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l.

Předmět Smlouvy
1.1. Předmětem této Smlouvy je nájem třicetl (30) ks solárních odpadovych nádob se zabudovanou kompresní jednotkou

se systémem redukce množství vhozeného odpadu (dále jen „Nádoby") po dobu šesti (G) měsíců od dodání Nádob,

které bude doloženo písemným předávacím protokolem (dále jen „Předávací protokoI"). Tato Smlouva se uzavírá

v přímé návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nájem solárních odpadových nádob pro pilotní

projekt" zadanou Nájemcem (dáíejen „Veřejná zakázka").

1.2. Nádobami pro účely této Smlouvy budou nové a dosud nepoužité odpadové nádoby Bigbeíly Solar Compactor, určené

pro směsný i tříděný odpad, který vznlká přl používání veřejných prostranství fyzickými osobami — nepodnikatelskýml

subjekty. Každá Nádoba bude kromě kompresní jednotky vybavena též systémem pro monitorování stavu jejího

naplnění. Nádoby budou kombinovatelné a vzájemně propoj telné.

1.3. Každá Nádoba bude vybavena následujícími součástmr

1.3.1. podstavec;

1.3.2. obvodová konstrukce s nožním pedálem v konstrukcí dveří;

1.3.3. vnitřní plastová nádoba na odpady,

1.3.4. čidlo naplněnostl vnltřní plastové nádoby odpadem

1.3.5. solární panel generujícíeíektrlckou energií a vnitrnl

1.3.6. kompresníjednotka, tj. kompresní (stíačovací) retě

1.3.7. SIM karta s datovým připojením poskytovaným

zřízenou podle práva státu Delaware, Spojené stá

Massachusetts 02459, Spojene státy americké; dá
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

Nedílnou součástí každé Nádoby je též software „CLEAN", vyvinutý Výrobcem (dále jen „CLEAN Software" nebo

„Software"j. CLEAN Software zahrnuje vestavěný software, který je zapotřebí k provozování komponentů Nádob,

řídící konzolu CLEAN, hostovanou sít' řídícího střediska, jakož ijakékoli budoucí upgrady, a umožňuje, za podmínky

funkcního datového připojení prostřednictvím SIM karet dodaných Výrobcem, ze'me'na:

1.4.1. sběr dat ze všech Nádob;

1.4.2 přenos dat mezi všemi Nádobami a servery Výrobce;

1 4.3. přístup do CLEAN Management Console (řídící konzole Výrobce) prostřednictvím webového prohlížeče nebo

mobilních aplikaci jednomu nebo více uživatelům na straně Nájemce za účelem získání aktuálních

a historických dat, analýz, údajů o nastavení Nádob a plánovánljejich výsypu;

1 4.4. emailové nebo SMS notifikace z CLEAN Management Console; a

1 4.5. OTA (over the»airj aktualizace CLEAN Software v Nádobách.

Technický popis Nádob v českém jazyce je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1.

Uživatelský manuál „Software CLEAN - efektivní nástroj k řízení svozu odpadu" v českém jazyce je nedílnou součástí

této Smlouvy jako její Příloha č. 2.

Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné ve výši a za podmínek této Smlouvy.

Il.

Prohlášení a potvrzení Smluvních stran

Pronajímatei k datu uzavření této Smlouvy prohlašuje ve prospěch Nájemce a potvrzuje následující skutečností:

2.1.1. Nádoby nevyžadují napojení na Inženýrské sítě;

2.1.2. Pronajímatei se vpiném rozsahu seznámil se zadáním a rozsahem předmětu Smlouvy. Jsou mu známy

technické, kvalitativní a jlné podmínky nezbytné krealizaci předmětu Smlouvy a disponuje takovými

odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení předmětu Smlouvy nezbytné.

Ill.

Závazky Pronajímatele

Pronajímatei se na základě této Smlouvy zavazuje:

3.1.1. dodat Nádoby do tři (3) měsíců ode dne opatření veškerých potřebných správních a jiných rozhodnuti die

odst. 3.1.3. této Smlouvy na místa určení na území hl. m. Prahy dle doporučení Pronajímatele a následné

dohody Smluvních stran; Pronajímatei odevzdá Nájemcl všechny Nádoby, které jsou předmětem pronájmu dle

této Smlouvy, v přesném termínu (den, hodina), na kterém se Smluvní strany dohodnou nejméně v předstihu

24 hodin, a Nájemce je v tomto termínu od Pronajímatele protokolárně převezme, přičemž Předávací protokol
o převzetí Nádob Nájemcem podepíší zástupci obou Smluvních stran; domluví-ll se tak Smluvní strany, může

předání Nádob proběhnout l po částech;

instalovat a zprovoznit Nádoby dle požadavků Nájemce a ustanovení Smlouvy; při instalaci Nádob provést

veškerá bezpečností opatření při provádění instalace a souvisejících prací při plnění předmětu této Smlouvy
s ohledem na okolní veřejné prostory v souladu s platnou legislativou;
bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy opatřit veškerá potřebná správní a jiná rozhodnutí

a povolení, a to především zajistit zábory veřejných prostranství, případně ziskat povolení zvláštního užívání

dotčených sousedních pozemků, přístupových cest a pozemních komunikací; současně se Pronajímatei

zavazuje plnit související podmínky rozhodnutí příslušných správních orgánů;

provádět po dobu trvání této Smlouvy svoz a likvidaci odpadu z Nádob dle ustanoveni zákona č. 185/2001 Sb.,

zákon o odpadech, v platném znění, a v souladu svvhláškou č. 61/2010 Sb., včetně řádného doložení

příslušných dokladem;

provádět optimalizaci svozových tras a četnosti svozu odpadu po dobu trvání Smlouvy;

po celou dobu trvání této Smlouvy provádět provoz, kontrolu funkčnosti, servis a údržbu Nádob tak, aby

