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č. smlouvy objednatele 2: 000395 oo 19

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená nlže uvedeného dne, měsíce a roku dle š 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v z.p.p.

(dále jen „o.z.") byla uzavřena Smlouva o dílo mezi níže uvedenými smluvními stranami

(dále jen „Smlouva"):

Operátor ICT, a.s.

Sídlo: Dělnická 213/12, Praha 7 - Holešovice, 170 O0

Zastoupené: Michal Fišer, MBA, předseda představenstva

Bc. Petra Burdová, místopředseda představenstva

Ve věcech technického plnění: Michal Beránek

učo: 02795231

orc: CZ02795281, plátce DPH

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

(dálejen „Objednatel 1")

Dopravní podnik hl. m. P

Sídlo:

zastoupená:

ve věcech technického plnění:

lČO:

DIČ:

zapsaná v Obcho

(dálejen „Objed

(oba společnět

a

Deloitte Advisory s.r.o.

Sídlo: Italská 2581/67, 120 O0 Praha 2

zastoupená: Ing. Jakub Sova, dle plné moci ze dne 28.11.2018

ve věcech technického plnění: Ing. Lukáš Filip
IČO: 275 82 167

DIČ: CZ27582167, plátce DPH

Bankovní spojení: ING Bank N.V.

Číslo účtu: 1oooo37ooo/35oo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225

(dále jen „ZhotoviteI")

(objednatele a Zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany" nebo samostatně jako „smluvní strana")

rahy, akciová společnost

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

Ing Petr Witowski, předseda představenstva

Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva

Ing. Leoš Kiefer, vedoucí odboru Aplikace
00005886

CZ00005886, plátce DPH

dním rejstříku vedeném Městským so

natel Z")

éž jako „Objednat

udem v Praze, oddíl B, vložka 847
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1.3

Objednatelé shodně prohlašují, že:

— jsou právnickými osobami

o splňují veškeré podmínky

a řádně plnit závazky v ní

Zhotovitel prohlašuje, že:

— je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu,

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a

řádně plnit závazky v ní obsažené, a

o ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v z.p.p., a zároveň se zavazuje objednatele o všech

skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

Objednatelé provedli v souladu sjejich interními předpisy řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Porovnávací analýza funkcionalit a nákladů odbavovacích systémů P-DOS a MOS" mimo režim zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v z.p.p. (dále jen „ZZVZ"), a to formou přímého zadání.

S ohledem na výše uvedená prohlášení se smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a

s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím zněniSmlouvy:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se touto Smlo

analýzu funkcionalit a ná

(to vše dále jen „Dllo")

uvedených a Objednatel

zhotovené Dílo převzít a

1.2 Součástí Díla je:

a) analýza otázky možné

b) analýza otázky možn

zákona č. 194/2010 Sb.

Analyza ve vztahu k odst

Ad a): Znamená uzavře

1152 O0 09) a v kontex

Dopravním podnikem

nedovolenou podpor

Ad b). Znamená uz

c. 1152 00 O9) a v ko

Dopravním podnike

podstatnou zmenu z

výchozího předpokl

(ES) č. 1370/2007,

zmena závazku zm

Dilo bude zhotove

v elektronické

otazek dle odst 1

uvou zavazuje Objednatelům na svuj náklad a nebezpečí zhotovit porovnávací

kladů odbavovacích systému Objednatelu P DOS a MOS (dále jen „Systémy")

vrozsahu dle odst. 1.2 této Smlouvy a za podmínek dále vtéto Smlouvě

é se zavazují ktomuto poskytnout vou součinnost a následně řádně a včas

zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu za Dílo

nedovolené podpory ve smyslu cl 107 Smlouvy o fungování Evropské unie,

é podstatné změny závazku ze smlouvy o veřejných službách ve smyslu š 16

.
1.2 této smlouvy se bude týkat zodpovězení nasledujicich otázek:

ní dodatku č, 36 ke smlouve o veřejnych službách v přepravě cestujicich (ev. č.

tu čl. ll bodu 6 tohoto dodatku take smlouvy o poskytování služeb MOS mezi

hl. m. Prahy, akciová spolecnost a společností ROPID v navrženém znění

u ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie?

avření dodatku č 36 ke smlouve o veřejnych službách v přepravě cestujících (ev.

ntextu čl. ll bodu 6 tohoto dodatku také smlouvy o poskytování služeb MOS mezi

rn hl. m. Prahy, akciová spolecnost a společností ROPID v navrženém znění

ávazku ze smlouvy o verejnych službach ve smyslu 5 16 zákona c. 194/2010 Sb (za

adu, že se uvedeny zákon na smlouvu c 1152 O0 09 aplikuje) a ve smyslu nařízení

v tomto právním rámci máme uzavrenou smlouvu o verejných službách, Je taková

ěnou dovolenou?

no a předáno Objednatelum v pl mn podobe, a to ve dvojím listinnem vyhotovení

podobě na vhodnem nosici dat Dílo bud ob ahovat analyzu dílčích konkrétních

.2 této Smlouvy, a dále zejmena, nikoliv vsak vylučně.

