozději do tří kalendářních dní ode dne zaslaného 
ocenění náhradních dílů dle čl. 2 odst. 2.3. nebo 2.7. této Smlouvy, pokud se Smluvní 
strany nedohodnou jinak.

Poskytovatel je povinen o každé provedené pravidelné preventivní údržbě 
Dieselagregátu dle čl. 2 odst. 2.2. písm. a) této Smlouvy vyhotovit a Objednateli 
předat servisní protokol, ve kterém bude uvedeno zejména datum provedení 
preventivní údržby Dieselagregátú, identifikace Poskytovatele a jméno servisního 
technika provádějícího pravidelnou preventivní údržbu a jeho závěry ohledně 
funkčnosti jednotlivých Dieselagregátú a návrh případných nutných oprav 
jednotlivých dieselagregátú, včetně předpokládané kalkulace náhradních dílů 
vztahujících se k této opravě. Protokol musí být podepsán servisním technikem a 
Poskytovatelem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za Poskytovatele (dále 
jen „Protokol o základních servisních činnostech").

Poskytovatel je povinen o každé provedené opravě vyhotovit a Objednateli předat 
protokol, ve kterém bude uvedeno zejména datum provedení opravy, identifikace 
Poskytovatele a jméno servisního technika provádějícího opravu a průběh opravy. 
Protokol musí být podepsán servisním technikem a Poskytovatelem, resp. osobou 
oprávněnou jednat jménem či za Poskytovatele (dále jen „Protokol o ostatních 
servisních činnostech").

Veškeré činnosti podle této Smlouvy je Poskytovatel povinen provádět v souladu 
s požadavky platných právních předpisů, technických norem a provozních řádů a 
příslušných manuálů pro daná zařízení, respektující místní provozní podmínky.

Místem plnění je místo umístění Dieselagregátú v Nové úřední budově MHMP, 
náměstí F. Kafky 16/1, Praha 1.

Objednatel si vyhrazuje právo jakoukoliv službu dle této Smlouvy nečerpat, aniž by 
Poskytovateli vznikl jakýkoliv nárok na zaplacení ceny, náhrady škody nebo 
zaplaceni smluvní pokuty.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli záruku za Předmět plnění. Záruka u 
provedených prací činí 12 kalendářních měsíců a náhradních dílů 24 kalendářních 
měsíců. Záruka začíná běžet ode dne převzetí Předmětu plnění. Toto se nevztahuje na 
případy, kdy by naplnění tohoto ustanovení zkrátilo záruční dobu danou výrobcem.

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Celková cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že za provádění Základních servisních činností bude 
účtována
osmdesátdvatisícdevětsetšestnáctkorunčeských) bez DPH za každý kalendářní měsíc.
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Smluvní strany se dohodly, že za provedení Ostatních servisních činností bude 
účtována sazba za hodinu práce servisního technika, a to ve výši 930 Kč (slovy: 
devětsettřicetkorunčeských) bez DPH za každou započatou hodinu práce.

Smluvní strany se dále dohodly, že cena náhradních dílu a součástek bude stanovena 
vždy na základě schválené cenové nabídky zpracované Poskytovatelem dle ČI. 2 odst. 
2.3. nebo 2.7. této Smlouvy, přičemž cena 
stanovena na základě nedílné součástí této smlouvy, kterou je Příloha č. 3 a která 
obsahuje cenu náhradních dílů z oceněného nákupního koše náhradních dílů, kterou 
stanovil Poskytovatel ve své nabídce k veřejné zakázce „Zajištění servisních služeb 
Energocentra v budově Nové úřední budovy MHMP".

Ceny uvedené v tomto článku této Smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými a 
nepřekročitelnými. Poskytovatel prohlašuje, že ceny zahrnují veškeré náklady, které 
bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení 
činností dle této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na nejvýše přípustné ceně dle čl. 3 odst. 3.1., 3.2. a 3.3. dle 
této Smlouvy, a to ve výši 5,900.000,- Kč (slovy: pět milionů devět set tisíc korun 
českých).

3.2
/

3.3

jednotlivých náhradních dílů bude

3.4

3.5

základě řádněCenu dle tohoto článku této Smlouvy Objednatel uhradí na 
vystavených daňových dokladů (faktur) dle této Smlouvy. Tyto daňové doklady 
musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,

3.6

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost všech daňových 
dokladů bude Činit 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. Za den 
úhrady daného daňového dokladu bude považován den odepsání fakturované částky 
z účtu Objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel bude cenu za průběžně prováděné 
Základní servisní činnosti účtovat měsíčně, přičemž přílohou takto vystaveného 
daňového dokladu bude vždy Protokol o základních servisních činnostech.

Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel bude cenu za provedené Ostatní servisní 
činnosti účtovat na základě skutečně provedené práce a odsouhlasené ceny 
náhradních dílů, přičemž přílohou takto vystaveného daňového dokladu bude vždy 
Protokol o ostatních servisních činnostech.

3.7

3.8

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Poskytovateli do data jeho splatnosti daňový 
doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými 
právními předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné 
údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude 
doložena výše uvedenými Protokoly. V takovém případě začne běžet doba splatnosti 
daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu 
(faktury) Objednateli.

3.9

Další práva a povinnosti Smluvních stran

Poskytovatel prohlašuje, že je k veškerým činnostem, které jsou předmětem této 
Smlouvy, právně oprávněný a plně odborně způsobilý a kapacitně, materiálové i 
technicky vybavený.

Poskytovatel je povinen řádně provést plnění předmětu Smlouvy na vlastní 
odpovědnost, podle svých nejlepších odborných znalostí a schopností, s odbornou

4
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péčí, ve sjednané době a kvalitě a dle požadavků Objednatele v souladu s jeho 
aktuálními potřebami a zájmy.

4.3 Poskytovatel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
v průběhu plnění této Smlouvy a které mohou mít vliv na plnění předmětu této 
Smlouvy. Poskytovatel je povinen akceptovat doplňující pokyny a připomínky 
Objednatele ke specifikaci a způsobu plnění předmětu Smlouvy.

4.4 Poskytovatel je oprávněn plnění předmětu Smlouvy provést prostřednictvím třetích 
osob (subdodavatelů) pouze s předchozím souhlasem Objednatele. V případě plnění 
předmětu Smlouvy prostřednictvím subdodavatele Poskytovatel odpovídá, jako by 
plnění provedl sám.

4.5 Poskytovatel je povinen dodržovat všechny platné ČSN normy, které se týkají servisu 
a údržby Dieselagregátú, doporučení výrobce a příslušné obecně závazné právní 
předpisy a technické normy.

4.6 Poskytovatel se stává původcem odpadů vzniklých při provádění činností podle této 
Smlouvy a je zodpovědný za nakládání s nimi v souladu s platnými právními 
předpisy. Poskytovatel je povinen provést likvidaci těchto odpadů v souladu 
s platnými právními předpisy. Náklady spojené s plněním tohoto závazku 
Poskytovatele jsou zahrnuty v cenách sjednaných touto Smlouvou.

4.7 Způsobí-li Poskytovatel ať úmyslně nebo z nedbalosti škodu na majetku či zdraví 
osob Objednatele nebo třetí osoby, je povinen o tom neprodleně informovat 
Objednatele s tím, že odpovídá za prokázanou škodu neomezeně.

4.8 Poskytovatel je povinen mít po dobu účinnosti této Smlouvy uzavřeno pojištění pro 
případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním 
této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 10,000.000,- Kč (slovy: deset 
milionů korun českých) se spoluúčastí maximálně 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých), přičemž prostá kopie pojistné smlouvy činí Přílohu č. 2 této Smlouvy.

5 Sankce

5.1 V případě, že Poskytovatel poruší své povinnosti provést činnosti podle čl. 2 odst. 2.2. 
písm. a) této Smlouvy a v termínu stanoveném touto Smlouvou je Objednatel 
oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každý započatý den porušeni takovéto jednotlivé povinnosti.

5.2 V případě, že Poskytovatel poruší povinnost zahájit odstraňování závad nebo 
odstranit závady v termínech stanovených touto Smlouvou nebo s odstraněním vad 
v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den porušení takovéto jednotlivé 
povinnosti.

5.3 V případě, že Poskytovatel poruší povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.4., 4.5. nebo 4.6. 
této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát 
tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

5.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 25 kalendářních dní ode dne jejich vyúčtování.
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Doba trvání a ukončení Smlouvy

Tato Smlouva je sjednána na dobu trvání čtyř (4) let ode dne její účinnosti. Před touto 
dobou Smlouva zanikne v případě, že rozsah plnění všech poskytnutých činností na 
základě této Smlouvy vč. dodávky náhradních dílů dle této Smlouvy překročí částku 
ve výši 5.900.000,- Kč (slovy: pět milionů devět set tisíc korun Českých) bez DPH.