Nádoby byly provozuschopné a funkční 24/7;

shromažďovat po dobu trvání této Smlouvy data dle odst. 3.3. níže vzešlá z funkcionalit Nádob

prostřednictvím aplikace (jako vizualizace) a řídícího systému a zasílat či předávat je Nájemcl pokud možno

v reálném čase nebo bez zbytečného odkladu po jejich získání a ve formátu běžně dostupném a za současných

podmínek zpracovatelněm včetně poskytnutí rozhraní, které umožňuje zpracování a další převod dat (např.

API a podobné), dle další dohody s Nájemcem.

Pronajímatei je oprávněn pro plnění vyplývající zodst. 3.1.4. a 3.1.5. sjednat poddodavateíe, musí ovšem tuto

skutečnost oznámit Nájemci ještě před podpisem této Smlouvy.

Pronajímatei zajišt'uje shromažďováníveškerých dat vzniklých při provozu Nádob, a to:

3.3.1. TCO („totaI cost of ownershlp"j;

3.3.2. Spotřeba energie Nádob;

3.3.3. Životnost baterie Nádob;

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.



3.4.

4.3.

4.4.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

Spotřeba energie při svozu odpadu;

Sledování množství emisí pri svozu odpadu;

Četnost svazů jednotlivých Nádob;

Četnost oprav Nádob;

Celkově náklady na svoz ve formátu CZK/km;

Četnost údržby Nádob.

Nájemce je oprávněn kontrolovat, zda Pronajímatei řádně plní ustanovení a své povinnosti píynouc z této Smlouvy

a to především, zda je včas a řádně prováděn svoz a likvidace odpadu, údržba, provoz a kontrola funkčnosti Nádob.

V případě, že shledá Nájemce nedostatek, oznámí jej kontaktní osobě Pronajímatele. Pronajímatei se zavazuje zjednat

nápravu případného vadného stavu neprodleně. V případě havárie či za závažných okolností je Pronajímatei povinen

zjednat nápravu nejdéle do dvaceti čtyř (24) hodin od oznámení.

Pronajímatei je povinen řídit se při plnění této Smlouvy pokyny oprávněných osob Nájemce uvedených vtěto

Smlouvě a také dodržovat vnitřní předpisy Nájemce, zejména provozní a bezpečnostní pravidla a opatření, se kterými

bude Nájemcem prokazatelně seznámen. Tyto pokyny, předpisy, pravidla a opatření však nesmí byt v rozporu s touto

Smlouvou, s platnými právními předpisy a správními a jinými rozhodnutími a opatřeními uvedenými v odst.

3.1.3. výše, v opačném případě jsou vůči Pronajímatell neúčinné.

Pronajímatei se zavazuje být po celou dobu účinnosti této Smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným vsouvislosti

svýkonem jeho činnosti s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun

českých). Pronajímatei je povinen předložit Nájemci na jeho žádost platnou a účinnou pojistnou smlouvu do deseti

(10) dnů ode dne doručení žádosti o předložení, a to i opakovaně. Pronajímatei je povinen za každý i započatý den

prodlení spředložením pojistné smlouvy dle tohoto odstavce zaplatit Nájemci smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč

(slovy: jeden tisíc korun českých). vpřípadě, že podle pojistné smlouvy, splňující svým rozsahem pojistného krytí

podmínky tohoto odst. 3.6., je pojištěným poddodavatel, kterého Pronajímatei sjednal na plnéní závazku dle odst.

3.1.4., postačí pro splnění závazku Pronajímatele dle tohoto odst. 3.6. předložení této pojistné smlouvy.

Pronajímatei nebude, bez předchozího písemného souhlasu Nájemce, publikovat nebo vyvíjet takové reklamní

či obdobné aktivity, které by byly dávány do přímé spojitosti s touto Smlouvou, jejím předmětem a jménem Nájemce.

Toto ujednání se nevztahuje na uvádění Nájemce vreferenclch vpřlpadech účasti Pronajímatele ve výběrových

řízeních.

IV.

Závazky Nájemce

Nájemce se zavazuje poskytnout Pronajímateli veškerou součinnost při plně

S ohledem na závazky Pronajímatele uvedené v odst. 3.1.4. a odst. 3.1.6

s Nádobaml a zasahovat do nich. Nájemce zejména nebude:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

používat Nádoby kjinému účelu než ke sběru směsného či tříděnéh

veřejných prostranství fyzickými osobami nepodnikatelskýml subjekty,

jakkoliv zasahovat do technologie Nádob;

nabíjet baterie Nádobjinak než prostřednictvím solárního panelu, kterýj

provádět jakékoliv opravy, změny nebo úpravy Nádob;

užívat Nádoby v rozporu s pokyny Pronajímatele, se kterymi byl prokazate

čistit Nádoby s využitím tlakové vody, abraziv nebo ředidel;

narušovat či měnit vnější nátěr, povrchovou úpravu či vnější vzhled Nádob.