řádně založenými a existujícími podle právního řádu České republiky, a

a požadavky v této Smlouvě stanovené a jsou oprávněni tuto Smlouvu uzavřít

obsažené.
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2.3

2.4

2.5

2.6
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1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

č. smlouvy Objednatele 2: 000895 oo 19

srovnání Service Level Agreement (dále jen „SLA", tj. formalizované popisy služeb) obou

Systémů

architekturu Systémů

provoz Systémů a jeho nároky

možnosti rozvoje Systémů

bezpečnost Systémů

stav Systémů vůči strategii odbavování v hl. m. Praze

finanční srovnání Systémů

další body dle uvážení Zhotovitele, které přímo či nepřímo souvisí s problematikou rozdílnosti

Systémů.

PODMÍNKY, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede Dílo a s

potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba, zejména formou

součinnosti s oběma Objednateli.

Zhotovitel bude při plnění povinností dle této Smlouvy postupovat vsouladu stouto Smlouvou a

příslušnými právními předpisy, které se k provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.

K dosažení účelu této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně si poskytovat potřebné informace

a nezbytnou součinnost:

2.3.1

2.3.2

Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavření této Smlouvy zašle veškré požadavky

na součinnost v písemné podobě na e-mail osoby oprávněnéjednat ve věcech technických za

objednatele 1. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, mají Objednatelé za to, že Zhotovitel má

veškeré podklady již k dispozici a lhůta pro zhotovení Díla dle odst. 2.4 níže tak začíná běžet

prvním dnem následujícím po uplynutí 3 pracovních dnů po uzavření této Smlouvy. V případě,

že Zhotovitel zjistí v průběhu realizace Díla, že je nezbytná další součinnost ze strany

Ojednatelů a o této součinnosti mohl a měl vědět ve standardni lhůtě, Objednatelé mu

součinnost poskytnou, avšak tato skutečnost nemá vliv na nejzazší lhůtu pro předání Díla dle

odst. 2.4 této Smlouvy níže. Vopačném případě, tj. Zhotovitel o požadavku na součinnost

nemohl vědět ve standardní lhůtě, nebo toto vyplynulo z následného přímého pokynu

Objednatelů, se mu prodlužuje lhůta pro zhotovení Díla o tolik kalendářních dnů, o kolik

uplynulo od zaslání nového požadavku na součinnost do dodání součinnosti.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za Objednatele 1 neprodleně žádost

Zhotovitele zprostředkuje na osobu oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele
2 a nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení požadavků ze strany Zhotovitele tomuto zašle

veškeré podklady za oba objednatele. Veškeré podklady si smluvní strany předávají primárně

v elektronické podobě.

Dílo bude zhotoveno nejpozději do 7 týdnů od předání veškerých podkladů Zhotoviteli dle odst. 2.3.2

této Smlouvy výše, nestanoví li tato Smlouva jinak.

Místo plnění: území hlavního města Prahy, zejména sídla Objednatelů.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na podkladech a věcech předaných objednateli k provedeni Díla,
a to až do předání Díla; po tuto dobu vlastníkem podkladů nadále zůstávají Objednatelé.
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ůato:
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4.3

4.4

4.5

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za zhotovení Díla činí 950.000; Kč bez DPH.

Zhotovitel je oprávněn k ceně Díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"), která činí 199.500; Kč.

Ujednaná cena je stanovena jako cena celková, tj. jako cena nejvýše přípustná, která obsahuje vešker

náklady Zhotovitele spojené se zhotovením Díla dle této SmlouvyZhotovitel se zavazuje postupovat p

fakturaci tak, že vystaví dvě samostatné oddělené faktury, přičemž 50% ceny dle odst. 4.1 tohoto článk

Smlouvy bude fakturováno objednateli 1 a 50% ceny dle odst. 4.1 tohoto článku Smlouvy bud

fakturováno společnosti objednateli 2. Veškeré faktury budou vystaveny vzákonné lhůtě ode dn

uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje den předání a převzetí Díla oběma Objednate

Písemný předávací protokol bude tvořit nedílnou součást faktury jakojejísmluvní náležitost.

