
RAMCOVA SMLOUVA o POSKYTOVANI' SLUiEB
uzav‘r'ené dle ust. § 1746 odst. 2 zékona 6. 89/2012 5b., obéansky'l zékonl’k

I.
Smluvni strany

Objednatel: Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneské tfida 787/1a, 639 00 Brno - §tyfice
Ié: 60733098
DICE: C260733098
bankovnl' spojeni:

liéet 6
zapsén dne 1.1.1995 v obchodnim rejstIV'I'ku u KS v Brné, oddil B, vloika 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvflem, pFedsedou pi‘edstavenstva

a Mgr. Filipem Lederem, mistopi‘edsedou piedstavenstva
ve vécech béiného plnéni smlouvy
Ing. Lud'kem Borovy'lm, genera’lnim Feditelem, na zékladé plné moci
ve vécech technicch

//7 My L/l/I?

Poskytovatel: Jan Vesely
se sidlem
I60: 121 77 288
Dlé
bankovni spojeni:
fléet 6.:
zapsén na Magistrétu mésta Brna s prévem provozovat iivnost od 01.02.1992
zastoupen Janem Vesel
éfslo smlouvy poskytovatele: 61900019

ll.
Piedmét smlouvy

(1) PFedmétem tétdsmlouvy je poskytovéni sluieb spoél’vajicich odstrafiovém’ §kod a realizace oprav po
dopravnl’ch nehodéch na zafizenich a pfislu§enstvich kFiiovatek FizenVch svételny'lmi signalizaénimi
zaFizenI’mi (da’le jen ,,SSZ”) na L’Izemi Statutérniho mésta Brna ve sprévé objednatele s podml’nkami
této smlouvy a zadévacimi podml'nkami snézvem: ,,OPRAW $52 A JEJICH PfiiSLU§ENSTVi PO
DOPRAVNiCH NEHODACH“ vjejimi rémci je tato smlouvy uzaviréna (déle jen ”sluiba”).

(2) Poskytovatel se zavazuje objednateli zajistit pro néj sluiby v rozsahu sjednanych podminek a
objednatel se zavazuje poskytovateli zaplatit za sluiby flplatu sjednanou ve smlouvé.

(3) Rozsah plnéni dle této smlouvy je déle specifikovén diléimi objednévkami objednatele doruéem'lmi
poskytovateli. Rozsah plném’ dle této smlouvy nepfeséhne celkovou fixnI’ (":éstku 5.800.000,- Ké bez
DPH.
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III.
Termin poskytnutl'sluieb a mI'sto plnénl’

Poskytnuti sluieb bude zahéjeno: ihned po nabyti déinnosti této smlouvy
Poskytnuti sluieb bude ukonéeno: nejpozdéji do 31.06.2023 nebo do vyéerpém’ finanéniho

limitu dl él. II. odst. 3. této smlouvy.
Ml’stem plnéni: statutérni mésto Brno
Kaidé jednotlivé sluiba bude poskytnuta bez zbyteéného odkladu od data doruéeni dl’léi objednévky
poskytovateli.
Kontaktni osobou za poskytovatele je:
Kontaktni osobou za objednatele je:

IV.
Cena poskytnuth sluieb

Cena dI’la byla dohodou smluvnich stran stanovena dle sazebm’ku RTS v cenové drovni k datu pFedani
hotového dI’Ia, ze ktery'lch zhotovitel poskytne slevu ve vyéi 15 % ze smérny’ch cen, pfiéemi toto %
bude promitnuto do fakturace za kaidou jednotlivou diléi objednévku.
Poloikové cenyjsou nejv9§e pfipustné a nelzeje zvy§it ani pod vlivem zmény cen vstupfl, nebo jiny’lch
vnéj§ich podml'nek. Ke zméné ceny mflie dojl't pouze v pfi'padé dodateény’lch zmén v rozsahu dl’la
odsouhlasem'lch obéma smluvnl'mi stranami
Poloikové ceny zahrnujl' veékeré néklady a vedlej§i vy'Ikony nutné k Fa’dnému provedenl' dI’la v ml’sté
plném’ véetné dokladovénl’ koneéného stavu fotodokumentaci, ktera’ bude pFedéna vti§téné formé
ke kaidé dilél’ fakturaci.
Ke zméné cen mfiie dojl’t pouze v pFI’padé dodateény’lch zmén v rozsahu poskytnuty’lch sluieb
odsouhlasenVch obéma smluvm’mi stranami, nebo pokud v prflbéhu provédénl’ sluieb dojde
ke zméné sazeb dané z pfidané hodnoty.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu postupné, placenl’m skuteéné a Fadné provedenVch sluieb
vjednotlivh mésn’cich, na zékladé soupisu skuteéné provedenych sluieb potvrzeného obéma
smluvnimi stranami.
Faktura je dar‘iov dokladem a musi t vystavena v souladu 5 § 28 zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani
z pFidané hodnoty, ve znénl’ pozdéjéich pfedpisfi. Poskytovatel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sidla spoleénosti Brnénské komunikace a.s., Renneské tfida 787/1a, 639 00 Brno — §tVFice.
Poskytovatel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny sluieb uvédét pouze bankovnl’ Oéet,
ktery'l uréil sprévci dané ke zvefejnéni v registru plétcfi a identifikovanVch osob. Poskytovatel a
objednatel se dohodli, 2e pokud bude na dafiovém dokladu uveden jinY/ bankovni diet nei ten, ktery'l
je zveFejnén sprévcem dané v registru plétcfi a identifikovany’lch osob, objednatel je oprévnén provést
dhradu dafiového dokladu na tento déet zvefejnénv podle zékona E. 235/2004 Sb., 0 dani z pFidané
hodnoty, ve znéni pozdéjél’ch pfedpisfi, a nebude tak v prodlenl’ s dhradou ceny sluieb. Pokud by
objednateli vzniklo ruéeniv souvislosti s neplnénim povinnosti poskytovatele vypvajicich ze zékona
é. 235/2004 Sb., 0 dani z pFidané hodnoty, ve znéni pozdéj§ich pFedpisfl, ma objednatel nérok na
néhradu véeho, co za poskytovatele v souvislosti s timto ruéem’m plnil.
Objednatel je oprévnén vratit fakturu poskytovateli a2 do data jeji splatnosti, jestliie obsahuje
nedplné nebo nepravdivé ddaje. PFi nezaplacenitakto nespravné vystavené a doruéené faktury nenl’
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objednatel v prodleni se zaplacem’m. Poskytovatel je povinen fakturu Fédné opravit a doruéit ji
objednateli s novou Ihfltou splatnosti.
Kaidé faktura je splatné do 30 dnfi 0d jejiho doruéeni objednateli.
Poskytovatel je povinen uvédét na v§ech dafich dokladech (fakturéch) él’slo objednévky, él'slo
smlouvy objednatele a (“:I’selny'l kéd Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Poskytovatel se zavazuje uvédét na v§ech dafich dokladech (fakturéch) éislo smlouvy objednatele.
Zélohové platby se nesjednévaji.

VI.
Dal§i povinnosti smluvnich stran

Poskytovatel je povinen dodriovat prévni a technické podml'nky vyply’lvajl’ci ze zévazny’lch platnych
prévnich pFedpisfi, vyhlé§ek a norem.
Poskytovatel je povinen zajistit autorskoprévni nezévadnost plnéni. Pokud poskytovatel pFi plnéni
této smlouvy uiije sledek éinnosti tFetiho subjektu chrénény’l prévem prfimyslového nebo jiného
du§evniho vlastnictvi, autorsky'lm prévem apod., a uplatni-li oprévnéné osoba ztohoto titulu své
néroky vfiéi objednateli, poskytovatel provede na své néklady vypoFédéni majetkovy'lch dflsledkfi a je
odpovédny'l za jakoukoli ékodu zpfisobenou objednateli.

VII.
Pfedéni a pfevzetl' sluiby

PFedéni a pfevzeti bude sepséno a potvrzeno pfedévacim protokolem vyhotoveny’lm
za souéinnosti obou smluvnich stran.
Nejpozdéji u pfedévaciho Fizem’ je poskytovatel povinen doloiit ve§keré potFebné doklady,
a to zejména reviznl’ zprévu ke kaidému revidovanému SSZ ve dvou vyhotovenl’ch.

