
X080/231

SMLO U VA č. 19/14 ENGO P
o poskytnutí plynu pro Zařízení Staveniště budovy DOŠ DOČ zřízené v rámci Smlouvy o dílo

č. 18/003/5071 (88/2018) „Pisárky - Etapa II, dostavba haly vozovny a nové kolejové uspořádání“

Smluvní Strany
1) Dopravní podnik města Brna, a.S.

Se Sídlem: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 656 46
Společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a Za realizaci Smlouvy:

IČO: 25508881
DIČ; cz25508881
Společnost je plátcem DPH
Bankovní Spojení:
číslo účtu:

(dálejen poskytovatel)

2) FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, Stavby a.s.
Se Sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zápis v OR.: Krajský Soud v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoba oprávněna k podpisu Smlouvy:

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických:

IČ; 25317628
DIČ; Cz25317628
Bankovní Spojení:
Společnost je plátcem DPH.

(dálejen Odběratel)

1. Podmínky poskytnutí plynu
Jako Službu Spoj enou S užíváním Staveniště poskytuje DPMB plyn pro potřeby Staveniště a to Za následujících
podmínek:

1.1. Odběratel je připojen Z vnitřní Sítě v areálu poskytovatele. Nový vnější STL plynovod vede od napojení na
Stávající ocelový plynovod DN 80 na budově dílny, kde je místo připojení a Začátek plynoinstalace Svěře-
ného Zařízení. Venkovní rozvod je ukončen hlavním uzávěrem plynu - HUP DN50 v nove regulační Skříni
umístěné na fasádě nové haly.

1.2. V prostorách Staveniště Svěřených odběrateli jsou osazeny tyto plynové Spotřebiče:

Počet Název plynového Výkon Příkon
ks spotřebiče kW / kus m3/hod
18 Sálavý zářič calorSchwank vel. 15 15 1,75

Sálavý zářič calorSchwank vel. 20 20 2,22
1 Plynový kondenzační kotel 27 2,85

ENBRA CD 28H

Bez předchozího písemného Souhlasu poskytovatele nesmí odběratel žádným způsobem Zasahovat do rozvo-
dů plynu a výše uvedených plynových Spotřebičů, vyjma obsluhy a běžné údržby, ani vnášet do svěřených
prostor žádné jiné plynové Spotřebiče. Změně plynových spotřebičů musí předcházet změna smlouvy o při-
poj ení k distribuční Soustavě plynu, kterou po odsouhlasení změny plynových Spotřebičů zajistí oddělení
energetika DPMB, a.S.

1.3. Parametry poskytnutého plynu: zemní plyn naftový, středotlaká Soustava S přetlakem 100 kPa, objemové
Spalné teplo cca 10,55 kWh/m3.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

K měření množství poskytnutého plynu jsou v péči odběratele osazena a provozována měřící Zařízení pro
halu DOŠ a DOČ Pisárky. Měření je umístěno v nové regulační Skříní umístěné na fasádě haly DOŠ, DOČ.
V regulační Skříni je umístěn plynový filtr, regulátor tlaku plynu - regulace tlaku STL/NTL 100 kPa/3 kPa
a hlavni fakturační rotační plynoměr G40, DN50, provozním přetlaku 3 kPa. Před a Za plynoměrem jsou
umístěny kulové uzávěry a tlakoměry. Za plynoměrem je osazen bezpečnosti uzávěr plynu BAP DN65.
Měřicí zařízení jsou Zajištěna proti neoprávněným zásahům plombami poskytovatele. Konfigurace měří-
cích Zařízení, přepočítací koeficienty, Stavy počitadel a počty plomb ke dni fyzického předání prostor a Za-
řízení odběrateli budou uvedeny v předávacích protokolech. Odběratel nesmí činit žádné Zásahy do měří-
cích zařízení a jejich plomb oproti Stavu Zaznamenanému v předávacích protokolech ani ovlivňovat jej ich
činnost jiným Způsobem. Odběratel Se zavazuje uhradit poskytovateli Smluvní pokutu 10 tis. Kč Za každý
Zjištěný případ neoprávněného Zásahu.

Za bezpečnost provozu plynových Zařízení od místa připoj ení ad 1.1. odpovídá odběratel Osobou odpo-
vědnou Za plynová Zařízení odběratele je I . Odběratel
je povinen Zajistit výchozí revize revizním technikem DPMB, který má oprávnění revidovat určené tech-
nické Zařízení a to před vpuštěním plynu do míst připojení ad 1.1. Bez těchto revizí nebude plyn vpuštěn.

Pronaj írnatel není držitelem licence na distribuci plynu ani licence na obchod S plynem dle Zákona
458/20008b. o podnikání a výkonu Státní Správy v energetických odvětvích, negarantuje Spolehlivost po-
Skytnutí plynu a neodpovídá odběrateli za škody Způsobené poruchami poskytnutí plynu. Poruchy nebo
mimořádně události Spoj ené S poskytnutím plynu je odběratel povinen hlásit dispečinku poskytovateli S
nepřetržitou Službou na telefon

Úhrada Za poskytnutý plyn Se Stanoví přeúčtováním celkových nákladů na nákup plynu pro Síť poskytova-
tele alikvotnírn podílem dle množství poskytnutého plynu. Ke dni 1. I. 2019 činí plánované měrné náklady
této položky 1,00812 Kč/kWh včetně daně z plynu bez DPH. Poskytovatel je oprávněn jednostranně upra-
vit tuto položku ode dne Zıněny nákupní ceny. Ve faktuře bude tato položka zatížena DPH v Sazbě dle ak-
tuálního Znění zákona o dani Z přidané hodnoty.