Veškeré daňové doklady, vystavené v souvislosti s touto Smlouvou, musí obsahovat účetní a daňově

náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ZDPH.

Kromě zákonných náležitostí bude faktura obsahovat číslo objednávky. V případě, že daňový doklad

nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatelé jsou oprávněni vrátit jej Poskytovateli k doplnění.

Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí

lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu

objednateli.

objednatelé mají právo daňový doklad — fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhuty splatnosti, která činí

třicet (30) kalendářních dnů, ode dne doručení faktury, vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou,

(i) obsahuje-li nesprávně údaje, (ii) chybí-li na daňovém dokladu - faktuře některá ze zákonných

náležitostí. Nová lhůta splatnosti v délce třicet (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení

opraveného daňového dokladu — faktury objednateli.

objednatelé neposkytují Zhotoviteli zálohu.

Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na e-mailové adresy Objednatel"

a infoéioperatorictcz.
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PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Mezi objednateli a Zhotovitel m dojde k pr dání a převzetí Díla a to nejpozdeji v posledníden lh
'

odst. 2.4 této Smlouvy vyse. O predani a prevzeti Díla bude mezi smluvními stranami sepsán pí

předávací protokol Předávací protokol bude vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž jed

vyhotovení obdrží Zhotovitel a dve (2) vyhotovení objednat le

Nedílnou součástí predávacího protokolu budou

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

Identifikační údaje smluvních tran,

Popis Díla, ježje předmětem předání a převzetí;

Prohlášení objednatelů, že Dílo přejímají nebo nepřejímájí,

Popis případných vad Díla spolu se lhutami pro jejich odstranění a dusledky nepřevzetí

Datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla;

Podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany;

Datum podpisu protokolu je dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění;

Bez doložení shora uvedenych dokladu nelze Dllo dle této Smlouvy předat.

Nebezpečí vzniku škody na předaném Díle přechází na objednatele po úplném předání a převze

tzn. dnem podpisu předávacího protokolu. Tato skutečnost přitom nezbavuje Zhotovitele odpově

za škody vzniklé v důsledku případných budoucích vad Díla. Do doby úplného předání a převz

nese nebezpečí vzniku škody na díle Zhotovitel.

egodatelnagdpgcz

tí Díla,

dnosti

eti Díla

uty dle

semný

no (1)

éwnuee..
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OCHRANA DÚVĚRNÝCH INFORMACÍ

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:

5.1.1

5.1.2

5.1.3

si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou

považovány za důvěrně (dále jen „Důvěrné informace"),

mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé

strany nebo ijejím opominutím přístup k Důvěrným informacím druhé strany.

Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné informace, které

při plnění této Smlouvy získala od druhé Smluvní strany.

Za třetí osoby se nepovažují:

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

orgány Smluvních stran a jejich členové,

ekonomičtí a právní poradci Smluvních stran,

ve vztahu k Důvěrným informacím objednatele subdodavatelé Zhotovitele v rámci poskytování

konkrétních Služeb, a to i potenciální,

za předpokladu, že se podílejí nebo mají zájem se podílet na plnění této Smlouvy nebo jsou jinak spojeni

s plněním dle této Smlouvy, Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a

zpřístupnění Důvěrných informacíje v rozsahu nezbytně nutném pro naplněníjeho účelu a za stejných

podmínek, jaké jsou stanoveny Smluvním stranám v této Smlouvě.

Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, považují se za Důvěrné informace implicitně

všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. zejména, nikoli

však výlučně popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a

technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech,

obchodninebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části nabídky kontrakty smlouvy

dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s

obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a o činnosti smluvních stran a všechny další

informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

4.7

4.8
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Veškeré platby dle této Smlouvy budou objednateli hrazeny na ucet Zhotovitele uvedeny v záhlaví této

Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní učet uvedeny ve faktuře je jeho účtem, který je

správcem daně zveřejněn způsobem umožnujícím dálkovy přístup v souladu s ust. š 96 ZDPH Zhotovitel

je povinen uvádět ve faktuře pouze učet, ktery je spravcem daně zveřejněn v souladu se ZDPH. Dojde-li
během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zvérejneného učtu, zavazuje se Zhotovitel bez

zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takove změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. š

109 odst. 2 písm. c) ZDPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud

je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zcásti bezhotovostním prevodem na jiny účet než účet

poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkovy

přístup, provede Objednatel uhradu ceny Díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust.

