
Smlouva o uskuteénéni vyluky a zajiéténi
néhradni obsluhy uzemi

uzavfené podle § 1746 odst. 2 zakona (“3. 89/2012 8b., obéansky zékonik

éislo smlouvy DPMB, a.s.: 20l051l2082
éislo smlouvy objednatele: 152/9/2018

Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisarky, 603 00 Brno, Doruéovaci (":islo: 65646
Zapséna: v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Brné, oddil B., vloika 2463
Osoba opravnéna k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
Kontaktni osoba ve vécech technicch:
ICO: 25508881
DIC: CZ25508881

DPMB, a.s. je plétcem DPH
(dale jen ,,DPMB, a.s.“)

a

FlRESTA-Fiéer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sidlo: Mlynské 388/68, 602 00 Brno
Zapsana’: v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Brné oddil B vloika 2144
Osoba opravnéna k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech technickych:

160: 25317628
DIC: CZ25317628

Datova schranka: j8pd5dg
(dale jen ,,objednatel“)
niie uvedeného dne, mésice a roku uzavfeli smlouvu nésledujiciho znéni:

|. flvodni ustanoveni

. Obé vyiée uvedené smluvni strany se dohodly na uzavf‘eni této smlouvy o uskuteénéni vyluky
autobusové dopravy a zajiéténi nahradniho dopravniho Feéeni obsluinosti L'Jzemi (dale jen
,,Sm|ouva“) s cilem vymezit podminky smluvniho vztahu zaloieného touto smlouvou, véetné
vymezeni zékladnich prév a povinnosti z tohoto zévazkového vztahu vyplajicich.

ll. Pfedmét a fléel smlouvy

. Pfedmétem této smlouvy je uskuteénéni vyluky autobusové dopravy a zajiéténi na’hradniho
dopravniho Feéeni obsluinosti Uzemi pfi stavbé ,,Brno, Bohunické I — rekonstrukce
kanalizace a vodovodu“ v terminu od 1. 2. 2020 do 30. 9. 2020.

. DPMB, a.s. se zavazuje za dale uvedenSIch podminek uskuteénit vfluku autobusové dopravy
linek 50, E50 v rémci akce ,,Brno, Bohunicka | — rekonstrukce kanalizace a vodovodu" a
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3.
4.
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zajistit néhradni dopravni Feéeni obsluinosti Uzemi, a to vterminu od 1. 2. 2020 do
30. 9. 2020.

III. Cena

. Celkové cena za uskuteénéni vyluky autobusové dopravy a zajiéténi néhradniho dopravniho
Feéeni obsluinosti Uzemi pFi stavbé ,,Brno, Bohunické | — rekonstrukce kanalizace a
vodovodu“ je Stanovena dohodou smluvnich stran a éini 1 344 085,00 Ké bez DPH (slovy:
jeden milién tFi sta étyficet étyfi tisic osmdesét pét korun éesch bez DPH).
K takto stanovené cené bude pfipoétena DPH v zékonné vyéi.
Uvedenou cenu Ize zvyéit pouze v pfipadé zmény rozsahu vykonfl.
Rozpis ceny a rozsahu vykonfl je stanoven podle kalkulace nékladfl DPMB, a.s. spojenych
s vylukou autobusové dopravy a zajiéténi néhradniho dopravniho feéeni obsluinosti Uzemi
pFi stavbé ,,Brno, Bohunické | — rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, které je jako pfiloha o.
1 nedilnou souéésti této smlouvy.

