
RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
a účinném znění (dále jen „o.z.“)

(dale jen .SmIouva“)

Operátor ICT, a.s.

IČO: 02795281

DIČ: CZ02795281

sídlo: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

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

představenstva

(dále jen „0bjednateI")

BELLPRO, s.r.o.,

IČO: 26201119

DIČ: CZ26201119

sídlo: Antala Staška 276/4, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79213

zastoupená lng. Ladislav Matějka, jednatel, a Tomáš Kouba, jednatel

(dále jen „Poskytovateí“)

(Objednatel a Zpracovatel společné dále také jako „smluvní strany" a jednotlivé jako „smluvní strana")

2.2

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatelé poskytovat objednateli odbornou činnost,

spočívající zejména v poskytování poradenských a konzultačních služeb vsouvisíosti s realizací

projektu Multikanálového odbavovacího sytému (MOS) a ověření souladu navrženého řešení v oblasti

tokenizace a práce s EMV kartami s požadavky PCI DSS (Payment Card Industry Data Security
Standard) (dále jen „služby")

Služby budou Poskytovatelem poskytovány na zakladé jednotlivých písemných pokynů Objednatele
(e-mailem), dle jeho aktuálních potřeb. Pokyny resp. objednavky budou respektovat předchozí dohodu

obou smluvních stran, zejména o termínech plnění.

Služby zadávané na základě této Smlouvy budou poskytovány Poskytovatelem zejména ve formé

osobních, telefonických či emailových konzultací, účastí konkrétních odborníků na jednání dle pokynů

objednatele, dále ve formé písemných výstupů dle zadaní objednatele specifikovaného v jednotlivých

objednávkách služeb a dále dle potřeb objednatele a dle dohody s Poskytovatelem.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v souladu s časovým harmonogramem vyplývajícím

z písemného pokynu objednatele po jeho předchozím vzájemném odsouhlasení nebo dle domluvy s

Objednatelem.

Místem pínéní je Praha, pokud není v příslušném písemném pokynu stanoveno jinak. Místem předání

a převzetí Služeb je zpravidla sídlo Objednateíe.



2.3

2.4

Je-li předmětem Služby písemný výstup Poskytovatelé, připraví poskytovatel současně protokolo předání a převzetí Služby, který bude potvrzen oběma smluvními stranami při předání a převzetí
Služby. Objednatel je oprávněn Službu odmítnout převzít, pokud má Služba vady. Odmítnutí převzetí
Služby bude zachyceno v protokolu o předání a převzetí Služby.

Při předání Služby, pokud je to obvyklé, předá Poskytovatel objednateli i veškeré návody (manuály)k použití, doklady a dokumenty, které se ke službě či se službou dodanému zboží vztahují a jež jsou
obvyklé, nutně či vhodné k převzetí a k využití Služby. Veškeré návody (manuály) k použití, dokladya dokumenty budou v českém jazyce, pokud jsou v českém jazyce dostupné, a okamžikem jejichpředání objednateli se stávají jeho vlastnictvím.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Poskytovatel

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

prohlašuje, že disponuje potřebnými odbornými znalostmi a schopnostmi pro poskytování
Služeb dle této Smlouvy;

prohlašuje, že výsledky Služeb, vztahující se jen a pouze k objednateli, neposkytne bez
písemného souhlasu objednatele dalším subjektům;

je povinen postupovat při plnění této Smlouvy svědomité a s řádnou a odbornou péčí, pověřit
plněním závazků z této Smlouvy pouze ty své pracovníky, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.
se zavazuje, že při poskytování svých Služeb bude postupovat nanejvýš diskrétně a bude
dbát, aby nebyla poškozena dobrá pověst objednatele;

je povinen chránit zájmy objednatele, zejména je povinen upozornit objednatele na veškerá
hrozící či trvající nebezpečí škod, která mu jsou známa nebo která by mu při řádném
poskytování Služeb měla být známa;

je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů
objednatele; zjistí-li Poskytovatel, že příkazy objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro
poskytování Služeb, je povinen na to objednatele neprodleně písemné upozornit;