š 96 ZDPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu

ceny Díla, není zveřejněnym uctem, není Objednatel povinen uhradu ceny Díla na takový účet provést;

v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny Díla na straně objednatele.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu š 1765 odst. 2 o.z.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatelé pouze základ daně. Příslušná

uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci

případě nebudou zálohy, pokud by na ně měl Zhotovitel jinak nárok, ze strany Objednat

dani z přidané

vyše DPH bude

daně. V tomto

elů hrazeny.
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5.4

5.5

5.6

6.2

6.3
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Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za Důvěrné informace nepovažují informace, které:

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5

se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající

smluvní strany či právních předpisů,

měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud

takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o

ochraně informací,

jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna

doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém

nakládání s informacemi,

pokud je jejich zpřístupnění třetím osobám stanoveno zákonem nebo pravomocným

rozhodnutím soudního nebo správního orgánu.

Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit

Důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, vztahujících se k

ochraně osobních údajů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na

jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a

ochrany Důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto

povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.

S ohledem na interní předpisy objednatele 2 tento vyžaduje uzavření samostatné Smlouvy o zachování

důvěrnosti informací (dále jen „NDA") se zhotovitelem, a to výhradně ku své osobě. Znění NDA tvoři

nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha.

OPRÁVNĚNĚ osoav SMLUVNÍCH STRAN

Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména, nikoli však výlučně, prostřednictvím

následujících oprávněných osob, tj. osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických

oprávněné osoby, které budou objednatele 1 zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

Oprávněné osoby, které budou objednatele 2 zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

oprávněné osoby, které budou Zhotovitele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

Jméno a přijmení

lng. Lukáš Filip

E-mail

lfilip©deloitteCE.com

Zmena oprávněných osob bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně bez nutnosti

uzavírání dodatku ke Smlouvě.

Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé smluvní

straně doručena vlistinné podobě na adresu jejího sídla nebo velektronickě podobě na e-mailovou
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adresu uvedenou u oprávněných osob; oznámení v elektronické podobě je Zhotovitel povinen odesílat

objednatelům na všechny uvedené e-mailové adresy oprávněných osob, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

SMLUVNÍ PoKUTY A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla dle této Smlouvy mají objednatelé nárok požadovat po

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000; Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokutu dle tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit na výzvu-fakturu objednatelů

nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednatelům škoda. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká

nárok objednatelů na náhradu škody vzniklé porušením povinností Zhotovitele z této Smlouvy ve výši

přesahující smluvní pokutu. Každý z objednatelů výstaví fakturu na smluvní pokutu samostatně, a to

každý ve výši jedné poloviny z celkové výše smluvní pokuty.

Při prodlení súhradou ceny dle Smlouvy je dílčí objednatel, který je v prodlení povinen zaplatit
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

Smluvní pokuty budou splatné ve lhůtě třicet (30) kalendářních dnů po doručení společné výzvy-faktury

objednatelů k jejich zaplacení; výzva-faktura musí mimo jiné specifikovat důvod vzniku smluvní pokuty

a výši požadované smluvní pokuty.

Smluvní strany činí nespornou výši sjednaných smluvních pokut a považuji ji za zcela přiměřenou

a oprávněnou co do sjednané výše zejména s přihlédnutím k účelu a významu této Smlouvy

pro objednatele. Nárok na smluvní pokutu však objednatelům nevznikne, jestliže k porušení povinnosti

Zhotovitele došlo v důsledku existence mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek,

které umožňují škůdci (Zhotoviteli) zprostit se povinnosti k náhradě škody (š 2913 odst. 2 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník). Celková výše smluvních pokut, které může objednatel na základě této

Smlouvy po Zhotoviteli požadovat, nepřekročí částku rovnající se 150% ceny Díla.

PRÁVO K UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA

Zhotovitel poskytuje objednatelům oprávnění k výkonu práva Dílo užít, tj. licenci, a to dnem jeho

předání a převzetí podle této Smlouvy. Tato licenceje neomezená co do množství, rozsahu, času a území

a Zhotovitel ji poskytuje jako licenci výhradní a na dobu neurčitou, resp. dobu trvání autorských

majetkových práv.

Zhotovitel odpovídá objednatelům za bezvadnost práv nabytých touto Smlouvou, zejména za to, že

užitím Díla nedojde kneoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani kjinému porušení právních

předpisů.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předáni.

objednatelům plynou z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla nároky na:

9.2.1

9.2.2

odstranění vady opravou;

přiměřenou slevu z ceny Díla, jestliže je vada neodstranitelná.