S ohledem na ustanovení předchozího odst. 4.2. není Pronajímatei povinen:

4.3.1.

4.3.2.

předat Nájemci klíče od Nádob;

provést zaškolení zástupců Nájemce v řádné obsluze Nádob

Software v rozsahu správného sběru a užívání dat z něj, které

odkladu po sepsání Předávaclho protokolu.

Nájemce není oprávněn přemístit jakoukoliv Nádobu mimo místo, n

odst.3.1.1.

V.

Licenční ujednání ke CLEAN Software

5.1. Pronajímatei je ve vztahu ke každé jednotlivé pronajímané Nádobě držitelem licence CLEAN Software poskytnuté

Výrobcem.

5.2. Pronajímatei tímto ve vztahu ke každé jednotlivé pronajímané Nádobě poskytuje Nájemci podlicenci k užívání CLEAN

Software v rozsahu odst. 1.4. a za podmínek dále uvedených. Nájemce se zavazuje dodržovat podmínky tohoto

licenčního ujednání.

, svýjimkou jejich zaškolení vužívání CLEAN

Pronajímatei provede zdarma bez zbytečného

a kterém byla instalována Pronajímatelem dle

ní této Smlouvy.

. nebude Nájemce jakkoliv manipulovat

o odpadu, který vzniká při používání

e součásti Nádob;

lně seznámen;



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

6.4

6.5

Pronajímatei poskytuje Nájemcl osobní, nepřevoditelné a nevýhradní právo k užívání CLEAN Software na dobu určitou

trvání této Smlouvy, s výhradou podmínek a omezení zakotvených v tomto článku Smlouvy.

Nájemce nesmí CLEAN Software dále pronajímat, zpřístupňovat či distribuovat, ani k němu poskytovat další

podlicence nebo ho využívat střídavě spolu s dalšími osobami či jiným, Pronajímatelem výslovně předem

nepovoleným, způsobem. Tímto licenčním ujednáním nejsou poskytnuty Nájemci žádné nároky ani práva ve vztahu k

patentům, autorským právům nebo jiným právům vztahujícím se ke CLEAN Software, Nádobám, ani jiným produktům

Výrobce.

Nájemce se zavazuje, že CLEAN Software ani související licenční práva nepřevede ani nepostoupí na jinou osobu.

Nájemce se dále zavazuje, že nebude sám, ani neumožnítřetí osobě:

5.6.1. provádět reverzní inženýring, ani se pokoušet zjistit jakýkoliv zdrojový kód či myšlenky nebo algoritmy, na

nichž je založen CLEAN Software;

modifikovat, překládat nebo jinak vytvářet napodobeniny CLEAN Software, Nádob nebo jiných produktů

Výrobce;

začleňovat ani vkládat Nádoby nebo jiné produkty Výrobce iívčetně CLEAN Softwaru), aťjiž v celém rozsahu

nebo zčásti, do jiného produktu nebo jiného kódu počítačového software, ani je integrovat s jakýmkoli jiným

produktem;

reprodukovat či jinak vyrábět Nádoby nebo produkty Výrobce;

dále poskytovat, podpronajímat, půjčovat nebo využívat Nádoby nebo jiné produkty Výrobce ke střídavému

užívání sjinýml osobami nebo k poskytovánijiných služeb;

umožňovat odstranění, pozměnění, zakrytí ani skrytí upozorněni na autorská práva, které je uvedeno na

Nádobách nebo jiných produktech Výrobce.

Nájemce bere na vědomí, že veškerý obsah CLEAN Software, jako například text, grafické prvky, loga, označení
tlačítek, obrazový materiál, audio klipy, digitální downloady, je vlastnictvím Výrobce, a je chráněn všemi příslušnými

autorskoprávními předpisy; ustanovení odst. 9.1. tímto není dotčeno;

Podlicence ve vztahu ke každé jednotlivé pronajaté Nádobě nabývá účinnosti okamžikem převzetí dané Nádoby

Nájemcem (tj. podpisem Předávacího protokolu k předmětné Nádobě).

Pronajímatei je oprávněn bez dalšího částečně nebo úplně pozastavit nebo omezit účinnost podlicence ke CLEAN

Software a v důsledku toho i funkčnost CLEAN Software, pokud:
5.9.1. Nájemce se dostane do prodíenís úhradou nájemného v trvání delším 10ti dnů a toto prodlení trvá;

5.9.2. Nájemce podstatným způsobem porušil tuto Smlouvu a toto porušení trvá. Podstatným porušením smlouvy se

v tomto smyslu rozumí porušení povinností stanovených v odst. 4.2., 4.4., S.4., 5.5. a 5.6. Smlouvy Nájemcem.

Odměna Pronajímatele za poskytnutí podlicence die tohoto čl. Vje zahrnuta v nájemném dle čl. Vli.