Tato Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou 
Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy v souladu s tímto článkem.

Objednávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Poskytovatel je 
v prodlení s předáním řádného i dílčího plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě 
stanovené touto Smlouvou delší než 14 kalendářních dnů, Poskytovatel je v prodlení 
s odstraněním vad plnění předmětu Smlouvy delší než 7 kalendářních dní nebo 
poruší povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.4, 4.5, 4.6 nebo 4.8. této Smlouvy

Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupeni od Smlouvy druhé Smluvní straně. V případě odstoupeni od Smlouvy se 
poskytnuté plnění nevrací.

Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a 
ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Oprávněné osoby

Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím 
následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců 
Smluvních stran:

irávněnou osobou Objednávajícího je

d) Oprávněnou osobou Poskytovatele je 
mail:
servisní linky a telefonické asistence na tel.
Posky tova telem.

Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této 
Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim 
k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu 
v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit 
oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně 
bezodkladně písemně oznámit.

Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. (dále též 
„Sdělení") mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní 
stranou provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, 
doporučenou poštou, nebo e-mailem.

7

7.1

tel.:c)

tel. e-
Poskytovatel dále zajišťuje nepřetržitý provoz

hrazené

7.2

7.3

7
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Společná a závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze Smluvních stran není oprávněna 
postoupit práva a závazky z této Smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného 
souhlasu druhé Smluvní strany.

Poskytovatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů podle § 2 
písrn. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména 
prodlení Objednávajícího s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo 
plnění Poskytovatele;

okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 OZ, apod.,

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů stanovených touto Smlouvou, má 
Poskytovatel povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to 
nejpozději do dvou (2) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka 
vyskytla. Pokud Poskytovatel v této dvoudenní lhůtě o překážkách písemně 
neinformuje, zanikají veškerá práva Poskytovatele, která se na existenci příslušné 
překážky váží, zejména Poskytovatel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů 
splnění povinnosti dle této Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou nutnou 
činnost potřebnou k plnění předmětu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny 

se vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 
důležité pro plnění této Smlouvy.

Vyjma změn oprávněných osob podle článku 7 odst. 7.2. této Smlouvy mohou 
veškeré změny a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze na základě písemného 
dodatku k této Smlouvě, podepsaného oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který sní souvisí, se Smluvní 
strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode 
dne, kdy o sporu jedna smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou 
pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li příslušným orgánem 
shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud 
z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo 
uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazuji nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této 
Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího 
podpisu a text smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

8

8.1

8.2

8.3
(i)

(ii)

8.4
sou

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8



p

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb„ o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této Smlouvy 
schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1020 ze dne 27. 05. 2019.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy 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) zajistí 
Objednatel.

Tato Smlouva je vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních, po devíti stranách textu, 
v českém jazyce, přičemž všech šest vyhotovení má platnost originálu. Poskytovatel 
obdrží jedno vyhotovení, Objednatel pět vyhotovení.

8.10

8.11

8.12

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle čl. 8 odst. 8.11. této Smlouvy. 
Od okamžiku podpisu Smlouvy jsou Smluvní strany svými projevy vázány.

8.13

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Dieselagregátú

Příloha č. 2 - Kopie pojistné smlouvy

Příloha č. 3 - Oceněný nákupní koš náhradních dílů

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné 
důvody, pro které by smlouva nemohla být řádně plněna, nebo které by způsobovaly 
neplatnost smlouvy a že se nepřičí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz 
svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své 
vlastnoruční podpisy.

8.14

8.15

1 4 -06- 2013
V Praze dneV Praze dne

Za poskytovatele:Za objedn,
gprDís// S - &

ALTRON, o.B.Hlavní město Praha 
Ing. Iveta Pekárková 
ředitelka odboru služeb MHMP 
Ing. Lukáš Stránský 
vedoucí oddělení provozního 
odboru služeb MHMP

Hlavní město Praha 
Magistrát hl. m. Prahy 
Odbor služeb 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1