Volba mezi nároky uvedenými v předchozí větě za jakýchkoli okolností náleží objednatelům.

Zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla vzniklé zaviněním objednatelů nebo třetích osob.

Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím nevhodných pokynů

objednatelů.

Zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla, k nimž došlo v důsledku úprav, doplňků nebo změn Díla

provedených objednateli nebo třetí osobou.
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10. UKONČENÍ SMLOUVY

10.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou dle odst. 2.4 této Smlouvy.

10 Smluvní strany jsou oprávněny bezjakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy, pokud:

10 2.1 bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této Smlouvy;

10 2.2 na majetek protistrany je prohlášen úpadek nebo protistrana sama podá dlužnický návrh na

zahájení insolvenčního řízení;

10.23 protistrana vstoupí do likvidace; nebo

10 2.4 proti druhé smluvní straně je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.

10.3 odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé

smluvnístraně.

104 Zhotovitel je povinen vrátit objednatelům do pěti (5) kalendářních dnů ode dne ukončení Smlouvy
veškeré informace a podklady, které mu byly v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuty objednateli
nebo třetími osobami v hmotné podobě, nedohodnou-li se smluvní stranýjinak.

10.5 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se záruk, práv z vady,

povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty, ustanovení o ochraně informací, ani další

ustanovení a nároky, zjejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

11. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

11.1 Zhotovitel je na základě 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, osobou povinnou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou

spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se dále

zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných poddodavatelů.

11.2 Smluvnístrany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetnějejích příloh a veškerých případných budoucích

dodatků bude uveřejněna vsouladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy zabezpečí

objednatel 1.

11.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům potřebnou součinnost. Zhotovitel bere na vědomí

povinnosti objednatelů zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se ZZVZ, se zákonem

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jinými obecně

závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá zuvedených předpisů či o němž rozhodnou

objednatelé.

11.4 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že:

11.4.1 se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v z.p.p. (dálejen „ZToPo");

11.4.2 zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnancu a dalších

odpovědných osob dle š 8 ZTOPO;

11.4.3 učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo

odvrácení případných následků spáchání trestného činu;

11.4.4 z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu
ZToPo spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně

aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex

11.5 Každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání

nevzbudilo důvodně podezření ze spáchánítrestného činu, přičitatelnéhojedné nebo oběma smluvním

stranám ve smyslu ZToPo.
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Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:

11.6.1 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatekjinému nebo projiného v souvislosti se svojí činností

za účelem ovlivnění nebo odměněni poskytnuté služby,

11.6.2 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v

souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměněni poskytnuté služby,

11.6.3 učiní všechna opatření k tomu, aby se ona ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv

formy korupčníhojednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit

znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dálejen „TZ"), a to trestného činu přijetí úplatku dle š 331 TZ, trestného

činu podpláceni dle š 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle š 333 TZ, či jiného

trestného činu spojeného s korupci dle TZ,

11.6.4 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. Úplatkem je ve

smyslu 12 neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném

zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě nebo s jejím souhlasem jiné

osobě, a na kterou není nárok.

Zhotovitel je oprávněn přenést svoje komplexní práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí

osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatelů. Zhotovitel je dále oprávněn pro zajištění

plnění předmětu této Smlouvy využít poddodavatele. Tuto skutečnost Zhotovitel objednatelům oznámí

nejpozději ke dni, kdy poddodavatel zahájí svou činnost. Pro vyloučení pochybností smluvní strany

stanoví, že plnění poddodavatelem se nepovažuje za přenos komplexních práv a povinností vyplývajících

z této Smlouvy tak, jak je uvedeno v první větě tohoto odstavce. Ustanoveníš 1879 o.z. se nepoužije.

Vyžaduje-li tato Smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jinéjednání písemnou formu, tato

není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými čijinými technickými prostředky (např. email, fax).

Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní

vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. vpřípadě, že bý jakékoli

ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit

jednání avco možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů

obsažených vtakovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo výnutitelnosti

pozbylo.

Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží

jedno (1) vyhotovení a objednatelé obdrží též každý po jednom (1) vyhotovení.

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti

Smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně vpodobě dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak,

přičemž smluvní strany výslovně vylučují jiné způsoby či formy změny této Smlouvy. Za písemnou formu

se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail,

fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této Smlouvy z důvodu nedodržení formy

kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednánío předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany

měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev
smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí

být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze smluvních stran.