VIII.
Dal§i ujednéni

Smluvni strany se zavazuji, 2e bez pFedchoziho pisemného souhlasu druhé strany nevyzradi tFetim
osobém technické ani obchodm’ informace druhé strany, které se dozvédély v souvislosti s plnénim
dle této smlouvy.
Poskytovatel se zavazuje (v prostoréch a na pracoviétich objednatele) postupovat pFi plnéni této
smlouvy s odbornou pééi a zavazuje se dodriOvat prévm’ a technické pFedpisy a ostatm’ podminky
uloiené mu smlouvou nebo veFejnoprévnimi orgény a déle zejména tato ustanoveni:

- § 100 a nésl. zékona é. 262/2006 5b., zékoniku préce, ve znéni pozdéjéich pFedpisfi,
- nafi'zenl' vla’dy 65. 495/2001 5b., kterym se stanovn’ rozsah a bliiél’ podminky poskytovéni

osobnich ochranny'lch pracovnich prostFedkfi, mycich, éisticich a dezinfekénl'ch
prostFedkfi,

- naFizeni vlédy é. 361/2007 Sb., ktery’lm se stanovi podminky ochrany zdraVI’ zaméstnancfi
pFi préci, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi,

tak, aby byla zaji§téna bezpeénost pracovnikfi poskytovatele a tFetIch subjektfi po celou dobu
poskytova’mi sluieb.
Poskytovatel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprévnost jeho pokynfi nebo podkladfi,
jinak odpovidé objednateli za §kodu tl’m zpfisobenou.
Poskytovatel prohla§uje, 2e mé oprévnéni k (":innosti v rozsahu této smlouvy a je OEasten pojiéténi
z odpovédnosti za §kodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci pfedmétu této smlouvy.
V pfipadé pouiitl' subdodavatele nebo subdodavatelfi pFi plnéni pFedmétu smlouvy se poskytovatel
zavazuje pfedloiit seznam subdodavatelfi participujicu’ch na jejl’ realizaci ke schvéleni objednateli.
Objem subdodévek nepFevV§i 30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.
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Poskytovatel v plné miFe odpovidé za bezpeénost a ochranu zdraVI' pFi préci pracovnikfl, kteFI’
provédéji préci dle pFedmétu této smlouvy, a zabezpeéuje jejich vybaveni ochranai pomfickami.
Poskytovatel je povinen plnit ve§keré zékonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu § 101 za’k.
é. 262/2006 5b., zékoniku préce, v platném znéni, ve vazbé na zék. é. 309/2006 5b., ktery’lm se upravujf
daléi poiadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci v pracovnéprévnn’ch vztazn’ch a o zaji§téni
bezpeénosti a ochrany zdraVI’ pFi éinnosti nebo poskytovénl’ sluieb mimo pracovnéprévni vztahy
(zékon o zajiéténi da|§ich podml'nek bezpeénosti a ochrany zdraVI’ pFi préci), ve znéni pozdéj§ich
pFedpisfi, zejména zakotvené v § 16 pl’sm. b).
Poskytovatel neni oprévnén pFevést sva’ préva a zévazky ztéto smlouvy na tFeti osobu. Préva
i povinnosti ze smlouvy pFecha’zejI' na prévni néstupce obou stran. Obé strany jsou povinny
informovat se navzéjem o takovych zménéch.
Poskytovatel i objednatel jsou povinni se navzéjem informovat 0 tom, ie se dostali do upadku ve
smyslu § 3 zék. E. 182/2006 5b., insolvenéni zékon, ve znéni pozdéjél’ch pFedpisG.
Poskytovatel prohIaéuje, ie neumoinuje vy'lkon nelegélni préce ve smyslu zék. é. 435/2004 5b.,
0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, 3 ani neodebiré iédné plnénl'od osoby, které by Wkon
nelegélm’ préce umoir'lovala. V pFI'padé, ie se toto prohlé§eni ukéie v budoucnu nepravdivy’lm a
vznikne ruéeni objednatele ve smyslu ust. zék. é. 435/2004 5b., mé objednatel nérok na néhradu
véeho, co za poskytovatele v souvislosti s timto ruéenl'm plnil.

IX.
Odpovédnost za vady

Poskytovatel odpovidé za odbornou Urovefi poskytovany'lch sluieb dle této smlouvy. Prévo na
néhradu ékody vzniklé neodborny'lm provedenl'm poskytovanych sluieb se Fidi pfisluénymi
ustanovenl’mi zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky’l zékonl’k, ve znénl’ pozdéj§fch pFedpisfi.
Poskytovatel timto éestné prohla§uje, 2e ma’ oprévnénl’ k éinnosti v rozsahu této smlouvy a je aéasten
poji§téni z odpovédnosti za §kodu vzniklou jinému v souvislosti s poskytovénl’m sluieb.

