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I. Predmét smlouvy
Predmétem této smlouvy je provédéni uplného a komplexniho servisu a daléich, touto smlouvou

specifikovanych odbomych dodévek a sluieb (dale jen ,,éinnosti“) s cilem zaji§téni funkénosti a

minimalizace poruchovosti provozu plnici stanice CNG, sklédajici se Ztechnologie stlaéovéni plynu,

za’sobnikfi, distribuéniho rozvodu a celkem péti vydejnich stojanfi pro plném’ vozidel, ztoho je jeden pro

verejny prodej CNG. l’ci stanice je umisténa v areélu vozovny autobusové dopravy DPMB, a.s. v Bmé—

Slatiné, Hviezdoslavova 1a. (délejen ,,PS CNG“).

Servisni préce na venkovnim stojanu pro extemi prodej CNG lze objednat a realizovat 212 p0 vypréem’

stavajici zéruém’ servisni smlouvy na opravy a udribu stojanu.

Dodavatel se zavazuje realizovat éinnosti v rozsahu:

- Vzdéleny dohled

- Preventivni servis

- Legislativni servis

- Uplny servis véetné oprav poékozeni treti osobou a reklamaci dila

Dodavatel se zavazuje provédét svymi pracovmky éinnosti dle 61. 1., bod 2. v rozsahu, terminech a cenéch
uvedenych v Priloze 6. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje provédét vmi pracovniky éinnosti vrozsahu uvedeném vPriloze o. l této

smlouvy V periodé ,,kazdé 2 tdy“.

Objednatel se zavazuje zaplatit za provedene’ slqy Dodavateli sjednanou cenu.

Mistem plnéni je areal vozovny AD DPMB, a.s. Brno-Slatina, Hviezdoslavova 1a. a verejny prodejni stojan
pred areélem vozovny.

II. Zzikladni ujednzini

Smluvni strany se zavazuji éinnosti sjednané v élénku I. te’to Smlouvy provédét po celou dobu platnosti této

smlouvy, tj. ode dne nabyti fiéinnosti te’to smlouvy do vyéerpéni finanénfho limitu smlouvy 10 000 000 K6

bez DPH.

Cinnosti dle této smlouvy i jakékoliv da1§i zésahy a technicke’ ukony tykajici 56 PS CNG (opravy, upravy,
manipulace nad rémec béiného provozu) smi provédét vyhradné Dodavatel. Objednatel nem’ oprévnén
provédét ukony dle predchozi véty samostatné nebo k nim vyuzit jine’ subjekty.

K éinnostem dle te’to smlouvy mohou byt pouiity vyluéné Dodavatelem dodane’ originélni néhradm’ dily

(ND) a material dle vzorového seznamu s cenami v Priloze (‘2. 1, dil 3, které je nedl’lnou souéésti te’to
smlouvy. Tento seznam nem’ L’iplny, Dodavatel zajisti i originélni néhradm’ dily v seznamu neuvedené.

Dohoda uvedené v 61. II. 2 a 3 neplati v pripadé, 2e Dodavatel nezahéji svoji éinnost v souladu

s ustanovem’m (:1. IV. V takovém pripadé je Objednatel oprévnén prove’st éinnost sém nebo prostrednictvim
treti osoby, a ve§keré naklady prefakturovat Dodavateli, ktery se zavazuje takovou ééstku do péti dnfl od
doruéeni vy’zvy a faktury uhradit.

III. Rozsah éinnosti

Vzdéleny dohled - nepretrzité on—line sledovéni chodu zarizeni pomoci prfimyslového monitorovaciho
systému ,,Remote Monitoring“ nebo podobného systému Z centrélniho pracovi§té Dodavatele, véetné
predavéni zprév povérenému pracovnikovi Objednatele.