Obsahuje-li tato Smlouva jako přílohu obchodní podmínky některé ze smluvních stran má vždy ve

výkladu přednost ustanovení této Smlouvy před obchodními podmínkami.
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11.15 Na důkaz toho, že smluvní strany sobsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se kjejimu

plnění, připojuji své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné

vůle.

11.16 Přílohy: NDA objednatele 2

Nabídka a Všeobecné podmínky Zhotovitele
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Jméno/název: Deloitte Advisory s.r.o.

Právní forma: Společnost s rucením omezeným

Sídlo/místo podnikání a kontaktni adresa: Praha 2, Italská 2581/67, PSČ 120 00

Zapsán v obchodnim rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225
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3 Výchozí situace

Společnost Deloitte Advisory, s.r.o. vnímá současnou situaci, kdy společnosti Operátor ICT, a.s.
(dále jen „OICT“) a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „DPP") chtějí strukturovaně
porovnat technicko-organizační aspekty systémů P-DOS a MOS pro návazné smluvní kroky ohledně
využití systému MOS ze strany DPP.

Tato nabídka navazuje na tržní průzkum ceny zamýšleného projektu „Porovnávací analýza
funkcionalit a nákladů odbavovacích systémů P-DOS a MOS“ (dále také „Projekt"), ke kterému
byla společnost Deloitte oslovena ze strany zástupců společností OICT a návazně na výzvu
k předložení cenové nabídky stejné od společnosti ze dne 17. 7. 2019. Podle vyjádření zástupců
OICI“ se předpokládá společné zadání Projektu a tato nabídka je tedy nabídkou určenou pro obě
společnosti, OICT i DPP, k dalšímu společnému posouzení.

Nabídka poradenských služeb - DůVĚRNÉ



4. Projektové práce

V rámci dodávky Projektu bude sestaven strukturovaný výstup „Porovnávací analýza

funkcionalit a nákladů odbavovacích systémů P-DOS a MOS", která bude pokrývat následující

problematiky:

1. Porovnání systémů P-DOS a MOS (dále také „systémů) z následujících pohledů:

Srovnání Service Level Agreement (dále jen „SLA“, tj. formalizované popisy služeb)

obou Systémů

Srovnání architektury Systémů

Srovnání provozu Systémů a jeho nároky

Srovnání možností rozvoje Systémů

Srovnání bezpečnost Systémů

Srovnání stavu Systémů vůči strategii odbavování v hl. m. Praze

Finanční srovnání systémů — porovnání nákladovosti obou systémů

Další body dle uvážení Zhotovitele, které přimo či nepřímo souvisí s problematikou
rozdílnosti Systémů

a)

b)

C)

d)

e)

f)

9)

h)

2. Právní zhodnocení k otázkám navazujících smluvních kroků

a) Závěry analýzy možné nedovolené podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování

Evropské unie

Zejména se bude jednat o zodpovězení následujících otázek: Znamená uzavření

dodatku č. 36 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících (ev. č

1152 00 09) a v kontextu čl. II bodu 6 tohoto dodatku také smlouvy

o poskytování služeb MOS mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová

společnost a společností ROPID v navrženém znění nedovolenou podporu ve

smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie?

b) Závěry analýzy možné podstatné změny závazku ze smlouvy o veřejných službách ve

smyslu 5 16 zákona č. 194/2010 Sb.

Zejména se bude jednat o zodpovězení následujících otázek: Znamená uzavření

dodatku č. 36 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících (ev. č.

1152 00 09) a v kontextu čl. II bodu 6 tohoto dodatku také smlouvy

o poskytování služeb MOS mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová

společnost a společností ROPID v navrženém znění podstatnou změnu závazku

ze smlouvy o veřejných službách ve smyslu š 16 zákona č. 194/2010 Sb. (za

výchozího předpokladu, že se uvedený zákon na smlouvu č. 1152 O0 09 aplikuje)

a ve smyslu nařízení (ES) č. 1370/2007, kdy má Dopravní podnik hl. m. Prahy

v tomto právním rámci uzavřenou smlouvu o veřejných službách. Je taková

změna závazku změnou dovolenou?
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5 Cenová nabídka

nabídkovou cenu na dodávku Projektu

Společnost Deloitte Advisory, s.r.o. níže předkládá
pro společnosti

„Porovnávací analýza funkcionalit a nákladů odbavovacích systémů P-DOS a MOS"

Operátor ICT, a.s. a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Stanovená nabídková cena je garantována jako cena maximální a nepřekročitelná, konečná,

zahrnující veškeré náklady
Deloitte spojené s plněním předmětu tohoto Projektu.