Fakturaci poskytnutého plynu ad 1.7. provede poskytovatel ke konci kalendářní roku, případně jeho část
vymezené kalendářními měsíci Začátku nebo ukončení této Smlouvy. Na Základě účetní závěrky u poskyto-
vatele Za zúčtovací období bude daňový doklad. Datem Zdanitelného plnění je datum Zjištění Skutečných
nákladů Stanovený provozním předpisem poskytovatele. Daňový dokladje Splatný do 14 kalendářních dnů
od odeslání odběrateli. Za den úhrady Se považuje den připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

Odběratel prohlašuje, že není obchodníkem (plyn, elektřina, teplo nebo chlad) dle § 7a, zákona
235/2004 Sb. o DPH.

2. Ostatní Smluvní uiednání

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní Straně nastanou změny (například změna sídla, Změna jedna-
jících osob atd.), je povinna Smluvní Strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé Smluvní
Straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní Straně Za vzniklou škodu.
Nebude-li v případě Zaslání písemnosti druhé Straně doručeným dopisem na adresu uvedenou v Záhlaví této
Smlouvy na této adrese Zásilka úspěšně doručena či převzata oprávněnou osobou Smluvní Strany nebo ne-
bude-l'Ltato zásilka vyzvednuta a držitel poštovní licence doručenou Zásilku vrátí Zpět, bude považováno za
úspěšné doručení Se všemi právními následky třetí den prokazatelného odesílání zásilky druhou Stranou.
Obě smluvní Strany Svým podpisem Stvrzují Správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především
pak název obchodní fmny, Sídlo, bydliště, telefon, IČO a DIČ.
Odběratel Se Zavazuje uvádět číslo Smlouvy uvedené v Záhlaví při veškeré korespondenci
S poskytovatelem.
Smluvní strany Se dohodly, že skončí-li Smlouva výpovědí či jiným Způsobem ze Strany poskytovatele, od-
běratel nemá právo na náhradu Za výhodu poskytovatele, nebo nového odběratele, kterou případně získal
převzetím Zákaznické Základny vybudované vypovězeným odběratele. Strany smlouvy tímto zcela vylučují
použití § 2315 občanského Zákoníku.
Odběratel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel je povinným Subj ektem v souladu Se
Zákonem č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v Souladu a Za podmí-
nek Stanovených v Zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo Z ní vyplývající
zveřejnit. Informace, které je povinen poskytovatel Zveřejnit, Se nepovažují Za obchodní tajemství ve Smys-
lu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani Za důvěmý údaj nebo Sdělení ve
Smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského Zákoníku. Podpisem této Smlouvy dále bere odběratel na vě-
domí, že Smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné Správy v Registru Smluv podle Zákona č. 340/2015
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2.7.
EQ OO

2.9.

Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv (Zá-
kon o registru Smluv).
Poskytovatel i odběrateljsou povinni zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech, o nichž Se dozvěděli
při výkonu Sjednané činnosti a které v Zájmu Správce osobních údajů nelze sdělovat jiným osobám.

. Odběratel i poskytovatel jsou povinni Zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných Zájmů
odběratele či poskytovatele Se Zájmy osobními, Zejména nebudou Zneužívat informací nabytých
v Souvislosti S výkonem sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.
Odběratel i poskytovatel se dále Zavazují nakládat s osobními údaji Subjektů údajů, Zejména Zaměstnanců,
obchodních partnerů a Zákazníků, jakož S osobními údaji jiných třetích osob, S nimiž přijdou do Styku, plně
v Souladu S Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679) v platném Znění. Odběratel i poskytovatel jsou Zejména povinni Zachovávat mlčenlivost o těchto
údajích, dále pak Zajistit vhodným Způsobem bezpečnostní, technická a organizační opatření dle článku 32
Obecného nařízení. Odběratel i poskytovatel jsou dále povinni okamžitě Si vzájemně Sdělit jakékoliv pode-
Zření Z nedostatečného zajištění osobních údajů nebo podezření Z neoprávněného využití osobních údajů
neoprávněnou osobou.

2.10. Odběratel i poskytovatel jsou povinni na požádání spolupracovat S doZorovým úřadem při plnění jeho
úkolů.

2.1 1. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno Za porušení Smlouvy. Odběra-
tel plně odpovídá poskytovateli Za škodu, kterou by mohl Způsobit Zaviněným porušením této povinnosti.
Odběratel plně odpovídá poskytovateli Za škodu, kterou by mohl Způsobit Zaviněným porušením této po-
vinnosti.

2.12. Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po Skončení smluvního vztahu.

3. Závěrečná ustanovení

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

V Brně dne :

'vz

n y , isárky, 603 00 Brno

Poloıd není v této Smlouvě Stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně
platnými právními předpisy.
Změna Smlouvy je možná pouze písemně, formou oboustranně odsouhlasených, vzestupně číslovaných a
podepsaných dodatků.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu a každá Strana ob-
drží po jednom vyhotovení.
Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o .zvláštních podmínkách
účinností některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv.
Smlouva, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru Smluv dle Zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv, na-
bývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními Stranami.
Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva byla Sepsána podle jejich Skutečné a svobodné vůle. Smlouvu
přečetly, S jejím obsahem Souhlasí, ujednání obsažená v této Smlouvě považují Za ujednání odpovídající
dobrým mravům a Zásadám poctivého obchodního Styku, na důkaz čehož připojuji vlastnoruční podpisy.

9.1edna 2020

Odběratel :
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vedoucí oddělení 5063 Energetika
Dopravní podnik města Brna, a.S.
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