je povinen vést písemně průkaznou evidenci poskytnutých Služeb a jejich rozsahu
v hodinách, jako podklad pro vyúčtování odměny dle odst. 4.1 Smlouvy, průkaznou evidenci
poskytnutých Služeb je Poskytovatel povinen kdykoli objednateli předložit k nahlédnutí;

je povinen řídit se při plnění této Smlouvy vnitřními předpisy objednatele upravující činnost
externích subjektů a dodržovat provozní a bezpečnostní pravidla a opatření, se kterými bylobjednatelem prokazatelně seznámen;

je při poskytování Služeb vázán touto Smlouvou, zákony, obecně závaznými právními
předpisy a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy
objednatele;

je povinen při výkonu své činnosti včas písemně upozornit objednatele na zřejmou
nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákonynebo obecně závaznými právními předpisy; pokud objednatel navzdory tomuto upozornění
trvá na svých pokynech, Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné
souvislosti;

se zavazuje, že při poskytování Služeb neporuší práva třetích osob, která těmto osobám
mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví;

je oprávněn využít pro poskytování Služeb třetích osob; v takovém případě odpovídá za
Služby poskytnuté třetí osobou ve stejném rozsahu, jako by je poskytl sám;
je po ukončení smluvního vztahu povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli všechny
vypůjčené podklady, které od ní převzal v rámci plnění této Smlouvy; předání a převzetí
originálních podkladů objednatele musí být potvrzeno předávacím protokolem podepsaným
oběma smluvními stranami.



3.2

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

objednatel

3.2.1 je povinen poskytnout Poskytovateli potřebná dostupná data a informace, které Poskytovatel
nezbytně potřebuje k poskytování Služeb; objednatel je však oprávněn se rozhodnout, že

některá data, informace a podklady Poskytovateli nepředá; vtakovém případě objednatel
není oprávněn nárokovat vady poskytnutého plnění ani škody vzniklé v důsledku toho, že

Poskytovatel nemohl přihlédnout při plnění Smlouvy k datům, informacím a podkladům, které

mu Objednatel nepředal;

3.2.2 je povinen informovat Poskytovatelé o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by
mohly mít vliv na výsledky poskytování Služeb;

3.2.3 se zavazuje zajistit odborníkům Poskytovatelé během plnění Služeb dle této Smlouvy, je-li to

nezbytné, přístup na příslušná pracoviště objednatele a součinnost nezbytnou k poskytování

Služeb;

3.2.4 je povinen seznámit Poskytovatelé s vnitřními předpisy objednatele upravujlclmi činnost

externích subjektů a s provozními a bezpečnostními pravidly objednatele;

3.2.5 je oprávněn využít výsledky Služeb výhradně pro činnost objednatele a neposkytnout je třetí

osobě bez písemného souhlasu Poskytovatelé.

ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Služeb Poskytovatelé dle Smlouvy je stanovena dle počtu odpracovaných člověkodnl (dál jen

„MD"), resp. hodin s tím, že jeden (1) MD je osm (B) hodin poskytování Služeb jednoho (1) odborníka

a do uvedeného počtu je vždy započltávána každá započata hodina činnosti. Cena Služeb je
stanovena ve výši 12000,- KčlMD (slovy: dvanáct tisíc korun českých za člověkoden) bez DPH,

přičemž nejmenší fakturovanou jednotkou je půl (0,5) MD. Kumulativní částka za poskytnuté Služby

nesmí překročit maximální částku dle odst. 9.1 Smlouvy.

Cena Služeb neobsahuje vícenáklady (např. pokud jsou Služby čerpány mimo Prahu např cestovné,

ubytování, apod.). Předpokladem započtení vlcenákladů je dohoda smluvních stran.

Daňový doklad bude vystaven Poskytovatelem vždy nejdříve po převzetí celé Služby objednatelem

požadované dle příslušného pokynu objednatele a po odstranění a převzetí všech případných vad

provedené Služby obsažených v protokolu o předání a převzetí Služby. Nedílnou součástí daňového

dokladu bude objednatelem potvrzený protokol o předání a převzetí Služby. Bude-li Služba

poskytována po dobu delší než jeden (1) měsíc, je Poskytovatel oprávněn vystavit daňový doklad vždy

ke konci kalendářního měsíce, ve kterém poskytoval objednateli Služby na základě příslušného

pokynu.