X.
Sankce

Jestliie se objednatel bezdfivodné opozdl’ s platbou ceny poskytnuth sluieb, je povinen uhradit
poskytovateli Grok z prodleni ve vV§i 0,2 % z dluiné ééstky 2a kaidy’l den prodlenl’.
V pFI’padé prodleni poskytovatele s poskytnutl’m sluieb nebo s jejich pFedénim bez zavinénl'
objednatele je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvnl’ pokutu ve vy§i 0,2 % z ceny
poskytnuty’lch sluieb za kaidv den prodIeni.
PFi prodleni poskytovatele s odstranénim vady poskytnutych sluieb je poskytovatel povinen uhradit
objednateli smluvnl' pokutu ve vy§i 0,2 % z ceny poskytnutych sluieb za kaidy den prodleni.
V pFI’padé, 2e nékteré ze smluvnich stran poru§i své povinnosti clle (“2]. VIII., je povinna zaplatit druhé
strané smluvnf pokutu ve WEI 10.000,- Ké za kaidé takové poru§en(.
V pFI’padé prodleni poskytovatele s odstranénim vad, na néi se vztahuje odpovédnost za vady, které
méjl’sluibyv dobé pFedénI’a pFevzetI’ mé objednatel prévo na sqvnI’ pokutu ve W§i1.000,- Kt“: denné
za kaidou neodstranénou vadu, u nii je poskytovatel v prodleni.
V pFI’padé prodleni poskytovatele sodstranénim vad, na néi se vztahuje odpovéast za vady, a
hrozi—Ii nebezpeéi §kody velkého rozsahu (havérie) mé objednatel prévo na smluvm’ pokutu ve vyéi
10.000,- KE denné za kaidou takovou vadu, u nii je poskytovatel v prodlenf.
V pfi’padé provédénf dI’la poddodavatelem, pro kterého objednatel neudéIiI souhlas, je-li souhlas
v této smlouvé vyiadovén, nebo poddodavatelem, ktery’l nebyl objednateli oznémen, je-li oznémeni
v této smlouvé vyiadovéno, mé objednatel prévo na smluvnl’ pokutu ve vy§i 40.000,- za
poddodavatele.
Poskytovatel je na zékladé ustanovem’ El. VIII. odst. 2, 6 této smlouvy povinen zabezpeéit prokazatelné
pro§koleni kaidého pracovnika vé. pracovnikfl subdodavatele v prostoréch objednatele s pfedpisy
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BOZP. Poskytovatel udéli pracovm’ku v prostoréch objednatele pokutu za kaidé poru§eni pFedpisfiBOZP, a to ve vy§i 5.000,— KE. Do doby zaplacenl’ pokuty poskytovatel nevpusti takového pracovnikado prostor objednatele
(9) Smluvni pokuty jsou zapoéitatelné vfiéi penéii zévazkfim souvisejicich s touto smlouvou.(10) Ke smluvm’ pokuté bude vystavena samostatné faktura se lhfitou splatnosti 21 dnfi.(11)Néroky na néhradu §kody nejsou dotéeny ani kompenzovény zaplacenim sankci dle této smlouvy.

XI.
Odstoupem’ od smlouvy

(1) Pro 1’16e odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruéem’ smlouvy ve smyslu§ 2002 odst. 2 zék. 6. 89/2012 5b., obéansky'l zékom’k, povaiuje:
‘ vadnost sluieb jii v prflbéhu jejich poskytnutl', pokud poskytovatel na pl’semnou vyzvuobjednatele vady neodstrani ve lhfité Wzvou stanovené,
— prodlem’ poskytovatele se zahéjem’m nebo dokonéenl'm poskytnutim sluieb o vice nei 3dnv,
- prodlenl' objednatele s pfedém’m staveniété nebo materiélfl podstatny’lch pro plnénl'smlouvy o vice nei 3 dny,
- upadek objednatele nebo poskytovatele ve smyslu § 3 zék. é. 182/2006 Sb. insolvenénizékon, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi.

(2) Dojde-li kvy’lée uvedenému poruéeni smlouvy, je pFislu§né smluvni strana oprévnéna od smlouvyodstoupit. Uéinky odstoupem’ 0d smlouvy nastévajl' dnem doruéenl’ oznémem’ o odstoupeni druhésmluvni strané na jeji adresu uvedenou v zéhlavi této smlouvy, resp. na jeji posledm’ znémou adresubez ohledu na to, zda toto ozna’mem’ o odstoupeni bylo druhou smluvm’ stranou pFevzato éi nikoliv.

