
SMLOUVA 0 Dim
uzavFené podle § 2586 a 11515]. obéanského zékoniku

Cislo smlouvy objednatele: 19/673/5071
Cislo smlouvy zhotovitele: ZKPR 000188

Objednatel:
Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisérky, 603 00 Brno, Doruéovaci 51510: 65646
Zapséna: v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Brné, odd1'1 B., vloika 2463
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:

Kontaktni osoba ve vécech smluvm’ch:

Kontaktni osoba ve vécech technickych:

Kontaktni osoba ve vécech plnéni smlouvy:

16:0 : 25508881
DIC: C225508881

Spoleénost je plétcem DPH
(délejen ,,objednatel“)

a

Zhotovitel
Elektroline a.s.
Sidlo: K Lédvi 1805/20, Praha 8 — Kobylisy, 184 00
Zapsén: Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloika 9880 dne 31. 12. 1991
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
(podpisuji dvé osoby)

Kontaktni osoba ve vécech smluvm’ch:

Kontaktm’ osoba ve vécech teclmicch:

1630: 45312338
DIC: CZ45312338

Zhotovitel je plétcem DPH.
(délejen ,,zl1otovite1“)
niie uvedeného dne, mésice a roku uzavfeli smlouvu nésleduj 1'c1'ho znéni:
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I.
Piedmét dila

Pfedmétem této smlouvy je vyhotovem’ dokumentace na akci s nézvem ,,Systém trolejového vedeni
DPMB, a.s.“, v souladu s nabidkou zhotovitele ze dne 27.5.2019, kteréje nedilnou souéésti této smlouvy
jakoito Pf'iloha E. l.
Dokumentace bude vypracovéna v souladu a rozsahu s obsahem zadénl’ a projednéni akce s objednatelem

Rozsah praci bude postupné specifikovén na poradéch pfisluénych technickych pracovm’kfi objednatele
a zhotovitele.
Objednatel je oprévnén i v prfibéhu plném’ poiadovat omezem’ rozsahu dI'Ia a zhotovitel je povinen tyto
poiadavky akceptovat, pfiéemi vécny rozsah zmény pfedmétu dila a dopad zmény na cenu dila musi byt
sjednény pisemnym dodatkem k této smlouvé.
Mistem plnénije areél Dopravniho podniku mésta Brna, a.s., Hlinky 151, Brno— Pisérky.
Zhotovitel se zavazuje provést pfedmét smlouvy na svfij néklad a nebezpeéi Objednatel se zavazuje, 2e
fédné dokonéené dilo pfevezme a zaplati zajeho provedeni zhotoviteli déle dohodnutou cenu.

II.
Doba provedeni dila

1. Zhotovitel se zavazuje dilo odevzdat objednateli d0 30 dnfi 0d nabyti fiéinnosti smlouvy.

III.
Cena dila

Cena dila provedeného v rozsahu, kvalité a lhfité podle této smlouvyje vypracovéna ve smyslu zékona
é. 526/1990 8b., 0 cenéch a éini:
98000,- Ké (devadesét osm tisic korun éeskych) bez DPH.
Rozbor cenyje podrobné specifikovén v pfiloiené cenové nabidce, kteréje PFilohou é. 1. této smlouvy.
Ke sjednané cené bude pfipoétena DPH v zékonné vyéi.
Uvedené cenaje pevné, nejvS/ée pfipustné a nelzeji zvy§it ani v dfisledku zmény cen vstupfi nebojinych
vnéj§ich podminek. Tato cena mfnie byt zménénajen dohodou smluvnich stran. Do ceny nejsou zahrnuty
prfizkumy a sprévni poplatky.

IV.
Platebni podminky a fakturace

Uhrada pfedmétu dila bude objednatelem provedena na zékladé faktury (dafiového dokladu) vystavené
Zhotovitelem p0 pfedém' a pfevzeti dila.
Splatnost faktury je 10 dnfi 0d jejiho vystavem’. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit
bezhotovostnim pfevodem na L'léet zhotovitele, ktery je uvedeny na faktuf‘e. Povinnost objednatele
uhradit zhotoviteli cenu za dilo se povaiuje za splnénou dnem odepsém’ platby z L'létu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze faktura bude objednateli doruéena nejpozdéji do 5. pracovm’ch dnfi od jejiho

vystavem’.
Adresa pro doruéeni fakturyje sidlo objednatele. Faktura kromé néleiitosti dafiového dokladu v souladu
se zékonem é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, bude déle obsahovat éislo
smlouvy Objednatele a bankovm’ spojem' zhotovitele. Nedilnou souéésti faktury bude pfedévaci protokol,
ktery bude potvrzen osobou odpovédnou za plnéni ustanoveni této smlouvy nebo j1' ustanovenou osobou.
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5. Pokud faktura nebude obsahovat nékterou z poiadovanych néleiitosti a/nebo bude obsahovat nesprévné
cenové fidaje, mfiie byt objednatelem vrécena zhotoviteli do data splatnosti. Nové 1hfita splatnosti zaéne
béiet doruéem’m opravené faktuxy zpét objednateli.