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních

předpisů, zejména pak zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude

mlt odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je objednatel oprávněn
zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Poskytovateli, aniž se dostane do prodlení se splatností;

lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného

daňového dokladu objednateli.

Splatnost daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem je patnáct ( 15) dní ode dne jeho doručení

objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, a to elektronicky na e-mailovou adresu

a také doporučeným dopisem, na adresu sídla objednatele Zaplacenlm se

pro účely této Smlouvy rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

objednatel neposkytuje Poskytovateli jakékoliv zálohy na cenu za Služby.
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ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

5.1 Poskytovatel zaručuje a odpovídá za to, že jím předané Služby budou splněny v souladu s touto

Smlouvou a dále budou:

5.1.1 plně funkční a způsobilé pro použití k určenému či obvyklému účelu,

5.1.2 použitelné v Ceské republice,

5.1.3 odpovídat sjednané speoiňkaci,

5.1.4 bez faktických vad,

5.1.5 bez právních vad,

5.1.6 splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu.

5.2 Služba má vady, jestliže nebyla dodána v souladu s touto Smlouvou nebo příslušným písemným

pokynem objednatele nebo poruší-li Poskytovatel tuto Smlouvu. Za vady se považují i vady

v návodech (manuálech) k použití, dokladech.

5.3 objednatel je povinen ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí Služby zkontrolovat službu s odbornou

péčí. Jakékoliv zjištěné vady či nedostatky je objednatel povinen v této lhůtě oznámit Poskytovateli.

Poskytovatel odpovídá za zjištěné vady či nedostatky, jež mu objednatel oznámil v této lhůtě.

5.4 Poskytovatel je povinen objednatele bezodkladné informovat o možných nevhodných

a nebezpečných vlivech, které mohou způsobit nahlášené vady.

5.5 o odstranění reklamované vady sepíše objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo

uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li Poskytovatel vady v této

lhůtě nebo oznámí-li Poskytovatel před uplynutím této lhůty objednateli, že vady neodstraní, je

Objednatel oprávněn požadovat provedení náhradní Služby, odstoupit od této Smlouvy nebo

příslušného písemného pokynu nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Současně je objednatel

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž veškeré

takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí objednateli Poskytovatel, maximálním limitem

takovéto úhrady je cena Služeb, na kterou vzniklo dle této Smlouvy Poskytovateli právo do dne

reklamace.

5.6 Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny ve lhůtě deset (10) dnů od

uplatnění tohoto nároku. Výše slevy z ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by měla Služba

bez vad, a hodnotou, kterou měla Služba s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba

předání Služby objednateli. V případě, že se Smluvní strany neshodnou na výši slevy z ceny ani do

pěti (5) dnů od uplatnění nároku na slevu z ceny, se smluvní strany dohodly, že tuto slevu stanoví

znaleckým posudkem znalec vybraný ze seznamu znalců objednatelem. objednatel i Poskytovatel

budou považovat takto stanovenou slevu za závaznou a neměnnou. Náklady na vyhotovení odborného

nálezu ponese Poskytovatel. Poskytovatel je povinen pak poskytnout objednateli přiměřenou slevu

z ceny ve lhůtě pěti (5) dnů od obdržení znaleckého posudku. Za každý den prodlení Poskytovatelé

s vrácením slevy, je Poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné

částky.

5.7 Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá cena plnění dle příslušného pokynu

objednatele, objednatel:

5.7.1 není v prodlení s úhradou ceny až do vyřešení reklamace,

5.7.2 není povinen platit cenu ve výši odpovídající jeho nároku na slevu, jestliže reklamace bude

vyřešena poskytnutím slevy z ceny.

5.8 Uhradil-li objednatel cenu před uplatněním reklamace, může požadovat vrácení platby ceny do výše

slevy nebo v případě odstoupení její plnou výši spolu s úrokem ve výši 0,1 % denně z vracené částky,

a to od okamžiku uplynutí pěti (5) dnů od stanovení slevy do doby vrácení plateb ceny.

5.9 Uplatněnlm nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok objednatele na náhradu škody a ušlého

zisku.