Preventivni servis — komplexm’ provérka zafizeni, jejimi cilem je jeji bezpeény a hospodérny provoz,

zejme’na minimalizace rizika zniéem’ nebo po§kozen1', opotfebeni nad rémec béiného pouZiti, nesprévne’ho

provozu, pferu§eni nebo omezeni tohoto provozu.
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Preventivni servis bude Dodavatel provédét V intervalech dle Pfilohy 6. 1 te’to smlouvy. Jako doklad

0 provedené preventivni servisni prohll’dce slouZi protokol podepsany obéma smluvm’mi stranami a

zépis v provozm’m deniku, provedeny pracovnikem Dodavatele. V protokolu i v servism’m deniku

uvede Dodavatel i pfipadné upozoméni na sloZitéj§i Zévady a jiné dfileiité zji§téni spolu s névrhem

najejich feéem’.

V rémci preventivni servism’ prohlidky bude provedena kontrola funkénosti jednotlich éésti

zafi’zeni PS CNG (mechanické éasti, fidici jednotka, instalace) a PS CNG jako celku véetné

bezpeénostniho systému. Dale dojde k vyméné dilfi dle Pfilohy 6. 1 této smlouvy a bude zajiéténo

celkové sefizem’, odstranéni drobnYch odchylek a vytipovéni dilfi k véasne’ vyméné. P0 pfedchozi

dohodé lze provést v rémci preventivni servism’ prohlidky i pfipadnou upravu parametrfi.

Dodavatel bude informovat Objednatele oterminech pravidelnych preventivnich servisnich

prohlidek PS CNG nejpozdéji 1 tyden pfed dosaZenim pfisluéne’ho servisniho intervalu. Dodavatel

se zavazuje provést pfisluénou preventivm’ servisni prohlidku nejpozdéji 2 dny p0 dosaZem’

pfedepsaného intervalu servisni prohlidky.

Dodavatel bude provédét pravidelné preventivm’ servisni prohlidky automaticky, bez daléiho

vyzvém’ ze strany Objednatele.

Dodavatel odpovidé za véasne’ provédéni preventivnich servisnich prohlidek, jakoZ i za véasnou

VYménu dilfi a materiélfi v rémci téchto prohlidek.

Legislativni servis — pravidelne’ kontrolnl’ prohlidky a revize vyZadované plamYmi prévnimi

pfedpisy a normami k provozovém’ zafizem’.

Dodavatel bude zaji§fovat provedeni legislativnich prohlidek automaticky, bez da1§iho vyzvéni ze

strany Objednatele.

Dodavatel zodpovidé za jejich Véasné provedeni, 0 terminu jejich provedeni bude informovat

Objednatele minimélné 2 tydny pf‘edem.

Seznam fikonfi provédénych V rémci legislativnfho servisu s uvedenim jejich ceny a intervalfi

provédéni je uveden v Pfiloze ('2. 1, d1'1 2, této smlouvy.

Cem'k cestovnich néhrad pro legislativni serVis je uveden v Pffloze 6. 1 této smlouvy.

Upln}? servis - odstrafiovéni poruch a zévad zafizeni, zjiéténjwh pfi provozu nebo vrémci

vzdéleného dohledu a preventivnich servisnich prohll’dek, Véetné zévad reklamaénich.

Odstranéni vad zji§tény’ch pfi provozu bude provédéno na zékladé oznémem’ Objednatele, a to

telefonicky snéslednYm pisemnym potvrzenim (e-mailem) dle 61. 1X 3. Rozhodujici je éas

pisemného potvrzem’ oznémeni vady, pokud vada nebréni provozu PS CNG. V pfipadé vady brénici

provozu je rozhodujici éas telefonického oznémeni zévady.

Odstranéni vady zjiéténé vramci dalkového dohledu nebo preventivm’ch servism’ch prohlidek

provede Dodavatel v ramci sve' éinnosti dle této smlouvy jen s pfedchozim pisemnYm souhlasem

Objednatele (objednévkou) s vyjimkou ustanoveni (:1. 111 bodu 4.1 a 4.3.

U vad, které brém’ provozu PS CNG a kdy neni zfejme’, zda se jedné 0 reklamaém’ vadu, musi

Dodavatel postupovat zhlediska terminfi dle élénku IV. této Smlouvy, jako by vada podle’hala

zaruce.