6. Zhotovitel prohla§uje, 2e éislo jim uvedeného bankovniho spojem’, na které se bude provédét
bezhotovostni L'lhrada za pf‘edmét plném’,je evidovéno v souladu s §96 zékona o DPH v registru plétcfi.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud nastanou na jeho strané skuteénosti uvedené v § 109 zékona é.
235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty oznémi neprodlené tuto skuteénost objednateli. Objednatel je
oprévnén v naivaznosti na toto oznémeni postupovat v souladu 5 § 109a). Pokud Objednatel uhradi na
zékladé obdrienych informaci dafi na depozitni fiéet zhotovitele vedeného u mistné pfislu§ného
finanéniho (lfadu, dochézi ke sniieni pohledévky zhotovitele za objednatelem 0 pfisluénou ééstku dané
a Zhotovitel tak neni oprévnén p0 objednateli poiadovat uhrazenl’ této ééstky.

V.
Podminky realizace dila

1. Smluvm’ strany se dohodly na vzéjemné spolupréci pf-i provédéni dila. Zhotovitel je povinen prfibéiné
informovat objednatele o plnénl’ éinnosti podle této smlouvy, postupovat s odbornou pe’éi, podle pokynfi
objednatele a v souladu se zéjmy objednatele a oznamovat objednateli v§echny okolnosti, které mohou
mit vliv na zménu pokyni’l objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje:
0 2a souéinnosti objednatele pFed zahéjenim praci svolat vyrobni vybor, kde budou upfesnény

poiadavky na zpfisob komunikace a doplném’ podkladfi, éleny vyboru budou pfedev§im zéstupci
stfediska Stavebni investice, Spréva budov a TEZ, Traté ED;

0 pracovat samostatné a technické Feéeni projednat s objednatelem.
3. Dojde-li ke zpoidéni zhotovitele z dfivodfi pfekéiek vzniklych vyluéné pro okolnosti leiici na strané

objednatele nebo z dfivodfi pfekéiek, které obé strany uznévaji jako okolnosti nezévislé na vfili stran,
které nemohly odvrétit nebo pf‘ekonat a jeZ nepfedvidaly a nemohly pfedem uéinit odpovidajici opatfeni
kjejich odvréceni nebo zmirnéni, znemoifiujici fédny postup praci dle této smlouvy, potom upravi
smluvni strany pfisluéné dodaci lhfity formou pisemného dodatku k této smlouvé.

VI.
PFedéni a pi‘evzeti dila

1. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pf‘edéno. Dilo je pfedéno,jakmile Zhotovitel umoim’ objednateli
jeho uiiti. Zhotovitel umoini objednateli dilo uil'tjeho pfedém’m na hmotnych nosiéich dle (:1. I odst. 4
bodu 4.1 na zékladé pf'edévaciho protokolu podepsaného obéma smluvm’mi stranami.

2. Dilo bude pfevzato bez vad a nedodélkfi.

VII.
Jakost dila, odpovédnost za vady a smluvni zéruka

1. Zhotovitel odpovidé za to, Z6 dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy a v souladu s obecné
zévaznymi prévm’mi pfedpisy, technickymi normami, a 26 bude bez vad a nedodélkfi a bude mit
vlastnosti obvyklé nebo v této smlouvé dohodnuté.

2. Na provedené dilo Zhotovitel poskytuje zéruku v dobé v trvém’ 36 mésicfi. Zéruéni doba poéiné béiet
dnem pfedém’ dila objednateli, a to na zékladé pfedévaciho protokolu podepsaného obéma smluvm’mi
stranami.

3. Pokud dojde ke zji§téni vad v prfibéhu zéruénl’ doby, je objednatel povinen tyto vady zhotoviteli pisemné
oznémit bez zbyteéného odkladu poté, kdyje zjistil.

4. Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji v§ak do 5 pracovnich dnfi poté, co mu bude
doruéena reklamace vad objednatele, 56 k této reklamaci pisemné vyjédfit. V pisemném vyjédfem’
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Zhotovitel uvede, zda vady uznévé éi nikoli a zjakého dfivodu. Uznane’ zérucni vady je Zhotovitel
povinen neprodlené nebo p0 vzéjemné dohodé smluvnich stran odstranit, a to na vlastni’ néklady.

VIII.
Uiiti dila

1. Zhotovitel udéluje v souladu se zékonem é. 121/2000 Sb., autorsky zékon, ve znéni pozdéj§ich predpisfi,
a obéanskym zékonikem objednateli vyhradni’ licenci k vykonu préva uii’t dilo nebo jeho éésti v
neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorskych prév za fiéelem provedeni akce s nézvem
,,Systém trolejového vedeni DPMB,a .s.“. Licence ke véem oprévnénim objednatele podle te’to smlouvy
je bezfiplatné.