IV. Platebni podminky

. Fakturace VS/luky autobusové dopravy a zajiéténi néhradniho dopravniho Feéeni obsluinosti
l'Jzemi pfi stavbé ,,Brno, Bohunické I — rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ bude probihat
mésiéné ve vyéi:

. Unor 2020 160 957,- K63 bez DPH
o bfezen 2020 175 579,— Ké bez DPH
o duben 2020 165 830,- Kc“: bez DPH
o kvéten 2020 166 825,- Ké bez DPH
o éerven 2020 171 346,- Ké bez DPH
- éervenec 2020 168 539,- Kc“: bez DPH
o srpen 2020 165 941,— Kc”: bez DPH
o zéfi 2020 169 068,— K83 bez DPH

. Uhrada ceny uskuteénéné vyluky autobusové dopravy a zajiéténi néhradniho dopravniho
Feéeni obsluinosti Uzemi v souladu s élénkem II. bude objednatelem provedena na zékladé
faktury (dafiového dokladu) vystavené DPMB, a.s., nejpozdéji do 10. pracovniho dne po
ukonéeni kalendéfniho mésice objednateli. DUZP je posledni den v kalendéfnim mésici.
Splatnost faktury je 60 mi] od jejiho vystaveni. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit
bezhotovostnim pfevodem na Uéet DPMB, a.s., ktery je uvedeny na faktufe (dafiovém
dokladu). Povinnost objednatele uhradit DPMB, a.s., cenu vyluky autobusové dopravy a
zajiéténi néhradniho dopravniho Feéeni obsluinosti L’Jzemi vsouladu sélénkem ll. se
povaiuje za splnénou dnem odepséni platby z Uétu objednatele.
Adresa pro doruéeni faktury je sidlo na strané objednatele. Faktura kromé néleiitosti
dafiového dokladu vsouladu se zékonem é. 235/2004 8b., 0 dani zpfidané hodnoty,
v platném znéni, bude déle obsahovat éislo smlouvy DPMB a objednatele, bankovni spojeni
DPMB, a.s., nézev stavby a pfilohu (kalkulace nékladl‘ll). Pokud faktura nebude obsahovat
nékterou z poiadovanych néleiitosti a/nebo bude obsahovat nesprévné cenové Udaje, mflie
byt objednatelem vrécena DPMB, as. do data splatnosti. V takovém pfipadé nové |hL°1ta
splatnosti zaéne béiet doruéenim opravené faktury zpét objednateli. V pfipadé vréceni
faktury v souladu s oprévnénim objednatele podle tohoto odstavce neni objednatel v
prodleni.



. DPMB, a.s., prohlaéuje, 2e éislo ji uvedeného bankovniho spojeni, na které se bude
provédét bezhotovostni Uhrada za pfedmét plnéni, je evidovéno v souladu s §96 zékona o
DPH v registru plétcfil.

IV. Doba trvéni smlouvy

. DPMB, a.s. zajisti v9luku autobusové dopravy a zajiéténi néhradnl’ho dopravniho Feéeni
obsluinosti L'Jzemi v terminu od 1. 2. 2020 do 30. 9. 2020.

V. Smluvni sankce

. Objednatel se zavazuje pFi prodleni se zaplacenim fakturované ééstky nebo s nahrazenim
vzniklé ékody zaplatit DPMB, a.s., Uroky z prodleni ve vyéi 0,02 % z dluiné ééstky za kaidy
den prodleni.

. Pfi pfekroéeni doby poskytnuté VS/luky ze strany objednatele, se objednatel zavazuje uhradit,
do 30 dnfl 0d doruéeni faktury, smluvni pokutu ve VYéi 10 000,- Kc": za kaidy i zapoéaty den
pfekroéeni terminu vyluky. Smluvni pokuta nemé vliv na VYéi a rozsah néhrady ékody.

VI. Ostatni smluvni ujednéni

. Pokud nebylo v této smlouvé ujednéno jinak, fidi se prévni poméry Uéastnikfl, pfisluénymi
ustanovenimi obéanského zékoniku.

. Zména nebo doplnéni této smlouvy je moiné jen formou vzestupné éislovany'Ich pisemny’Ich
dodatkfl, které budou platné, jen budou-Ii Fa’dné potvrzené a podepsané opra’vnénymi
zéstupci obou smluvnich stran.

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichi kaidé ma’ platnost originélu a
kaidy obdrii po jednom vyhotovenich.