ALTRON, a.s.
Ing. Martin Souček 
člen představenstvam

9



Příloha č. 1

Popis předmětn plněni

Technické parametry dieselagregátu
HodnotaParametr

P CATERPILLARTyp soustrojí
C18Typ motoru
650kVA / 520 kWVýkon

Chlazení Vodní
ElektrickéSpouštění_______

Typ motoru____
Délka, šířka, výška
Hmotnost

■ Čtyřdobý, řadový šestiválec 
4146,1590,2140__________
3841 kg
2Počet soustrojí

n
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i ČESKÁ 
POJIŠŤOVNA

Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika 

IČO 45 27 29 56
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

kterou zastupuje
Ing. Alexandra Patrná, útvar korporátního a průmyslového pojištění

Aii •a
CL

a
Eva Vránová, útvar korporátního a průmyslového pojištění 

(dále jen „pojišťovna")

a

ALTRON GROUP, a.s.
Praha 4 - Braník, Novodvorská 994/138, PSČ 142 00, Česká republika 

IČO 285 01 209
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 14894

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistnOca.

kterou zastupuji oprávněné osoby dle výpisu z obchodního rejstříku 
(dále jen „pojistil Ik”)

uzavřeli pojistnou smlouvu

č. 899-20052-18

o pojištění odpovědnosti

Tato pojistná smlouva bude administrativně spravována Českou pojišťovnou »-S-, útvarem korporátnlho a 
průmyslového pojištěni. Na Pankráci 1720/123,140 21 Praha 4. Česká republika.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti RENOMIA, íls^ Na Florenci 15, Budova 
Florentinům (vstup CX 110 00 Praha I, IČO 483 91 301. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné 

plněni prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele

TtWO»y»HKDHS ČHiJ Ol *5773956. aparil»abrío**T-^«lfciijMterO^»!Oudu«»ut. od* acidita K64
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Sbánka2z7pojistná smlouva č 899-20052-18ALTRON GROUP, a*.

Pojištění odpovědnosti

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 13 této 

pojistné smlouvy, na které tuto pojistná smlouva odkazuje a dále smluvními ujednáními. Pojistné pod
mínky uvedené v bodu 1.2 této pojistné smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

12. Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součásti této ix> listně smlouvy a tvoří její přílohy:
Pojistné podmínky 
- zkrácený názevPojistné podmínky - plný ná2cv

VScobecné pojistné podmínky pro pojištěni majetku a odpovědnosti VPPMO-P-0I/20I4 VPPMO-P

1.3. Pojištěnými z této pojistné smlouvy jsou:
• ALTRON, jls^ se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 142 21. IČO 649 48 251, zapsaná 

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3609,
■ ALTRON Business Solutkms, aj., se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, IČO 

242 30 031, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 18546.

2. POUŠTĚNÝ PŘEDMĚT ČINNOSTI
2.1. Pojištěni se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěných nahradit Škodu či 

újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve vý
pisech z obchodního rejstříku a výpisech z Živnostenského rejstříku dle bodu 22. a 23. této pojistné 
smlouvy. Výpisy z obchodních rejstříků a výpisy z Živnostenských rejstříků jsou nedílnou součástí této 
pojistné smlouvy a tvoři její přílohy.

22. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 3609 a výpis 
z Živnostenského rejstříku, jc nedílnou součástí této smlouvy.

23. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 18546 a výpis 
z Živnostenského rejstříku, je nedílnou součástí této smlouvy.

2.4. Podpisem smlouvy pojistník zároveň potvrzuje, že výpisy uvedené pod body 22. a 23. získané dne 
1233018 z počítačové šité internet souhlasí se skutečností.

3. Rozsah pojištění / pojistná nebezpečí
3.1. Pojištěni se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 13,4,5.6 a 7 VPPMO-P.

33. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník po
zemní komunikace povinen uhradit z důvodu ničení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce 
této W»rmnilmee Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné 
plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

33. Parametry pojištění v základním rozsahu:
Pojištěni v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 
Tento limit plnění platí pro škody & újmy při ublížení na zdraví nebo usmrceni zapříčiněné po 133018.

Pro pojištěného ALTRON, a.s, IČO 649 48 251 se ujednává:
Pro škodné události zapříčiněné v období od 13.1998 do 31.123001 se sjednává sublirait pojistného pl
něni 5.000.000,-Kč. ...................... .
Pro škodné události zapříčiněné v období od U3002 do 17.13007 se sjednává sublunit pojistného pl- 
nčnl 20.000.000,- Kč.