Oh1a§eni vady nebo reklamaci opravy, nebrénici provozu PS CNG musi Objednatel uplatnit

neprodlené p0 jejim zjiéténi, nejpozdéji V§ak do 5 kalendéf'nich dn1’ (116 (:1. 1X 3, jinak bude vada

posuzovéna jako béZné.
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4.5 Cenfl< néhradnich dl’lfi pro serVis, cem’k serVisnich praci a cestovnl'ch néhrad je uveden V Pfiloze E. 1
te’to smlouvy.

4.6 O ve§kerych ukonech bude Dodavatelem vyhotoven na misté protokol, ktery bude podepsan obéma
smluvnl’mi stranami a Dodavatel provede zépis do provoznfllo denfl<u PS CNG.

IV. Terminy plnéni
V pfipadech nahlé§eni vady brém’ci provozu PS CNG, resp. plném' vozidel Objednatele zaruéuje Dodavatel
zahéjem' odstrafiovéni vady brém'ci provozu PS CNG, resp. plném’ vozidel Objednatele do 1 hodiny 0d
jejl'ho nahlééem'. Pfi nesplném’ tohoto terminu mfiZe Objednatel Dodavateli uétovat smluvm’ pokutu ve vy§i
1.000,- KC: za kazdou hodinu prodlem’.

Dodavatel se zavazuje odstranit nahlééené vady dle pfedchoziho odstavce do 6 hodin 0d oznémeni, sankce
za nedodriem’ této lhfity je 5.000,- Kc“; za kaZdou hodinu prodleni.

V pfipadé nahlééem' vady nebrénici provozu PS CNG je Dodavatel povinen odstranit vadu bez zbyteéného
odkladu.

V. Cena

Dodavatel provede éinnosti V rozsahu, kvalité a lhfitéch podle poZadavku Objednatele a te’to smlouvy za
cenu éinnosti a dodéwek dohodnutou V Pfiloze 6. 1 této smlouvy.

Néhradm’ d1'1y a material neuveden Pfiloze (2. 1, dil 3 této smlouvy bude L'létovén za cenu obvyklou v éase a
misté plném’.

Ke sjednanym ceném bude pfipoétena DPH v zékonné Vy§i.

VI. Platebni podminky
Cena za éinnosti dle élénku 111. 1 (Vzdéleny dohled), 111. 2 (Preventivni servis) bude I'Jétovéna Dodavatelem
mésiéné, a to V podobé pauéélni odmény na jednotku plnéni, vynésobené mnotVim CNG vydaného
prostfednictvim stojanfi PS CNG do vozidel V mésici pfedchézejicim fakturaci. Pau§élni sazba je stanovena
V Pfiloze 6. 1, d1’1 1, této smlouvy.

Cena za éinnosti dle 61. III. 3 - (legislativnl’ servis) bude uétovéna Dodavatelem V podobé ceny za préce a
dopravu V souladu s Pfflohou 6. 1, d1’1 2, te’to smlouvy.

Cena za béiny servis dle élénku III. 4 bude uétovéna Dodavatelem V podobé ceny za préce, dopravu a
néhradm’ dl'ly pouZité pfi opravé vsouladu s Pfilohou 6. 1 této smlouvy. Cena bude Objednatelem
zaplacena na zékladé faktury (dafiove’ho dokladu), kterou Dodavatel wstavi do 15 dnfi p0 skonéem’
kalendéfniho mésice nebo provedeni servisu.

Objednatel je povinen za fakturu zaplatit bezhotovostm’m pfevodem na uéet Dodavatele do 30 dnfi od jejiho
fédného doruéem’.

Faktury budou zasilény na adresu sidla objednatele uvedenou vy§e.

Adresa pro doruéem’ faktury je sidlo Objednatele. Faktura kromé néleiitosti dafiového dokladu v souladu se
zékonem é. 235/2004 Sb., 0 dani Z pfidané hodnoty, v platne'm zném', bude dale obsahovat éislo smlouvy
objednatele a bankovm’ spojem’ Dodavatele.

Pokud faktura nebude obsahovat nékterou zpoZadovanych nélezitosti a/nebo bude obsahovat nesprévne’
cenové Udaje, mfiie bYt objednatelem vrécena Dodavateli do data splatnosti. V takovém pfipadé vystavi
Dodavatel novou fakturu s novou lhi’ltou splatnosti, které zaéne béiet doruéem’m opravené faktury zpét
objednateli.