Pronajímatei bude na své náklady:

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.11.1. udržovat v platnosti a účinností licenci poskytnutou Výrobcem; Pronajímatei však neodpovídá za to, že

Výrobce omezí nebo pozastaví účinnost licence a vdůsíedku toho i podlicence, pokud ktomu dojde
z důvodu jednáni či opominutí na straně Nájemce v rozporu s ustanoveními tohoto čl. V;

5.11.2. udržovat aktivní datové připojeni SIM karet instalovaných vNádobách („garance konektivity všech

SIM karet"); volba poskytovatele datového připojeníje věcí Pronajímatele, popř Výrobce.

Data generovaná Nájemce nejsou osobními údaji. Nájemce bere na vědomí a souhlasí stím, že tato data budou

zpracovávána Pronajímatelem a Výrobcem, ktery je provozovatelem CLEAN Software; ustanovení odst. 9.1. tímto

není dotčeno.

Závazky Nájemce dle odst. 5.6. přetrvají zánik této Smlouvy.

Vl.

Trvání a skončení nájmu

Nájem se sjednává na dobu určitou. Doba nájmu počína běžet převzetím poslední z Nádob Nájemcem a neskončí

dříve, než uplynutím šestého (S.) měsíce od tohoto prevzeti; do doby nájmu se však započítává l doba, po kterou byl
Nájemce prokazatelně v prodlení s převzetím poslední z Nádob.

Ani jedna ze Smluvních stran nemá právo ukončit platnost této Smlouvy jen proto, že se změnil vlastník Nádob.

Pronajímatei je oprávněn Smlouvu vypovědět bez vypovědní doby z důvodů uvedených v 52228 občanského

zákoníku. Pro účely 52228 odst. 4) občanského zákoníku se nájemným rozumí částka odpovídajicí jednomu měsíčnímu

nájemnému za všechny Nádoby.

Obě Smluvní strany jsou tuto Smlouvu oprávněny vypovědět bez výpovědní doby zdůvodů uvedených v 52232

občanského zákoníku.

Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak před skončen m ná mu, odevzdá Nájemce bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 5 dnů po skončení nájmu, všechny Nádoby Pronajímateli vmístě ačase, na kterém se Smluvní strany
dohodnou. Pronajímatei Nádoby od Nájemce protokolárně převezme, přičemž písemný protokol o zpětném převzetí

Nádob Pronajímatelem podepíší zástupc obou Smluvních stran.
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VII.

Nájemné

Celkové nájemné za všechny Nádoby pronajaté touto Smlouvou činí ze celou dobu nájmu dle odst. 6.1. Smlouvy
1 850 004,- Kč (slovy: jeden milion osm set padesát tisíc a čtyři koruny české) bez DPH.

Nájemné představuje celkovou odměnu Pronajímateli za splnění, resp. obsahuje veškeré náklady Pronajímatele

spojené s plněním, předmětu této Smlouvy resp. Veřejné zakázky ze strany Pronajímatele, jmenovitě zejména:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

koupě nových dosud nepoužitých Nádob od Výrobce;

clo za dovoz všech Nádob do České republiky;

opatření veškerých potřebných správních a jiných rozhodnutí a povolení k umístění Nádob na místě jejich
Instalace dle Smlouvy;

doprava všech Nádob od Výrobce na misto jejich instalace dle Smlouvy a jejich opětovný odvoz po skončení

nájmu;

instalace a zprovoznění všech Nádob, vč. případných souvisejících stavebních prací, a jejich opětovná

odinstalace po skončení nájmu;

pronájem všech Nádob podle této Smlouvy;

svoz a likvidaci odpadu z Nádob, vč. prostřednictvím subdodavatelé;

provoz, kontrola funkčnosti, servis a údržba Nádob tak, aby Nádoby byly provozuschopné a funkční 24/7;
licenční ujednání ohledně všech Nádob dle čl. V Smlouvy.

Pronajímatei není oprávněn navýšit nájemné nebo požadovat uhrazení dodatečných nákladů, které mu vznikly
v souvislosti s provozem, kontrolou, údržbou nebo servisem Nádob.

Nájemné uhradí Nájemce Pronajímatell v šesti (6) stejných měsíčních splátkách ve výši 308 334; Kč (slovy: tři sta osm

tisíc tří sta třicet čtyři koruny české) bez DPH každá jedna. Nárok na jednotlivé splátky nájemného vzniká Pronajímateli

25., 55., 85., 115., 145. a 175. den trvání nájmu; jednotlivé splátky jsou pak splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů

ode dne vzniku nároku na ně.

Kčástce nájemného bude připočtena DPH v příslušně výši. Nájemce bude hradit nájemné spolu s příslušnou DPH

bankovním převodem na účet Pronajímatele uvedený vzáhlaví této Smlouvy. Nájemné se považuje za zaplacené

okamžikem připsání příslušně částky na bankovní účet Pronajímatele uvedený u Pronajímatele v záhlaví této Smlouvy
nebo na jiný bankovní účet vedený v korunách českých u banky se sídlem vČeské republice, který Pronajímatei

Nájemci písemně oznámí.

