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Č. smlouvy objednatele: 0001016 00 19  

Č. kontraktu objednatele: 9002003016 

 

 

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
se sídlem:    Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:   Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

    Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

FUBAR a.s. 

se sídlem:   Pastevců 521/9, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4  

zastoupená:   Veronikou Martinkovou, předsedkyní představenstva  

IČO:   25229273 

DIČ:  CZ25229273 

bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
číslo účtu:  579355723/0300 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 9765 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 17.10.2019,  

č. 1000181261 s názvem „Komplexní technická podpora pro technologickou 
komunikační infrastrukturu tzv. technologickou síť“ 

 dohodly na uzavření této  
 

 

 

RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“)  
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této smlouvy je: 

a) poskytování kontinuální technické podpory, což zahrnuje: 

- aktivní monitoring na technologické komunikační infrastruktuře tzv. 
technologické sítě (TS) na trasách pražského metra, v depech a v budově CD. 
Přehled zařízení, na kterých je prováděn nepřetržitý aktivní monitoring je určen v 
příloze č. 3,  popis služby je specifikován v příloze č.1; 

- poskytování technické podpory při řešení incidentů i při plánovaných činnostech. 
Přehled zařízení, pro které je zajišťována technická podpora je určen v příloze č. 
3, parametr dostupnosti technické podpory je specifikován v příloze č. 4. 

b) provádění plánované údržby a profylaxí na prvcích TS. Přehled zařízení, na 

kterých je prováděn aktivní monitoring je určen v příloze č. 3. 

c) poskytování konzultací souvisejících s provozem a rozvojem TS. 

Plnění dle bodu 1.1 a) bude prováděno kontinuálně po dobu účinnosti smlouvy. 
Plnění dle bodu 1.1 b) a c) bude prováděno podle konkrétních požadavků 
objednatele na základě dílčích objednávek objednatele. 

1.2 Smluvní strany považují za nesporné, že tato smlouva nezakládá právo zhotovitele 
po objednateli vyžadovat provedení budoucích objednávek či uzavření dílčích smluv. 
Za tímto účelem smluvní strany vylučují jakoukoliv předsmluvní odpovědnost 
objednatele. 

1.3 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že žádný údaj či ujednání 
v objednávce nesmí být v rozporu s výslovným ujednáním v této smlouvě. Dojde-li 

k rozporu mezi objednávkou a smlouvou, smluvní strany trvají na tom, že chtějí stanovit 
přednost ujednání v této smlouvě. 

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

2.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle přílohy č. 2 této smlouvy s tím, že 
hodnota celkového plnění za období v trvání 4 let od podpisu smlouvy nepřekročí 
částku 3 000 000 Kč bez DPH (slovy: tři miliony korun českých bez DPH).  

 Sjednané ceny obsahují veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletním poskytnutím 
plnění a to i v případech, kdy si realizace plnění vyžádá zvýšení úsilí dodavatele. 
Sjednané ceny jsou nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady 
zhotovitele, které mu vzniknou v souvislosti s prováděním díla. Cenami uvedenými 
v příloze č. 2 je zhotovitel vázán po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

 K ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. 
2.2 Každá faktura – daňový doklad, dále faktura, bude vystavena podle zákona č. 235/2004 

Sb., o DPH, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu 
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy a bude mít, kromě zákonem stanovených 
údajů, zejména tyto náležitosti: 

a) číslo smlouvy objednatele a zhotovitele 
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b) číslo objednávky 

c) přílohu – předávací protokol se soupisem provedených prací 
d) vyznačení splatnosti 
e) IČO objednatele a zhotovitele 

f) bankovní spojení zhotovitele 

g) razítko a podpis zodpovědné osoby zhotovitele 

2.3 V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v bodě 2.2 této smlouvy nebo bude neúplná a 
nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti zhotoviteli 

vrátit k opravě či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a 
platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury 
objednateli. 

2.4 Úhrady za provedená plnění budou fakturovány podle termínů uvedených na 
objednávkách. Den uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP) bude den předání 
díla, uvedený na předávacím protokolu a v případě paušální částky za plnění dle bodu 
1.1 písm. a) této smlouvy poslední den příslušného kalendářního měsíce. Přílohou 
faktury bude soupis provedených prací.  

2.5 Faktura je splatná ve lhůtě splatnosti 30 kalendářních dnů po jejím doručení do 
dispozice objednatele. 

2.6 Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední 
den splatnosti připsána k účtu zhotoviteli. 

2.7 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty zhotovitele 

zveřejněné v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že dodavatel 
nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a výši DPH 
uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 
Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny 
představující nezaplacenou DPH. 

2.8 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 

3. ZÁRUKY 

3.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se smlouvou, 

zadávacími podmínkami a přejímá závazek, že dílo bude způsobilé pro použití ke 
smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti, 
zejména plnou funkčnost, a to jak v době předání, tak po dobu záruční lhůty, která činí 
24 měsíců. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k bezodkladné opravě či 
výměně vadných částí poskytnutého plnění za bezvadné a to na vlastní náklady. 
Zhotovitel poskytuje záruku za to, že provedené dílo nebude mít právní vady a nebude 
zatíženo právy třetích osob, která by omezovaly nebo znemožňovaly užití jeho 
předmětu k účelu dle příslušné objednávky. 
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4. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Dílo dle bodu 1.1 písm. b) a c) této smlouvy bude prováděno na základě dílčích 
požadavků objednatele formou e-mailové objednávky se specifikací konkrétního 
rozsahu prací a určením místa plnění. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli obratem potvrzení objednávky, nejpozději však 
do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, nebo zaslat objednateli protinávrh. 