Dodavatel prohla§uje, 2e éislo jim uvedeného bankovnfho spojeni, na které se bude provédét bezhotovostm’
uhrada za pfedmét plnéni, je evidovano V souladu s §96 zékona o DPH v registru plétcfi.
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Dodavatel se zavazuje, Ze pokud nastanou na jeho strané skuteénosti uvedené v §109 zékona 6235/2004
8b., oznémi neprodlené tuto skuteénost objednateli. Objednatel je oprévnén V névaznosti na toto oznémeni
postupovat v souladu 5 § 109 a), a jako ruéitel za nezaplacenou dafi uhradit DPH z poskytnuth
zdanitelnych plnéni spravci dané Dodavatele, a to na osobm’ depositni uéet Dodavatele vedeny u jeho
finanéniho nfadu. Takto je oprévnén postupovat i V pfipadech, Ze tyto skuteénosti zjisti i jinym zpfisobem
nez na zékladé oznémeni Dodavatele. Postup dle §109a) nésledné oznémi objednatel Dodavateli.

VII. Zéruéni doba, odpovédnost za vady
Dodavatel odpovidé za to, Ze éinnosti a dodévky budou provédény podle podminek této smlouvy a
v souladu s obecné zévaznymi pravm’mi pfedpisy, a 26 budou bez vad. Objednatel odpovidé 221 to, 2e bude
provédét éinnosti, uvedene’ v Pfiloze 6. 1 této smlouvy v periodé ”kaidé 2 tydny“.

Zéruéni doba na provedené servisni préce je 12 mésicfi, a 24 mésicfi na néhradni dily. Zéruka zaéiné béZet
pfedém’m Objednateli.

U praci a dilfi vyméfiovanych podle Pfilohy 6. 1, dil 1, které maji periodu rovnou nebo kratéi mi 12
mésicfi, se zéruka na préci i material zkracuje na délku periody.

U praci a dilfi vymér‘lovanYCh podle Pfilohy 6. 1, dil 1, které maji periodu rovnou nebo kratéi mi 24
mésicfi, se zéruka na servisni préce stanovuje na 12 mésicfi, zéruka na material se zkracuje na délku
periody.

U praci a dilfi vyméfiovanych podle Pfilohy ('2. 1, dil 1, které maji periodu del§i mi 24 mésicfi, se zéruka na
servisni préce stanovuje na 12 mésicfi, Zéruka na material odpovidé de’lce periody.

V pfipadé vady praci a dodévek v zéruéni dobé ma Objednatel prévo poZadovat odstranéni vady (reklamaci
dila) a Dodavatel mé povinnost odstranit vady zdarma ve lhfité shodné se 1h1°1t0u pro provedeni opravy.

Vedle prév z odpovédnosti za vady u podstatného éi nepodstatne’ho poru§eni smlouvy mé Objednatel v
pfi‘padé podstatného i nepodstatného poruéeni smlouvy prévo na néhradu nékladfi vznikljrch opravou vad
prostfednictvim tfeti osoby. Objednatel prokazatelné doloii Dodavateli vyéi a dfivodnost takovychto
nékladfi.

VIII. Ukonéeni smluvniho vztahu

Tento smluvni vztah mfiZe bYt ukonéen dohodou nebo pisemnym odstoupenim jedné nebo druhe’ smluvni
strany v pfipadé, Ze dojde k podstatnému poru§eni smlouvy. Za podstatne' poruéeni této smlouvy smluvni
strany povaiuji zvlé§f hrubé a opakované p0ru§eni ustanoveni (:1. V této smlouvy, kdy Dodavatel neprovedl
népravu ani ve lhfité jemu Objednatelem dodateéné poskytnute', a to opakované, nebo pokud je Objednatel
opakované v prodlem’ s uhradou jeho zévazkfi vfiéi Dodavateli vzhledem ke splatnostem dle élénku VII.
této smlouvy.

Dohoda 0 ukonéem’ smluvm'ho vztahu musi by“: datovéna a podepséna osobami oprévnénymi k podpisu
smluvnich ujedném’.