Nájemné uhradí Nájemce na základě daňového dokladu - faktury, kterou Pronajímatei vystaví Nájemci ve výši

sjednaného měsíčního nájemného v plné výši včetně příslušné DPH a doručí Nájemci. Každá faktura bude obsahovat

náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, vopačněm případě je Nájemce oprávněn ji vrátit

Pronajímateli kopravě. Pronajímatei je oprávněn doručit fakturu nejdříve po vzniku nároku na příslušnou splátku,

splatnost faktury bude odpovídat ustanoveníodst. 7.4.

V případě prodlení s úhradou nájemného je Pronajímatei oprávněn účtovat Nájemci úrok z prodlení ve výší 0,1% za

každý byt' započatý den prodlení z částky, sjejímž placením je Nájemce v prodlení. Nájemce je povinen zaplatit
případný úrok zprodíení na základě daňového dokladu - faktury, vystavené Pronajímatelem Nájemci. Splatnost
faktury nebude kratší než 10 dní od data vystavení. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle

platných právních předpisů, v opačném případě je Nájemce oprávněn ji vrátit Pronajímateli k opravě.

VIII.

Nakládání s Nádobaml ze strany Pronajímatele

Pronajímatei je nadále oprávněn nakládat s Nádobaml jako jejich vlastník způsobem, který nenarušuje výkon práv

Nájemce dle této Smlouvy. Pronajímatei je zejména oprávněn zřídit k některým nebo všem Nádobám zástavní právo

ve prospěch třetí osoby nebo třetích osob. 0 zřízení zástavního práva k Nádobám bude Pronajímatei bez zbytečného

odkladu písemně informovat Nájemce.

Případné zástavní právo k Nádobám může Pronajímatei zřídit pouze označením (š 1317 odst. 2) občanského zákoníku)
nebo zápisem do rejstříku zástav (š 1319 občanského zákoníku), nikoliv odevzdáním Nádob zástavnímu věřiteli

(š 1317 odst. 1) či třetí osobě (š 1318 občanského zákoníku).

Pronajímatei je povinen nejpozději kdatu převodu vlastnického práva nebo zřízení zástavního práva kNádobám

informovat nabyvateie resp. zástavního věřitele o existenci a obsahu této Smlouvy.

— ájemce Pronajímateli všechny nebo některé Nádoby po skončení nájmu dle předchozího odst. 6.5., je
právněn neodevzdané Nádoby odmontovat a odvézt i bez sepsání předávacího protokolu o zpětném
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IX.

Další závazky a ujednání Smluvních stran

Veškerá data vzniklá během trvání této Smlouvy, zejména data dle odst. 3.3. Smlouvy, se stávají vlastnictvím Nájemce,

resp. příkazce Nájemce, kterým je hlavní město Praha, a ti jsou oprávněni s nimi libovolně nakládat.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně příloh a veškerých jejich případných budoucích dodatků,
bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zabezpečí
Nájemce bez zbytečného odkladu po datu jejího uzavření.

Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které by
mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou.

Oznámení die ustanovení 52214 občanského zákoníku může Nájemce učinit i emailem.

Ustanovení 52209 občanského zákoníku se neuplatní Pronajímatei je oprávněn vyměnit, a to i opakovaně,
kteroukoliv z Nádob (dále jen „Původní Nádoba") za jinou Nádobu („líné Nádoba") za současného splnění všech

následujících předpokladů:

9.5.1. Pronajímatei výměnu předem písemně nebo emailem oznámí Nájemci;
9.5.2. Nejedná se o výměnu Původních Nádob mezi sebou;
9.5.3. Jiná Nádoba je stejný typ Nádoby, jako Původní Nádoba, nebo se jedná o typ, kterým Výrobce typ Původní

Nádoby nahradil, a který má vpodstatných ohledech stejnou funkčnost a stejný vzhled jako typ Původní

Nádoba;

9.5.4. Jiná Nádoba je plně funkčnía odpovídá účelu Smlouvy;
9.5.5. Jiná Nádoba bude umístěna na stejném místě jako Původní Nádoba;
9.5.6. výměnu (vč. odmontováni Původní Nádoby a instalace a zprovoznění Jiné Nádoby) provede Pronajímatei na

své náklady.

Ustanovení odst. 9.5.3. až 9.5.6. Smlouvy se uplatní i na připadnou výměnu Nádoby v případě potřeby její opravy dle
52210 odst. 3) občanského zákoníku; v takovém případě může Pronajímatei nahradit Nádobu, která vyžaduje takovou

opravu, dočasně nebo trvale.

Nájemce může vypovědět tuto Smlouvu dle odst. 2210 odst. 3) občanského zákoníku pouze za předpokladu, že
se vyskytla závada/y, která/é současně postihla/y alespoň 1/3 Nádob pronajatých dle této Smlouvy.

)(.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany nejsou oprávněny převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy nebo její části na třetí osobu bez

předchozího výslovného souhlasu druhé Smluvní strany.
Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti
Smluvních stran dovozovány zdosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě sjednáno jinak.
Kromě uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomý žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklostí či praxe.