XII.
Dfivérnost informaci

(1) Smluvnl' stranyjsou si védomy toho, ie V rémci plnénl’ smlouvy:
- si mohou vzéjemné poskytnout informace, které budou povaiovény za dflvérné (déledfivérné informace),
- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfi’stup k dflvérny’lm informacn’m druhé strany.(2) Ve§keré dfivérné informace zfistévajl’ vyhradnim vlastnictvim pFedévajI’ci strany. S vy’Ijimkou plnénl’této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat iédny’lm zpflsobem dflvérné informace druhéstrany, nepfedat je tFeti strané ani sm vlastnim zaméstnancfim a zéstupcflm s Wjimkou téch, kteFI’s nimi potFebujI’ by’lt seznémeni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zérovefi zavazujl' nepouil’tdfivérné informace druhé stranyjinak nei za uéelem plnénl’ smlouvy nebo uplatnéni sch prév z tétosmlouvy.

(3) Nedohodnou-Ii se smluvni strany slovné jinak, povaiujl’ se za dflvérné implicitné v§echny informace,které jsou a nebo by mohly by’lt souééstl’ obchodm’ho tajemstvn’, tj. napfiklad popisy nebo éésti popisfitechnologicch procesfi a vzorcfi, technickych vzorcfl a technického know-how, informace oprovoznich metodéch, procedura’ch a pracovnich postupech, obchodm’ nebo marketingové plény,koncepce a strategie nebo jejich (":a’sti, nabidky a v§echny dalél’ informace, jejichi zveFejnéni pFijI’majI'CI’stranou by pFedévajici strané mohlo zpfisobit §kodu.
(4) Pokud jsou dflvérné informace poskytovény v pisemné podobé anebo ve formé textch souborCIna poél’taéovych médil’ch, je pfedévajl’cf strana povinna upozornit pfijl’majl’cn’ stranu na dflvérnosttakového materiélu jejl’m vyznaéenim alespofi na titulm’ strénce.
(5) Ustanovem’ tohoto élénku nenI' dotéeno ukonéenim tiéinnosti smlouvy z jakéhokoliv dfivodu a jehoL’Jéinnost skonél’ nejdfi’ve pét (5) let po ukonéenl’ fiéinnosti této smlouvy.



XIII.
Za'véreéné ustanovem’

(1) Vztahy plynouci ztéto smlouvy a vztahy neupravené se Fidl’ pFI'sluény’Imi ustanovenimi zékona5. 89/2012 Sb., obéansky'l zékonl'k, ve znéni pozdéj§ich pFedpisfl.(2) Smluvm’ strany berou na védoml', ie spoleénost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovatustanoveni zékona E. 106/1999 Sb., 0 svobodném pFI’stupu kinformacim, ve znéni pozdéjél’chpFedpisfi.
(3) Tato smlouva nabWé platnosti dnem jejl'ho podpisu obéma smluvnimi stranami.(4) Tato smlouva nabWé déinnosti dnem jejl'ho uveFejnéni prostFednictvim registru smluv postupem dlezékona E. 340/2015 5b., 0 zvla’étnich podml'nkéch fifinnosti nékteeh smluv, uveFejfiovéni téchtosmluv a registru smluv (zékon o registru smluv) ajejl'zveFejnénl’ zajisti objednatel.(5) Zédné ze smluvnfch stran nenl’ oprévnéna postoupit préva Ei pohledévky nebo pFevést zévazky z tétosmlouvy vyply’lvajl'ci na tFeti osobu bez pfedchoziho pl'semného souhlasu druhé smluvm’ strany. Prévai povinnosti ze smlouvy pFecha’zejl' na prévm’ néstupce obou stran. Obé strany jsou povinnyinformovat se navzéjem o takovy'lch zménéch.

(6) Tuto smlouvu Ize ménit pouze pl’semnou formou (":I'slovany’lmi dodatky podepsany’lmi obémasmluvm’mi stranami.
(7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi po jednom obdril’ kaida’ ze smluvnl’ch stran.(8) Smluvnl' strany prohlaéujl', ie si tuto smlouvu pfeéetly, bezvy'lhradné souhlasi sjejl'm obsahem a 2e jiuzavirajl’ ze své va’iné a svobodné vfile, prosté omylu. Na dfikaz toho pFipojujI’ podpisy svy’lchopra’vnény'lch zéstupcfi.

Za objednatele: Za poskytovatele:

V Brné dne 3 U -07- 2019 V Brné dne 15.07.2019

Mgr. Filip Leder
ml’stopFedseda pFedstavenstva