V pisemne’m odstoupem’ 0d smlouvy musi odstupujici smluvni strana uve’st, v éem spatfuje dfivod
odstoupem’ 0d smlouvy, a pfipojit k tomuto ukonu doklady prokazujici tvrzene’ dfivody.

Ukonéenim smluvniho vztahu neni dotéeno prévo na zaplaceni smluvni pokuty a na néhradu ékody.

IX. Ostatni smluvni ujednéni
V pfipadé, Ze na jedné nebo na druhe’ smluvni strané nastanou zmény (napfiklad zména sidla, zména
jednajicich osob atd.), je povinna smluvni strana, u niZ do§lo k témto zméném, uvedene’ zmény druhé
smluvni strané pisemné oznémit. Pokud tak neuéini, odpovidé druhe' smluvni strané za vzniklou §k0du.
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Smluvni strany povaiuji informace obsaZené vtéto smlouvé za dfivémé, podle charakteru mohou byt
pfedmétem obchodniho tajemstvi nékteré ze smluvni’ch stran. Za dfivérne’ rovnéz strany povazuji da1§i
skuteénosti, se kterymi se pfi jednéni o obsahu te’to smlouvy a jejim plnéni seznémily. Takové informace a
skuteénosti maji zfistat utajeny a bez souhlasu druhé smluvm’ strany nebudou poskytnuty tfetim osobém,
pokud zékon nebo rozhodnuti soudu povinnost jejich zvefejnéni neuloii.

Kontaktni L'ldaje a osoby smluvm’ch stran pro hlééem' vad.

3.2Kontaktn1’ L'ldaje a osoby Objednatele

Kontaktni udaje a osoby Dodavatele

Pfi h1é§eni vady musi kontaktni osoba uvést své jméno, telefonni éislo, struénou charakteristiku vady, jeji
projevy, bliiéi popis a je-li to moine’ poskytnout mailem i fotodokumentaci.

Obecnou odpovédnost za bezpeénost a doeovéni zésad poZérm’ ochrany svych zaméstnancfi po dobu
jejich pobytu a éinnosti v prostoréch Objednatele nese Dodavatel. Je rovnéZ v plném rozsahu odpovédny za
§k0dy zpfisobené éinnosti vch zaméstnancfi p0 dobu jejich pobytu V prostoréch objednatele. Zaméstnanci
dodavatele budou te’Z pouéeni o bezpeénosti pohybu p0 arealu Objednatele, véetné bezpeéne’ho pohybu
dopravm’ch prostfedkfi Dodavatele.

Dodavatel je povinen zachovat na pracovi§tich éistotu a pofédek, odstrafiovat na své néklady odpady a
neéistoty vznikle’ provédénim praci. Pokud je kprovédéni praci nutné dopravni znaéeni, je povinen toto
znaéeni ueovat v pofédku a éistoté.