Stane-ll se či ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy být neplatným, neúčlnným či zdánlivým, nebude mit
tato neplatnost, neúčinnost ani zdániivost vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany
nahradí takové neplatné, neúčinné, popřípadě zdánlivé ustanovení Smlouvy platným a účinným ustanovením, které
bude svým ekonomickým dopadem co nejbližší ustanovení, které má být nahrazeno, a úmysl Smluvních stran

nebude takovou změnou dotčen.

Pokud vtéto Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy zní vyplývající obecně závaznými právními
předpisy České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

Pro řešení případných sporů z této Smlouvy bude v prvním stupni místně příslušný obecný soud Nájemce.
Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Návrh Smlouvy předkládá
Pronajímatei Nájemci ve 2 stejnopisech v rámci nabídky do Veřejné zakázky; Pronajímatei je svým návrhem vázán

po dobu 120 kalendářních dnů ode dne 4.3.2017. Nájemce přijme návrh Smlouvy připojením podpisu ktomu

oprávněného zástupce (zástupců) na oba stejnopisy, přičemž jeden stejnopis odevzdá bez zbytečného odkladu

Pronajímateli; o předání stejnopisu Smlouvy Pronajímateli sepíší Smluvní strany stručný protokol; předáním

stejnopisu Pronajímatell nabývá Smlouva účinnosti. Vpisky, úpravy a jiné změny návrhu Smlouvy nebo Smlouvy,
provedené Smluvními stranami (s výjímkou doplnění záhlaví Smlouvy u specifikace Nájemce a jmen a funkcí

zástupců Nájemce oprávněných kpodpisu této Smlouvy), jsou neplatné; Smlouva je vtakovém případě vůči

Smluvním stranám účinná v rozsahu bez takových vpisků, úprav a jiných změn.

Tato Smlouva může být přeložena do jiného jazyka; v případě rozporu jazykových verzí je však rozhodná verze

česká.



4.1

10 8 Veškerá oznámení dle této Smlouvy budou učiněna písemně a budou zaslána druhé Smluvní straně - adresátovi

kurýrem nebo doporučenou poštou na korespondenční adresu Smluvní strany uvedenou vzáhlaví této Smlouvy.
Nebude-li oznámení adresátovi skutečně doručeno dříve, považuje se jakékoliv oznámení za doručené okamžikem

(i) odmítnutljeho převzetí adresátem nebo (ii) třetí pracovní den po odeslání oznámení na korespondenční adresu

adresáta vČeské republice. Umožňuje-li to výslovně tato Smlouva, mohou si Smluvní strany zaslat oznámení

emailem. kontaktními osobami pro účely komunikace mezi Smluvními stranami jsou osoby uvedené jako kontaktní

v záhlaví této Smlouvy nebo jlné kontaktní osoby, které si Smluvní strany případné oznámí písemně či emailem.

Kontaktní osoby Nájemce jsou též osobami, které jsou oprávněny udělovat a přijímat pokyny ve smyslu ustanoveni

odst. 3.5.

10.9. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami vztahující se kjejímu předmětu a nahrazuje
všechny předchozí dohody a ujednání mezi Smluvními stranami vztahující se kjejímu předmětu.

10.10. odkazy na ustanovení se považují za odkazy na ustanovenív této Smlouvě, není-li výslovně stanoveno jinak.
10.11. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, na jejichž obsahu se Smluvní strany

shodnou. Návrh na změnu či doplnění Smlouvy může předložit kterákoliv ze Smluvních stran. Jednostranné

vpisování do Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou je neplatné.
10.12. Zástupci Smluvních stran si tuto Smlouvu přečetli a na důkaz svého souhlasu sní kní připojují své vlastnoruční

podpisy.

Příloha č. 1 Technický popis Nádob

Příloha č. 2 - Uživatelský manuál „Software CLEAN — efektivní nástroj k řízení svozu odpadu"
Příloha č. 3 — Objednávka služeb Dílčí příkaz |NF/1740200025

Za Pronajímatele, VERB Group s.r.o.: Operátor ICT, a.s.

V Praze dne: 2017 V Praze dne
. 2017

.

Nad Palatou 2844/30, 150 O0 Praha 5

EL.: 257 213 293 FAX: 257 215 583

IČO: 01553901 DlČ: CZ01558901

Michal F šer, MBA

předseda představenstva

VER Group s.r.o

434



TECHNICKÝ POPIS NÁDOB

Odpadová nádoba Bigbeily© s lisem (model: High Energy)

Vyutitl Imlluy odpad iii many o

Rozměry

Výška 1264 mm

Š řka 635 min

H oubka 661 min

Výška násypký 1095 min

Váha 122 kg (píepravn váha 136 D8 kg)

Rozměry násypký 152 mm x 432 mm

Objem nádoby 125 i po stlačení cca 568 i nestiačeněho odpadu

Funkce:

Poměr siíačen 5 1

Plně automatizovaný systém íizený mikroprocesorem zaznamenává

rn ni zaplnění a tedinícký siav nádoby

““ ( ' "„"""“ "p" ""a")
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_ _
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. .

|
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Vlillfnl Nádoba Vůděiidolliý Bulimie" uzamykatelné předni dveře pro vývoz odpadu