2. Objednatel mé zejména prévo dilo resp. jeho césti neomezené mnoiit pro vlastni potfebu a potfebu osob
zncastnénych na realizaci akce v podobé listinné a elektronické a pfedévat kopie dila nebojeho ééstl’
tfetim osobém za Licelem realizace akce. V rémci poskytnuté licence mé objednatel prévo dilo pFi
realizaci akce plné a ve véech smérech neomezené vyuiit a poskytnout bez dal§iho svoleni zhotovitele
neomezenou podlicenci osobém, které se budou na realizaci akce podilet. Objednatel mé také v rémci
nabyté licence prévo dilo upravovat a ménit podle potFeby realizace akce a poskytnout k tomu i
podlicence dal§im osobém znéastnénym na akci 2a fiéelem jeji realizace.

IX.
Smluvni sankce

1. V pfipadé nesplnéni zévazkfn Z této smlouvy se strana, které mé plnit, zavazuje uhradit v§echny
prokazatelné néklady, které s pfedmétem plnéni vznikly strané druhé.

2. Smluvni pokuta pfi nedodrieni’ smluvniho terminu realizace a pfedéni dila cini 0,05 % smluvni ceny dila
za kaidy zapocaty den prodlem’.

3. Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim vad reklamovanych v zérucni dobé v piiméfené dobé
stanovene’ objednatelem cini 1 000,- Kc za kaidy den prodleni za jednotlivou vadu, kterou zaplati
Zhotovitel objednateli.

4. V pfipadé pozdni L'lhrady faktury je Zhotovitel oprévnén poiadovat zaplaceni’ nroku z prodleni', ktery éini
0,02 % z dluiné céstky za kaidy den prodleni.

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit pfipadné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatnény vflci
objednateli z dfivodi’l nesplnéni’ povinnosti zhotovitele vyplyvajici ztéto smlouvy, z dokladfi, na ktere’
smlouva odkazuje nebo z prévm’ch pfedpisfi.

6. Ujednénim o smluvni pokuté neni’ dotéen nérok objednatele na néhradu §kody vééstce pfevyéujici
smluvni pokutu.

7. Smluvni sankce musi byt druhé smluvni strané pisemné vyL'ictovéna a vynctovéniji musi bylt doruéeno.
Ve vyfiétovéni musi byt uvedena vyée a dfivod smluvni sankce. Smluvni pokuta nebo L'lroky z prodleni
jsou splatné do 30 dnL‘i 0d doruéenijejich vyuctovéni.

X.
Ukonéeni smluvniho vztahu

1. Tento smluvni vztah mfiie byt ukonéen pisemnym odstoupenim jedné nebo druhé smluvni strany v
pfipadé, ie dojde k podstatne’mu poru§eni smlouvy.

2. V pisemném odstoupem’ 0d smlouvy musi odstupujici smluvni strana uvést, v cem spatfuje dfivod
odstoupeni 0d smlouvy, popfipadé pfipojit k tomuto L’lkonu doklady prokazujici tvrzené dfivody.
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Odstoupem’ se stane L'léinnym uplynutim péti dnfi 0d doruéem’ pisemne’ho oznémenl’ o odstoupem’ druhé
smluvm’ strané, pokud v této lhflté druhé smluvm’ strana nenapravi poruéeni smlouvy, kteréje dfivodem
pro odstoupeni.
Za podstatné poru§eni povinnosti smluvni strany povaiuji zejména prodlem’ zhotovitele s pfedénim d1’ 1a
0 vice nei 5 dnfi, prodlem’ objednatele s plnénim svych povinnosti vfiéi zhotoviteli takové, Ze zhotovitel
nemfiie svfij zévazek v poiadované kvalité a lhfité splnit.
Podstatnym poru§enim smlouvy je také zjiéténl’, 2e zhotovitel pfi provédém’ dila poruéuje povinnosti
vyplyvajici pro néj ze smlouvy nebo ze zékona, a pf‘itom zhotovitel v pfiméfené lhfité, jemu stanovené
objednatelem, vytknuté nedostatky neodstrani.
Odstoupenim 0d smlouvy nem’ dotéeno prévo na zaplacem' smluvm’ pokuty a na néhradu §kody.
Tento smluvm’ vztahje moiné ukonéit pisemnou dohodou obou smluvm’ch stran, a to ke dni v této dohodé
uréeném.

XI.
Ostatni smluvm’ ujednéni

V pfipadé, 26 na jedné nebo na druhé smluvni strané nastanou zmény (napf‘iklad zména sidla, zména
jednajicich osob atd.),je povinna smluvni strana, U 1112 do§lo k témto zméném, uvedené zmény druhé
smluvm’ strané pisemné oznémit. Pokud tak neuéini, odpovidé druhé smluvni strané za vzniklou §kodu.