4.3 Termíny plnění jednotlivých dodávek budou závazně stanoveny vždy pro každou 
jednotlivou objednávku. Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě uvedené 
v objednávce. 

4.4 Kontaktní telefon a e-mailová adresa zhotovitele pro uplatnění požadavku objednatele 
na technickou podporu při řešení incidentů je: 

4.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 

Smlouvou a konkrétní objednávkou, pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či 
budou Objednatelem předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

4.6 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění prací bude mít dostatečnou kapacitu 
svých zaměstnanců pro rozsah požadovaných prací. 

4.7 Zhotovitel se zavazuje zdržovat v prostorech objednatele pouze v místě pracoviště a 
řídit se pokyny zástupce objednatele. 

4.8 Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze pracovníkům, kteří budou vybaveni 
externím průkazem. Vydání externích průkazů si zhotovitel zajistí před započetím prací 
u objednatele. 

4.9 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti 
za škodu související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 
10 000 000 Kč (Slovy: Deset milionů korun českých) za pojistné období, a to po celou 

dobu trvání této smlouvy. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1 Objednatel se zavazuje dílčí objednávky zasílat na e-mailovou adresu: 

5.2 Zhotovitel může započít s plněním díla na základě „Souhlasu k činnosti cizí 
organizace“, dále jen „Souhlas“, který vydá objednatel. 

5.3 Zhotovitelem výslovně prohlašuje, že má potřebné oprávnění a odbornou způsobilost ke 
splnění svých závazků z této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou 
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. 

5.4 Zhotovitel se zavazuje, že aktivní monitoring na technologické komunikační 
infrastruktuře, podle čl. 1.1 a), odstavec prvý, bude provádět nepřetržitě. Zaznamenané 
incidenty - události, které nejsou součástí standardních operací a které působí nebo 
mohou způsobit poruchu služby nebo snížení kvality služby – bude oznamovat 

objednateli na kontaktní pracoviště DP uvedené v příloze č. 5. 
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5.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že technickou podporu při řešení incidentů podle čl 1.1 a), 

odstavec druhý, garantuje podle parametru dostupnosti technické podpory, který je 
specifikován v příloze č. 4.   

5.6 Objednatel se zavazuje, že ad hoc požadavky na poskytování technické podpory při 
řešení incidentů podle čl 1.1 a), odstavec druhý, bude u zhotovitele uplatňovat z 
kontaktních pracovišť DP, které jsou uvedené v příloze č. 5. 

6. SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 V případě, že zhotovitel nepotvrdí objednávku ve lhůtě stanovené v bodě 4.2 této 
smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení se splněním své povinnosti. 

6.2 V případě, že objednatel vyvolá požadavek podle čl. 4.4 této smlouvy a zhotovitel 

nezahájí poskytování technické podpory při řešení incidentů podle čl 1.1 a), odstavec 

druhý, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každou započatou hodinu prodlení nad parametr dostupnosti technické podpory, který je 
specifikován v příloze č. 4. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním 
dokončeného díla v termínu stanoveném či dohodnutém dle odst. 4.3 ve výši 0,5% 
z celkové paušální ceny plnění dle bodu 1.1 přílohy č. 2 této smlouvy bez DPH za každý 
byť i jen započatý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že mu ve splnění 
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

6.4 Pro případ porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle odst. 4.9 této 
smlouvy nebo pro případ, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci a platnost 
tohoto pojištění ověřit, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000 Kč za každý den porušení této povinnosti.  

6.5 V případě porušení povinnosti zhotovitele, které bude mít za následek přerušení provozu 
metra či uzavření stanice metra v souvislosti s prováděním díla, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení. 

6.6 Závazek splnit povinnosti utvrzené smluvní pokutou zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká.  

6.7 Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 
škody způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné 
výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. 

6.8 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 
splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na 
účet objednatele uvedený na faktuře. 

7. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

6.1 Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, tj. na 4 let od nabytí účinnosti této smlouvy 

nebo do vyčerpání limitu 3 000 000 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane 
dříve.  
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6.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

6.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez udání důvodů. 
Výpovědní lhůta je 3 měsíce. Tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

6.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez dalšího, tj. bez předchozího 
upozornění zhotovitele v těchto případech: 

 poruší-li zhotovitel některou z povinností dle této smlouvy nebo dle platných předpisů, 
norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je 
povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat; 

 bude-li zhotovitel plnit závazek založený touto smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami nebo v rozporu s pokyny objednatele; 

 vstoupí-li zhotovitel do likvidace; 

 pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Kontaktními osobami ze strany objednatele ve věcech technických jsou: 

 
 

Kontaktními osobami ze strany zhotovitele jsou: 

 
 

7.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat pouze písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7.3 Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést svá práva či závazky vzniklé na 
základě této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. 

7.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nabude účinnosti zveřejněním v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na 
žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se 
plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

7.5 Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran. 
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7.6 Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami 
v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, 
že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. Strany 
tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či obchodní praxe. 

7.7 Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpeční změny okolností ve smyslu 
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

7.8 V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní 
ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. 

7.9 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – požadavky na aktivní monitoring 

Příloha č. 2 – položkový ceník 

Příloha č. 3 – přehled zařízení, na kterých jsou poskytovány služby 

Příloha č. 4 – parametr dostupnosti technické podpory 

Příloha č. 5 – kontaktní pracoviště DP 

 

 

V Praze dne      V Praze dne 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

_________________________   ____________________________ 

Ing. Petr Witowski     Veronika Martinková 

předseda představenstva     předsedkyně představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   FUBAR a.s. 

akciová společnost       

 

 

 

__________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 