Samostatně uzamykatelný přistup k servisní desce (servisni panel)

výklopný design vliazovaciho otvoru zabraňuje vniknutí do lisovaciho

PV modul z polykrýstaiických křemíkových buněk 40 Wp PVPSíON

od I H' h E('" e a "aw
Odolnost

PV paneije chráněn poiýkartionátovou bublinou
Vhmný do všem Pwnamh podminek

Gaava bezndqhova page.-ie (uv) Venkovní nátěr práškový lak a UV resisientni polyester na všech
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venkovních d lech
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V případě povodne
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Struktura a funkce CLEANu

Přihlášení k účtu CLEAN

Hlavní stránka

Stav nádob / Status

výstraha a varování

Hlášení

inventura — nastavení nádob

Administrace
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CLEAN poskytuje transparentní a analytické informace důležité k optimalizací svozu odpadu
z odpadových nádob Bígbelly

Software CLEAN zpracovává reálné informace o stavu nádob a poskytuje nezbytná data pro

efektivni plánování svozu, a další analýzy určené k řízení provozu sítě odpadových nádob

Nepotřebujete novou počítačovou infrastrukturu - vše je řízeno přes uživatelský účet

LEANTM řídící konzole
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Mobilní aplikace poskytuje okamžitý přístup k

informacím o nádobách Bigbelly, stejně jako řídící

konzole umožňuje pravidelnou kontrolu, plánování svozu

aj.

Funkce:

aktuálni informace o stavu nádob

upozorňuje na servis nádob

nastavením filtrů lze kontrolovat pouze nádoby, které

vyžadují určité operace (svoz, servis aj.)

Umožňuje řízení svozu odpadu „za pochodu"

Potřebujete pouze přihlašovací ůdaje (shodné s údaji k

přihlášení do řídící konzole CLEAN).

Ke stažení:

! bellY

Jméno aplikace: CLEAN Mobile

Android Google Play

Apple - iTunes App Store

' LEAN obilei“



Hlavní stránka: Poskytuje rychlý přehled: mapa s konkrétním rozmístěním nádob včetně jejich současného stavu

naplnění (barevné odlíšeníj; přehled naplnění košů v daném období, efektivita svozu v dané období a mapu svozu

nádob (vjakém stavu naplnění byly nádoby sváženy).

Stav nádob: poskytuje přehlednou mapu rozmístění nádob včetně aktuálního stavu naplnění (zelená, žlutá, červená).

Přehled lze zobrazit i v podobě seznamu. každou nádobu zanesenou na mapě/seznamu lze rozkliknout. Možnost

nastavení uživatelských filtrů, podle kterých lze monitorovat pouze vybrané nádoby.

výstraha/varování: přehled nádob, které vyžadují okamžitou obsluhu/servis (včetně odkazů na návrhu postupů

řešení).

Hlášení- analýzy: přehled hlášení o nádobách Bigbeily:
- přehled svozu odpadu: zobrazuje průměrný svoz

- denní přehled svozu odpadu: zobrazuje přehled svozu nádoby v daném časovém úseku

- frekvence doby naplnění nádoby: průměrný čas, který je potřebný k zaplnění nádoby

- přehled efektivity svozu: procentuální přehled svozu nádob (po nahlášení plnosti)
- zátěžové mapy: zobrazuje přehledné mapy historie naplnění nádob a jejich svozu podle lokality
- přehled reakčního času: za jak dlouho je nádoba vyprázdněna od zaslání zprávy o naplnění

Inventura: přehled všech nádob Bigbelly a Smartbelly.

Administrace: ovládání uživatelského účtu: nastavení uživatelů, nastavenískupin, nastavení zabezpečení, nastavení

upozornění

Podpora (Support): poskytuje přístup k oficiálním dokumentům Bigbeily: instalace náhradní dily, návody, instruktážní

videa aj.

[ belly

Struktura a funkce CLEANu



Pří zanesení nové nádoby do systému

Při změně lokality nádoby/nádob či při odpojení nádoby/nádobBigbelly

Nádoba je přidána/odsraněna ze stánku

pytiejsou moc těžké nebo naopak moc lehké

Při změně, přidání či odstranění uživatelské osoby

Budet zanášet do systému nová vstupní dataO

' Pravidelnou aktualizací databáze nádob předejdete zbytečným erorům (hlášením)

a zajistíte si tak přesné informace

- Přesné instrukce jsou dostupné po přihlášení ke CLEANu — odkaz: support

l 1) zapiště všechny nádoby Bigbelly a Smartbelly do systému

' 2) doplňte účet o vlastní nastavení

' Databázy musíte aktualizovat vždy:

l belly

PoužitíCLEANu

s ráva databáze

00000



Pří instalací odpadových nádob bude zřízen klientský účet pouze pro vaše potřeby

Uvítací emailová zpráva bude zaslána na všechny emailové adresy, které jste předali zástupci

Bigbelly. V této zprávě obdržíte následující informace:

o Uživatelské jméno

o Dočasné heslo

o Odkaz na přístup ke CLEANu

Při prvním přihlášení budete vyzvání k zadání uživatelského jména a dočasného hesla. Po

přihlášení si změňte Vaše heslo.
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Hlášení o frekvenci doby zaplnění nádoby zobrazuje počet dní během kterých se nádoba zaplní (stav: žlutá). Toto hlášení

slouží k ídentiňkaci lokality s vysokou zátěží. Data z tohoto hlášení lze využít při rozmísťování nádob a určování typu

nádoby (s lisem/bez lisu) a k plánování rasy svozu.
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Reakční čas monitoruje pojakou dobu je nádoba v daném stavu. Jedná se o časovy úsek např. od zaplnění nádoby