Celková nabídková cena v Kč

včetně DPHCelková nabídková cena v Kč

bez DPH
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DPH v zákonné výši v Kč

1. 149 500

950 000
199 500



Harmonogram

lektový výstup bude zhotoven nejpozději do 7 týdnů od předání veškerých podkladů

u Deloitte. očekávaný časový průbeh Projektu je naznačen níže.

vita
1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T

Zahájení Projektu

Porovnání systémů P-DOS

a M05

Analýza předaných podkladů

Provedení srovnání Systémů ve výše

uvedených aspektech

Právní zhodnocení k otázkám

navazujících smluvních kroků

Analýza předaných podkladů

Sestavení právního zhodnocení

ředání finálního výstupu

rojektu
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—7 Plná moc Ing. Jakuba Sovy
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PLNÁ MOC / POWER OFATTORNEY

Společnost / Company. Deloitte Advisory s.r.o.

IČO: / ldenlijícntion numhcr: 17582167

Sc sldlcm/ iii/h ít: registered address Praha li, Karlín, Karolinská 654/2. PSČ l86 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl C, vložka l [3225/

rcgíxiercd in the Commercial Register moinlaintd by the Municipal Cuurt in Prague, Section C, huci-t l l3225.

zastoupená l represented by: lng. Diana Růdl Rogerová, jcdrmtcllm / arcculivc director

(Dále jen „Spolcčllosrň l (Hornina/ler the "Company)

tímto zmocňuje níže uvedené osoby I hereby aulhorisur the below person.:

' PAVEL ŠIŠKA (r.č. I birth identification nunihcr 700129/3849)

- Jlkí FIALKA (r.č.:/ birth identification number. 710503/0592)

' JAKUB SOVA (r.č. / hirlh identification number 720514/1262)

- VLADIMÍR VANĚK (r.č. / blríll identification nit/libor 57052 ll0060)

- PETR VIKTORA (r.č. l blnh idcntj/ication number 6l05l3f2044)

— WALTER FUSAK POLl (narozen birth date 3 7.l966, č. pasu lpasxpor! number 17603628)

* VINCENZO CIAMILLO (nnmzcn / birth dali: 23 91971, č pasu l passport number AA4254 IIB)

— ŠTĚPÁN HÚSEK (r.č.: / birth Identification number: 76l l l3l0208)
' MILAN KULHÁNEK (r. lbín/l idcililjicotlon number 720730/1893)

— MIROSIAV LINHART (r.č.: l birth identification number 780227/7626)

' JAN BAl.A'l'KA (r.č. l binh identification number 801 l [2/3505)

(dálc též „Zmocnčnci“) / (here/naftu tha ,Rcpn-_rentative.r")

k zastupování Společnosti a k veškerým právním jednáním jménem n na účel Společnosti, včcmč uzavírání příslušných smluv,

v souvislostí s předmětem podnikání Společností. l ta represent the Company and ro per/omi any legal ncLrfor nnd on behalf

ofthe Company, including the conclusion ofthe relevant agreements. ln relation to the xcnpc oflhc burina-.r: activities nflhc

Company.

Toto zmocnění ncmhmujc oprávnění k: / 7711: aulhorizution doc: not include the enlpowennenl lu:

- umvlránl smluv. jejichz předmětem je mjistčnl u utvrzeni závazků třetích osob; i conclusion of agrconlenLr an

sectuing and rcaýinnution oftlllrd party 's obligations;
- uzavírání smluv o výprosc, výpůjčce. úpůjčce čí smluv o úvěru; l Conclusion ofagreements on landing (grain/tous

hai/muni), bonnwilxg agreements, loan agreements or credit agreements:

- uzavírání damvncích slnluv s předmětem plnění přesahujícím 3 000 EUR (slovy: tři lísícc cm): l Cimchzrinn of

dona/ion agreements worth mora than EUR 3,000 (in u-onLr: thnm thousand euro);

- umvhání a ukončování smluv o ůčlu popř. otevírání a uzavírání bankovních či jiných účtů Společnosti; (conclusion

and termination ofany account agroumentx ur opt.-ning and closing o/lhe Company 's hank or trhal/ler accounts;

- zmčnč podpisových práv k disponování s pmstfcdky nn bankovním čijinčm účtu Společnosti; / change: af

signing rights involving tllc handling ofikofinds on tiu.- Compunyír hank ar anal/ler accounts;

- uzavírání smluv, jejichž předmětem jc koupi! či prodej nemovitých věcí; l conclusion ofagreements an purchase nr

sole o/immavable ossnr;

- uzavírání smluv, jejich! předmětem je nájem nebo pach! nemovitých věcí či závodu. / conclusion nf ogrccnlcnLr on

lease or usu/uctuary lean: ujimmovable ans/s ar ofenmprirc.