. Smlouva nabude L'Jéinnosti dnem jejiho uveFejnéni dle zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich
podminka’ch 06innosti néktery’Ich smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv.

. Smluvni strany prohlaéuji, 2e tato smlouva byla sepséna podle jejich skuteéné a svobodné
vale. Smlouvu pfeéetly, s jejim obsahem souhlasi, na dflkaz éehoi pfipojuji vlastnoruéni
podpisy.

. Objednatel podpisem této smlouvy bere na védomi, 2e DPMB, a.s. je povinnym subjektem
vsouladu se zékonem é. 106/1999 8b., 0 svobodném pfistupu kinformacim (da’le jen
,,zékon“) a v souladu a za podminek stanovenS/ch vzékoné je povinen tuto smlouvu, pfip.
informace v ni obsaiené nebo z n1 vyplyvajici zvel’ejnit. Informace, které je povinen DPMB,
a.s. zvefejnit, se nepovaiuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zékona 6.
89/2012 8b., obéanského zékoniku ani za dflvérny l'Jdaj nebo sdéleni ve smyslu ustanoveni
§ 1730 odst. 2 obéanského zékoniku. Podpisem této smlouvy déle bere objednatel na
védomi, 2e smlouva bude zveFejnéna na Portélu veFejné sprévy v Registru smluv podle
zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch Uéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni
téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv). Vloieni smlouvy do Registru smluv
provede DPMB.

. Objednatel i DPMB, a.s. jsou povinni zachovévat mléenlivost o véech skuteénostech, o nichi
se dozvédéli pFi Wkonu sjednané éinnosti a které vzéjmu sprévce osobnich L’Jdajfl nelze
sdélovat jinym osobém.

. Objednatel i DPMB, a.s. jsou povinni zdriet se jednéni, které by mohlo vést ke stfetu
opra’vnénych za’jmt‘J objednatele éi DPMB, a.s. se zéjmy osobnimi, zejména nebude
zneuiivat informaci nabyth v souvislosti s Wkonem sjednané (:innosti ve prospéch vlastni
(":i nékoho jiného.



9. Objednatel i DPMB, a.s. se da’le zavazuji naklédat s osobnimi L'idaji subjektiii L’idajfl, zejména

10.

11.
12.

zaméstnancfl, obchodnich partnerCI a zékaznikfl, jakoi s osobnimi Udaji jinych tfetich osob,
s nimii pfijdou do styku, plné v souladu s Obecnf/m nafizenim o ochrané osobnich Udajfi
(nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) vplatném znéni. Objednatel i
DPMB, a.s. je zejména povinen zachovévat mléenlivost o téchto L’Jdajich, déle pak zajistit
vhodnym zpfisobem bezpeénostni, technické a organizaéni opatfeni dle élénku 32
Obecného naFizeni. Objednatel i DPMB, a.s. jsou déle povinni okamiité si vzéjemné sdélit
jakékoliv podezfeni z nedostateéného zajiéténi osobnich L'idajfl nebo podezfeni
z neoprévnéného vyuiiti osobnich Udajfi neoprévnénou osobou.
Objednatel i DPMB, a.s. jsou povinni na poiédéni spolupracovat s dozorovym L’iiadem pfi
plnéni jeho L'ikolfl.
Jakékoliv poruéeni povinnosti ochrany osobnich udajfl bude povaiova’no za poruéeni
smlouvy. DPMB, a.s. plné odpovida’ objednateli za ékodu, kterou by mohl zpl‘Jsobit
zavinénym poruéenim této povinnosti. Objednatel plné odpovidé DPMB, a.s. za ékodu,
kterou by mohl zpflsobit zavinénym poruéenim této povinnosti.
Povinnost ochrany osobnich Udajfl a mléenlivosti trva’ i po skonéeni smluvniho vztahu.
Pfilohy: 1. Kalkulace nékladfl

V Brné dne 31012920 V Brné dne 3001732“