(nádoba vyslala signál) po dobu vyprázdněn .
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Operátor ICI“
,

a.s.

rč 027 95 281

DIČ CZ02795281

se sídlem Dělnická 213/12 PSČ 170 00 Praha 7

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Bc. Petrou

Burdovou místopředsedkyní představenstva

bankovní spojení

(dále jen jako „Příkazník")

Příkazce a příkaznlk uzavřeli dne 31. 10. 2016 příkazní smlouvu o poskytování a zajišťování

služeb v rámci naplňování konceptu Smart Cities, na jejímž základě se příkazník zavázal

poskytovat a zajišťovatpro příkazce služby v oblasti ICI“ za účelem naplňování konceptu Smart

Cities za podminek dále stanovených smlouvou, a to vždy na základě konkrétního písemného

požadavku příkazce (ustanovení či. lll. odst. 3.1.)

Příkazce tímto, vsouiadu se smlouvou dává gříkazníku následulící gogn kgoskgnutí

ainebo zalištění konkrétní služby v rámci naplňování účelu smloug:

Po Is ožadovaných služeb.

Realizace Projektového záměru s názvem „Nájem solárních odpadových nádob pro pilotní

projekt", jakje popsán v příloze č. 1 této objednávky služeb, která tvoří její nedílnou součást.

vsouvislosti srealizací projektu je příkazník zmocněn kpodpisu smlouvy svybraným

dodavatelem.

Pří/aha č. 2 k trsngsení Rad; HMP č. 3206 ze dne 20. 12. 2016 \��q���q�i���>��\��q���q�i���?��0u��X˝��i��0@��
HHHPP054591D

OBJEDNÁVKA SLUŽEB - DÍLČÍ PŘÍKAZ INF/1740200025
dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťováníslužeb v rámci

naplňování konceptu Smart Cities ze dne 31. 1D. 2016

PRK/40/O1/003333/2016

(1) Hlavní město Praha

rč ooo 64 581

orč 001-00064 581

se sídlem Mariánské náměstí č. 2, 110 00 Praha 1

zastoupené lng. Robertem Flalkou, MBA, ředitelem odboru informatiky MHMP

(dále jen jako „Příkazce")

íZ)
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Příloha č. l objednávka služeb dllčl příkaz

Tento příkaz dává příkazce příkazniku vsouladu s usnesením Rady příkazce č. 3206 ze dne

20.12. 2016, jehož zněníje nedílnou přílohou tohoto dílčího příkazu.

Zakázku požadujeme realizovat v tennínu: 30.11. 2017

Maximální celková cena je do částky: 2.000.000,- Kč (be DPH)

Zpusob fakturace: Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zak. č. 235/2004 Sb., o dani

zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu. Musi být doložena výkazem praci a

předávacím protokolem (schvaluje - podepisuje kontaktni osoba zadavatele uvedená v této

objednávce) a podepsaným potvrzením objednávky. Faktum bude zadavateli předána ve 2

vyhotoveních. Splatnost fakturyje 30 dnu po jejím doručení zadavateli.

Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit dodavateli do data její splatnosti fakturu, která nebude

obsahoval veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR, ve které budou

uvedeny nesprávné údaje, nebo která nebude doložena odsouhlaseným výkazem práce všech

části plnění objednávky. V takovém případě začne běžet doba splatnosti faktury až doručením
řádně opravené faktury zadavateli. Faktura bude uhrazena na účet“

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech neveřejných či interních

infonnacich Zadavatele, tj. o všech údajích duvěmého charakteru týkajících se zadavatele,
které Poskytovatel obdržel od zadavatele, čijinak ziskal při jednáních o vzájemné spolupráci

či v rámci plnění předmětu objednávky. Za neveřejné a/nebo interní informace Zadavatelejsou
považovány veškeré infomace předané Zadavatelem Poskytovateli či získané Poskytovatelem
v souvislosti se vzájemnou spoluprací (bez ohledu na formu, v jaké byly Poskytovateli
předány), vyjma infonnací, které budou Zadavatelem při předáni Poskytovateli písemně

označeny jako „veřejnéť

Poskytovatel je povinen neveřejně a interni informace zadavatele využívat výhradně \

souvislosti s plněním svých povinností vůči zadavateli dle této objednávky a nikoli pro

jiné účely a nikoliv způsobem poškozujícím či způsobilým poškodit zadavatele či jeho
zájmy.

Fakturační adresa zadavatele je: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha l,

(nezapomeňte uvést rc: 00064581, DlČ:CZ00O6458l).

Kontaktní osobou zn zadavatele je:

V Praze dne

Hlavni ěsto Praha

lng. Robert Fialka, MBA

ředitel odboru informatiky MHMP

Hlavní město Praha

Mag strát h rn Prahy

Jungmannova 35 9

11121 Praha1 16