Každý z výš: uvedených Zrnocněnců jc oprávněn jcdnlu u podepisovat samostatně.

Each ofthe almvu Represuntuiiívs is anti/led ta act and sign xzpomlcly.

Tuto plné mocjc platná 8 účinná odc dncjcjího podpisu Společností a uděluje se na dobu urcitou, a lo do 3 I .I2.20l9.

17111: pnwcr nfaltomcy shall bc valid and a/fective a: of the day ofilx „signing hy the Company und shall hc grantu/úv“ o

dcjinilnpcriad oftime, until 31.12 20/9.

Tuto plná moc jc vyhotovena včcsko-anglické verzi. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí čí rozdílů vjuzykových verzích jc

mzhodující česká verze. l Tii/.r power of attorney is concluded in the (šach-English language. ln the event af any

z/Lrcrepnnciev or u conflict between the language vcrxionx, the Czech VCFSÍDVI xhnllprcvoil.
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V Pmz: dn: l In Prague on 28.11.2018

Jménem l Fur aml un behalfn/Dclullle Advisory s.r.n.:

VROHLÁŠENÍ 0 PIIAVOSTI PODPISU NA USTINĚ NFSEPSANÉ ADVDKÁTEM
Min! (kin Iwlhv n prulllálenkh n pravost! vodním DIMSGIXW/lnll/C

ll ní!: podepuná Mgr. DIZ: Podruhé advnulh il slalom v Prue l, Kam mld 654/2, zapsaná
v zaznamu advukálů vedeném Cakau aavokáml knmamu pod WL 11409, plublašufl, le mm llxtlnu nled: mnou vhimolulnč ve
dvou vyhnmvenlch nndcmnh:

m;. Diana nun: Ragumvl nar.: 15 srpna 1911. hytcm Gočárův: w, us ou Praha 4, mu lulobum hem umu; : plnlndha
ubčanuxéha urúkuu c. 200310331

Pndepsaný advnkát mnm pmmaunlm o plavani podpisu nepamatuje xprávnun inl pravdlvuxl udajů uvedených v nem Ilxliuů, am
ltiímuud x prlvníml phdphv

V Frau, du! 13. ligandu 2018
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oitte

může obsahovat myšlenky, koncepty, know-how, metodiky,

rocesy a jiné obecné dovednosti Deio tte, které tvoří nebo mohou

ítajemství Deloitte ve smyslu ustanovení š 504 zák. č. 89/2012

o zákoníku, v platném znění. informace obsažené v této nabídce

ěrné a jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu příjemce této

adně též osob pověřených hodnocením podaných nabidek nebo

edmětného výběrového řízení. Jakékoli jiné použiti, zejména pak

abídce obsažených informaci jiným třetím osobám, jejich
o využití třetími stranami/pro potřebu subjektu mimo skupinu
že mít důsledky v souladu s příslušnými právními předpisy

dnost nevyjímaje) a je proto možné pouze s předchozím

hlasem Deloitte Advisory s.r.o.

ry s.r.o. vylučuje přijetí této nabídky popř. návrhu smlouvy

datkem, změnou nebo odchylkou od této nabídky.

je jednu či více společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited

iní síťjejích členských firem a jejich spřízněných subjektů.

L (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) a každá z jejích

představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost
ientům neposkytuje. více Informací je uvedeno na adrese

om/about.

ioitte je předním globálním poskytovatelem služeb v oblasti

nce, podnikového poradenství, finančního poradenství,

oblasti rizik a daní a souvisejících služeb. Naše sít členských firem

0 zemích a teritoriích poskytuje služby čtyřem z pěti společností

ebříčku Fortune Global 500 ©. Chcete-I se dozvědět více o

zhruba 264 000 odborníků dělá to, co ma' pro klienty smysl,

obsahuje pouze obecně informace a společnost Deloitte Touche

íted ani žádná z jejích členských firem či jejich spřízněných

rnně „síťspolečností Deloitte") jejím prostřednictvím neposkytuje
a služby. Přijetí jakéhokoliv rozhodn tí č jednání, které může mít

finance či podnik, byste měli konzultovat s kvalifikovaným

dcem. Žádný subjekt v rámci sítě společnosti Deloitte nenese

a ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této

e informací kontaktujte Deloitte Česká republika.
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