100.000.006,-Kč

I
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Pro Škodné události zapříčiněné v období od 18.1.2007 do 31.1.2018 se sjednává snblimit pojistného pl
nění 50.000.000,- Kč

Pro pojištěného ALTRON Business Solutions, ba, IČO 242 30 031 se ujednává, že pro Škodné události 
zapříčiněné v období od 1.4.2013 do 31-3.2014 sc sjednává sublimit pojistného plněni ve výši 
10.000.000,-Kč.
Pro Škodné událostí zapříčiněné v období od 1.4.2014 do 31.1.2018 se sjednává sublimit pojistného 
plněni 50.000.000,- Kč.

Pro pojištěného ALTRON, ba, IČO 649 48 251 se pojištěni v základním rozaahn sjednává s 
územním rozsahem
Pro škody zapříčiněné před 18.1 -2007 platí územní rozsah Česká republika.

Pro pojištěného ALTRON Business Solutions, ba, IČO 242 30 031 se pojištění v základním roz
sah □ sjednává s územním rozsahem
Pro Škody zapříčiněné před 1.4.2014 platí územní rozsah Česká republika.

Pojištěni v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

Odchylně od článku 27 bodu 6 VPPMO-P se ujednává, že pojistná plněni vyplacená zc všech škod
ných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmi přesáhnout limit, sublimit pojistného 
plněni ujednaný v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí, tj. pro pojištění v základním rozsa
hu a v rozsahu doložek.

Evropa

Evropa

50.000,- Kč

3.4. Nad rámec pojištění v základním rozsahu sc pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.4.1. Doložku V723 Pojištěni odpovědnosti za škodn na pojištěným převzatých nebo onvaných hmot
ných movitých věcech
Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 pism. a) a b) VPPMO-P se ujednává, že pojištěni se vztahuje 
na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných 
movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.
Pojištění v rozsahu této doloBcy sc však nevztahuje na povinnost nahradit škody:
a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv.

c) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci,
d) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,

e) vzniklé na zvířatech,
Pojištěni v rozsahu této doložky se sjednává se subltrnitém pojistného plněni vc výši 
Pojištění v rozsahu této doložky sc sjednává s územním rozsahem 
Pojištění v rozsahu této dolo&y se sjednává se spoluúčasti ve výši

3.4.2. Doložka V76a Pojištění povinnosti nahradit škodu S újmu při obtíženi na zdrávi nebo nsmrcení 
způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhá před vznikem pojištění (nepravá retroaktivira) 
Na základě článku 24 bodu 4 písm. b)VPPMOP se ujednává, že pro pojištěného ALTRON, as, IČO 
649 48 251 se pojištěni vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdrá
vi nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 1.4.2009 do 313.2018. 
Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s článkem 22 bodem 1 a 2 VPPMO-P v 
době trvání pojištění.
Pojištění v rozsahu této dolo&y se sjednává se subliraitem pojistného plnění ve výši 
Tento sublimit plnění platí pro škodné události způsobené výrobkem, který byl uveden do občhu po 
1.4.2008.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

2.000.000,- Kč 
Evropa 

lO.OOOr K£

50.000.000rKČ

Evropa



ALTRON GROUP. a^. pojismá smlouva č. 899-20052-18 Stránka 4 z 7

Tento územní rozsah platí pro Škodné události způsobené výrobkem, který byl uveden do obéhu po 
1.4.2008.
Pojištění v rozsahu této doložky sc sjednává se spoluúčastí ve výši 50.000,-Kč

Na základě článku 24 bodu 4 písm. b)VPPMO-P se ujednává, že pro pojištěného ALTRON Business 
Solutions, a.s., IČO 242 30 031 sc pojištěni vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu 
při ublíženi na zdraví nebo usmrceni způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 
1.42013 do 313.2017.
Ke škodné události však i v tomto případě musí dojit v souladu s článkem 22 bodem 1 a 2 VPPMO-P v 
době trvání pojištěni.
Pojištěni v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plněni ve výši 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

10.000.000,-Kč 
Česká republika 

50.000,- Kč

343. Doložka Vlil Regresní náhrady
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou 
na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání 
pojištěného.
Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci 
pojištěného orgánem nemocenského pojištěni v důsledku zaviněného protiprávního jednáni pojištěného 
zjištěného soudem nebo správním orgánem.
Toto pojištěni sc však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné 
plněni z pojištěni odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době 
trvání pojištěni došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plněni ve výši 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčasti ve výši