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, ie objednatel je povinnym subjektem V souladu
se zékonem é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim (délejen ,,zékon“) a v souladu a
za podminek stanovenych v zékonéje povinen tuto smlouvu, pfip. informace v m’ obsaiené nebo z m’
vyplyvajici zvefejnit. Informace, které je povinen objednatel zveFejnit, se nepovaiuji za obchodm’
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku ani za dfivérny
L'ldaj nebo sdéleni ve smyslu ustanoveni § 1730 odst. 2 obéanského zékoniku. Podpisem této smlouvy
déle bere zhotovitel na védomi, Ze smlouva bude zvef'ejnéna na Portélu vef‘ejné sprévy v Registru
smluv podle zékona é. 340/2015 5b., 0 zvléétnich podml’nkéch l'léinnosti nékterych smluv,
uvefejfiovém’ téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv).

3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni zachovévat mléenlivost o v§ech skuteénostech, o nichi se
dozvédéli pfi vykonu sjednané éinnosti a které v zéj mu sprévce osobm’ch L'ldajfi nelze sdélovatjinym
osobém.

4. Zhotovitel i objednatel jsou povinni zdriet se jedném’, které by mohlo vést ke stfetu oprévnénych
zéjmfi zhotovitele éi objednatel se zéjmy osobm'mi, zejména nebudou zneuiivat informaci nabytych
v souvislosti s vykonem sjednané éinnosti ve prospéch vlastni éi nékohojiného.

5. Zhotovitel i objednatel se déle zavazuji naklédat s osobm’mi L'Idaji subjektfi L'ldajfi, zejména
zaméstnancfi, obchodnich partnerfi a zékaznikfi, jakoi s osobm’mi L'ldaji jinych tfetich osob, s nimii
pfijdou do styku, plné v souladu s Obecnym nah’zem’m o ochrané osobnich fidajfi (nafizem’
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znéni. Zhotovitel i objednatel jsou
zejména povinni zachovévat mléenlivost 0 téchto fidajich, déle pak zajistit vhodnym zpfisobem
bezpeénostni, technické a organizaéni opatf‘eni dle élénku 32 Obecného nafizem’. Zhotovitel i
objednatel jsou déle povinni okamiité si vzéjemné sdélit jakékoliv podezfem' znedostateéného
zaji§téni osobm’ch L’ldajfi nebo podezf'enl’ z neoprévnéného vyuiiti osobnich fidajfi neoprévnénou
osobou.

6. Zhotovitel i objednateljsou povinni na poiédénf spolupracovat s dozorovym ufadem pFi plném'jeho
fikolfi. ‘

7. Jakékoliv poruéem’ povinnosti ochrany osobnl’ch L'ldajfi bude povaiovéno za poruéem’ smlouvy.
Objednatel plné odpovidé zhotoviteli za §k0du, kterou by mohl zpfisobit zavinénym poru§enim této
povinnosti. Zhotovitel plné odpovidé objednateli za §kodu, kterou by mohl zpflsobit zavinénym
poruéenim této povinnosti.

8. Povinnost ochrany osobnich L'ldajfi a mléenlivosti trvé i p0 skonéenl’ smluvniho vztahu.
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XII.
Zévéreéné ustanoveni

1. Pokud nebylo v této smlouvé ujednénojinak, fidi se prévm’ poméry L'léastm'kfi, pfisluénymi ustanovenimi
obéanského zékoniku.

2. Zména nebo doplnéni této smlouvy je moiné jen formou vzestupné éislovanych pisemnych dodatkfi,
které budou platné, jen budou-1i fédné potvrzené a podepsané oprévnénymi zéstupci obou smluvm’ch
stran.

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotovenfch, z nichi kaidé mé platnost originélu a kaidé strana
obdrii p0 jednom vyhotovem’.

4. Smlouva nabude fiéimlosti dnemjejiho uvefejnéni dle zékona 6. 340/2015 Sb., 0 zvléétnich podminkéch
fiéinnosti néktech smluv, uvef‘ejfiovéni téchto smluv a o registru smluv.

5. Smluvm’ strany prohlaéuji, 2e tato smlouva byla sepséna podlejejich skuteéné a svobodné vfile. Smlouvu
pfeéetly, sjejim obsahem souhlasi, ujednéni obsaiené v této smlouvé povaiuji za ujednéni odpovidajici
dobrym mravfim a zésadém poctivého obchodniho styku, na dfikaz éehoi pfipojuji vlastnoruém’ podpisy.

Pfiloha 6. 1 —Nabidka ze dne 27.5.2019

V Brné dne '6'08-2019 V Praze dne 1.8.2019
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