X. Zévéreéné ustanoveni

Dodavatel podpisem této smlouvy bere na védomi, is Objednatel je povinnym subjektem V souladu se
zékonem é. 106/1999 Sb., 0 svobodne’m pfistupu kinformacim (dale jen ,,zékon“) a vsouladu a za
podminek stanovenych v zékoné je povinen tuto smlouvu, pfip. informace v ni obsaiene’ nebo z ni
vyplyvajici zvefejnit. Informace, ktere’ je povinen Objednatel zvefejnit, se nepovaZuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu ustanoveni § 504 zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zékomku ani za dfivémy fidaj nebo sdéleni
ve smyslu ustanovem’ § 1730 odst. 2 obéanského zékoniku. Podpisem této smlouvy dale bere Dodavatel na
védomi, Ze smlouva bude zvefejnéna na Portélu vefejne' sprévy v Registru smluv podle zékona é. 340/2015
8b., 0 zv1é§tnich podminkéch fiéinnosti nékterych smluv, uvefejfiova’mi téchto smluv a 0 registru smluv
(Zakon 0 registru smluv).
Dodavatel i Objednatel jsou povinni zachovévat mléenlivost 0 v§ech skuteénostech, 0 nichZ se dozvédéli
pfi vy’konu sjednané éinnosti a které v zéjmu sprévce osobnich fidajfi nelze sdélovat jinym osobém.
Dodavatel i Objednatel jsou povinni zeet se jednéni, které by mohlo ve’st ke stfetu oprévnény’ch zéjmfi
Dodavatele 6i Objednatele se zajmy osobm’mi, zejme’na nebude zneuiivat informaci nabytych v souvislosti
s vykonem sjednané éinnosti ve prospéch vlastni éi nékohojiného.
Dodavatel i Objednatel se déle zavazuji naklédat s osobm’mi udaji subjektfi L'ldajfi, zejména zaméstnancfi,
obchodnich partnerfi a zakaznikfi, jakoz s osobnimi udaji jinych tfetich osob, s nimiZ pfijdou do styku, plné
v souladu s Obecnym nafizem’m o ochrané osobnich udajfi (nafizeni Evropske’ho parlamentu a Rady (EU)
2016/679) v platném znéni. Dodavatel i Objednatel je zejména povinen zachovévat mléenlivost 0 téchto
fidajich, dale pak zajistit vhodnym zpfisobem bezpeénostni, technické a organizaéni opatfem' dle élénku 32
Obecného nafizeni. Dodavatel i Objednatel jsou dale povinni okamZité si vzajemné sdélit jakékoliv
podezfeni znedostateéného zajiéténi osobnich fidajfi nebo podezfeni zneoprévnéného vyuZiti osobnich
udajfi neoprévnénou osobou.
Dodavatel i Objednatel jsou povinni na poiédéni spolupracovat s dozorom fifadem pfi plnéni jeho ukolfi.
Jakékoliv poruéeni povinnosti ochrany osobnich udajfi bude povaZOVéno za poru§eni smlouvy. Objednatel
plné odpovidé Dodavateli za §kodu, kterou by mohl zpfisobit zavinénym poru§enim této povinnosti.



Dodavatel plné odpovidé Objednateli za ékodu, kterou by mohl zpfisobit zavinénym poru§enim te'to
povinnosti.
Povinnost ochrany osobnich udajfi a mléenlivosti trvé i p0 skonéeni smluvniho vztahu.

8. Pokud nebylo V této smlouvé ujednéno jinak, fidi se prévni poméry uéastnikfi, pfisluénYmi ustanovenimi
obéanske’ho zékom’ku.

9. Zména nebo doplnéni te’to sm1ouvy je moiné jen formou él’slovanych pisemnych dodatkfi, které budou
platné, jen budou-1i fa’dné potvrzené a podepsané oprévnénYmi zastupci obou smluvnl'ch stran.

10. Zména nebo doplnéni te’to smlouvy je moZné jen formou él’slovanych pisemnych dodatkfi, které budou
platné, jen budou-1i fédné potvrzene’ a podepsané oprévnénymi zéstupci obou smluvm’ch stran.

1 1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichZ kaidé mé platnost originélu a kaZdé strana obdrii
jedno vyhotoveni.

12. Tato smlouva nabyvé platnosti podpisem pOSICdm'ho z oprévnénych zéstupcfi obou smluvm’ch stran.
l3. Smlouva nabude uéinnosti dnem jejl’ho uvefejnéni dle zékona ('2. 340/2015 8b., 0 zvldjtnz'ch podmz’nkdch

Liéinnosli néklerych smluv, uvefejfzovdm’ téchto smluv a 0 registru smluv.
14. Sm1uvm’ strany prohlaéujl', ze tato smlouva by1a sepséna podle jejich skuteéné a svobodné vfile. Smlouvu

pfeéetly, s jejl'm obsahem souhlasi, ujedném’ obsaZené v te’to smlouvé povaZuji za ujednéni odpovidajici
dobrym mravfim a Zésadém poctivého obchodm’ho styku, na dfikaz éehoz pfipojujl' vlastnoruém' podpisy.

PFilohy:

Pffloha ('2. 1 - Cem’k zéruém’ch prohlidek a mimozéruénich prohll’dek (pravidelnych servism’ch prohlidek a dilfi pfi
nich vyméfiovanYch, intervaly jejich provédém’ — dil 1), cenfk servisnl'ch a legislativnich
ukonfi, cestovm’ch nékladfi (dil 2), cem’k originélnich ND a materiélfi (dfl 3).

VBrnédne 24342523
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