3.4.4. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, 
ztrátou nebo odcizením hmotné věd (čisté finanční škody)
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti pojištěné
ho nahradit Škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublíženi na zdraví nebo usmrceni této osoby, poško
zením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v uží
váni
Předpokladem vzniku práva na pojistné plněni v rozsahu tohoto ujednáni je, že ke vzniku škody došlo v 
době trváni pojištěni v souvislosti s pojištěnou činnosti či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to 
včetně škody způsobené vadou výrobku.
Pojištění v rozsahu této doložky sc však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou tyl pojištěný pověřen,
c) vzniklou při obchodováni s cennými papíry,
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního organu jakékoliv obchodní 
společností nebo družstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotaci a grantů, nebo v souvislosti s 
organizaci veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízeni nebo veřejných za
kázek,
0 vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro urče
ní této ceny.

5.0003)00,- Kě 
Evropa 

53)00,- Kč
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Odchylně od článku 24 bodu 1 pfsm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištěni v rozsahu této doložky se 
vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informaci nebo radou, která je součásti přednáško
vé činnosti.
Ujednává se. že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finanč
ních škod:
- nastalých v důsledku vady výrobku,
- nastalých v důsledku montáže, umístěni nebo položeni vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položeni bezvadných náhradních výrobků náhradou 
za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem 
vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracováni a opracování tohoto vadného vý
robku, je vadná.
Pojištěni v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plněni ve výši 
Pojištěni v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem 
Pojištění v rozsahu tito doložky se sjednává se spoluúčastí vc výši

3.4.5. Doložka V84b Pojištění křížové odpovědností (odstranění výluky na majetkovou propojenost) 
Ujednává se, že odchylné od článku 24 bodu 8 VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjedna
ných touto pojistnou smlouvou pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při 
ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěnými jedním pojištěním s výjimkou škody na věcech uží
vaných, resp. převzatých.
Výluka na škody vzniklé na věcech užívaných, resp. převzatých se neuplatní v případě, že je poskytnuto 
plnění z pojištění majetku a vůči pojištěnému je ze strany pojistitele uplatněno právo na náhradu škody, 
které na něj přešlo dle ust § 2820 zákoníku. Výluka na škody vzniklé na věcech užívaných, resp. pře
vzatých se dále neuplatni v rozsahu té částí škody, která převyšuje plnění z pojištění majetku, resp. na 
kterou se pojištění majetku nevztahuje. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění, pokud jde o věci 
užívaně, resp. převzaté je skutečnost, že věci užívané, resp. převzaté jsou majetkově pojištěny.
Pro pojištěni v rozsahu této doložky se neuplatní výluky z pojištění uvedené v článku 24 bodu 8 VPP
MO-P. Pojištění v rozsahu této doložky sc však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu ěi 
újmu vzniklou třetí osobě jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (čisté fi
nanční škody).
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 
Pojištěni v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem 
Pojištěni v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

3.4.6. Pro činnost „Poskytováni software, poradenství v oblastí informačních technologií, zpracování dal, hos- 
tingovč a související činností a webové portály“ se vedle obecných výluk uvedených v článku 3 VPP
MO-P a výluk uvedených v článku 24 VPPMO-P se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojiště
ného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrceni:
a) přímo nebo nepřímo související se zavlečením počítačových virů se souhlasem nebo s vědomím po
jištěného, osob jednajících v jeho prospěch nebo jebo jménem nebo osobami, v jejich vlastnictví je počí
tačový systém nebo osobami, které tento systém provozuji;
b) vzniklou v důsledku porušeni, nedodržení nebo neautorizovaného užití důvěrných informací, ob
chodních tajemství, obchodních značek, patentů, autorských práv, průmyslových vzorů (registrovaných 
nebo neregistrovanýchX morálních práv nebo práv k databázi v souvislosti se software či softwarovými 
technologiemi;
c) vzniklou v důsledku opomenuti pojištěnko učinit uvážlivá preventivní opatření k zabránění 
zo váného přístupu k elektronickému systému či programu.

5.000.000,- Kč 
Evropa 

10.000,- Kč

1.000.000,- Kč 
Evropa 

10.000,- Kč

neautori-

33. Zvláštní ■jednání
33.1. Čisté finanční škody-výrobek .,w „ , jt .

Připojištěni čistých finančních škod se vztahuje i na čisté finanční škody vzniklé v důsledků vady vý
robku. Toto ujednáni platí za předpokladu, že bylo sjednáno připojištění v rozsahu doložky V70.
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4 Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí
4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištčni v základním rozsahu je výše ročních příjmů všech po

jištěných, které jsou předmětem dané z přijmu a limit pojistného plnéni. Zúčtováni pojistného se nepro
vádí.

42. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro i-o jištění v rozsahu doložek:
Polož- Pojistná nebezpečí Pojistné v Kč*
kač.

Poiištční odpovědnosti v základním rozsahu1
2 ] Doložka V723 Véd užívané a převzaté
3 Doložka V76a Škoda nebo újma způsobená výrobkem, ktctý

uveden do občhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nq 
vá retroaktivita)

4 Doložka VI11 Regresní náhrady

S I Doložka V70 Finanční škody
Doložka V84b Pojištěni křížové odpovědnosti (odstranění výli 
na majetkovou propojenosti

6

•jedná se o roční pojistné

Roční pojistně za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištčním činí 231.370,- Kč.

5. PojbtnA do*a
3.1. Pojištění se sjednává na dobu od 1.4.2018 do 313.2019.

6. Pojistné a jeho splatnost
6.1. Přehled pojistného k datu 1.43018 za pojištěni sjednaná v pojistné smlouvě:

Roční pojistnéNázev pojištění

Pojištěni odpovědnosti
Celkem v Kč

62.

Pojistné se považuje za

63. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádné a včas, stává sc bez dalšího prvním dnem prodlení 
s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

6.4. Dlužné pojistné má pojistnlk povinnost hradit na účel pojišťovny uvedený v upomínce.

6.5. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se 
sjednaným pojištčním.

pojí •a!na

7. ZAvÉREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. Pojistnik potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracováni osobních a dalších (identifikačních, ad- 

rcsnJch, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsa
hu vyslovuje souhlas. Pojistnik dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním
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mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocněni uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto 
odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

7.2. Odpovědi pojistnfka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištěni, se považuji za od
povědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnoceni pojistného rizika. 
Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

.TRON GROUP, as. pojistná smlouva i 899-20052-18

7-3. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této 
smlouvy jc přijímá.

7.4. Pojistník prohlašuje, že seznámí všechny pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených 
pojistných podmínek dic bodu 12.

(

7.5. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že sc seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto 
dokumenty:
a) poj istné podmínky dle bodu 12. této pojistné smlouvy

7.6. Stížnosti pojislnikú, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna 
as, P- O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizuji se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, opráv
něné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Sc stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou 
národní banku. Na Příkopě 28,115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

7.7. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou ob
chodní inspekcí www.coi.cz.

7.8. Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu jc právní řád České republiky.

7.9. Tato pojistná smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojiš
ťovací zprostředkovatel a dva pojišťovna.

PŘÍLOKY
Pojistné podmínky dle bodu 12. pojistné smlouvy
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 3609 
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 18546 
Výpis z Živnostenského rejstříku 2x

8.

V Praze dne 293.2018

útvar korporátniho a průmyslového pojištěni

ALTRON.ua
Ma*d»ntí9*V13a,1«221 ftaha4 
IČO:6«9M2S1, OÉCZWMC51 útvar korpo pojištěnilyslo'

Podpis (a razítko) pojišťovnyPodpis (a razítko) pojistnika

http://www.coi.cz


Příloha č. 3

Nákupní koš náhradních dílů

Náhradní díl Rámcová cena v Kč bez DPH/l ks
Kontrolní -janei 68 100 Kč
Filtr olejový 1260 Kč
Filtr palivový
Klíno vy řemen čerpadlo chL Vody

1580 Kč
670 Kč

Klínový řemen dobijea alternátor 740 Kč
Těsněni kryt hlav y válce 5200 Kč
Těsnění turbodmychadla 3150 Kč
Těsnáni vodní čerpadlo 550 Kč
Vzduchový filtr 3170 Kč
Těsněni výfukové potrubí 580 Kč
Těsni a' kroužek termostat 550 Kč
Vstřikovací tryska 5700 Kč
Vstřikovací trubka 2680 Kč
Stopovací solenoid
Predehrev chladicí ka paiiny

8 400 KČ
7400 Kč

Elektrický startér 76500 Kč
Dobíječi alternátor 47000 Kč
Sazba za hodinu práce servisního technika v Kč bez

930 KčDPH
Celková cena za nákupní koš v Kč bez DPH 234160 Kč