5.10 Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Poskytovatel sám na své náklady

v součinnosti s objednatelem a vjeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil

činnost objednatele.
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5.11 Poskytovatel odpovídá objednateli za škodu na věcech převzatých od objednatele nebo od třetích

osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

5.12 Za správnost všech dokladů předložených Poskytovateli odpovídá objednateli. Poskytovatel
neodpovídá za škody vzniklé vdůsledku porušení povinností objednatele, zejména nepředání
podkladů, předání neúplných podkladů či předání podkladů a informací věcně nesprávných či

nepravdivých.

SANKCE

6.1 V případě prodlení Poskytovatelé s provedením sjednaných Služeb a předáním dokončených Služeb

dle příslušného pokynu objednatele, je Poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,1 % z celkové ceny Služeb sjednaných v příslušném pokynu objednatele, s jejímž plněním je
Poskytovatel v prodlení, za každý započatý den prodlení.

6.2 V případě prodlení Poskytovatelé s odstraněním vad Služeb je objednatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

6.3 V případě prodlení objednatele s úhradou řádné vystavených a doručených faktur, je objednatel
povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše
úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora,
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky
obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění.

6.4 Smluvní pokuty a sankce sjednané v této Smlouvě jsou pro obě smluvní strany omezeny maximální

stanovenou cenou Služeb v odst. 9.1. této Smlouvy. Uplatněnlm jakékoliv smluvní pokuty není nijak
dotčeno právo na náhradu vzniklé škody a ušlý zisk v celém rozsahu způsobené škody do maximální

výše desetinásobku (10) maximálního plnění dle této Smlouvy stanoveného v odst. 9.1..

6.5 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě.

POVINNOST MLČENLIVOSTI

7.1 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění
Smlouvy dozvěděl a přijmout odpovídající smluvní, technická a organizační opatření k jejich ochrané.

Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu i na spolupracovníky Poskytovatelé.

7.2 Povinnosti mlčenlivosti může Poskytovatel zprostit jen objednatel svým písemným prohlášením či

zmocněním

7.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li Poskytovatel povinen některou skutečnost

povinen sdělit na základě povinnosti vyplývající z právních předpisů. Přitom je však Poskytovatel
povinen informovat o tom předem objednatele, ledaže by to příslušný právní předpis nepovoloval,
a současně omezit sdělované důvěrné informace na nejnutnější rozsah podléhající sdělovací

povinnosti

7 4 Povinnost mlčenlivosti včetně sankčních nároků trvá i po skončení platnosti této Smlouvy.
7.5 Vkaždém jednotlivém případě porušení povinnosti mlčenlivosti se zavazuje Poskytovatel uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000; Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bez omezení

nároku na náhradu škody.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

8.1 V případě, že by někter

mohla být autorskými d

(dále jen „Předmět oc

důvodu upravit dohod

smlouvou

9. DOBA TRVÁNÍ

á plnění Poskytovatelé dle této Smlouvy nebo pokynu objednatele byla nebo

íly, uměleckými výkony, či by jinak podléhala ochrané dle autorského zákona

hrany") a smluvní strany dospějí ktomu, že je nutné nároky stran ztohoto

nou smluvní strany podmínky oprávnění k užití Předmětu ochrany zvláštní

SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ



9.2

9.3

9.4

10.

10.1

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017 nebo alternativně do vyčerpání maximální

stanovené ceny Služeb vé výši 150.000; Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) bez DPH.

Tato Smlouva zcela zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, písemnou

dohodou smluvních stran, nebo z důvodů uvedených v této Smlouvě.

Tato Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání odstoupením:

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.3.5

9.3.6

9.3.7

9.3.8

objednatele, pokud Poskytovatel bude déle než jednadvacet (21) dnů v prodlení s předáním

plnění dle této Smlouvy nebo pokynu objednatele,

objednatele, pokud Poskytovatel bude déle než jednadvacet (21) dnů v prodlení

s odstraněním vad plnění dle této Smlouvy nebo Poskytovatel opakovaně, tj. nejméně dvakrát

(2x), bude v prodlení s odstraněním vad plnění,

objednatele, pokud jakost dodaného plnění od Poskytovatelé opakovaně, tj. nejméně dvakrát

(2x), vykáže nižší než smluvenou jakost,

objednatele, pokud Poskytovatel opakovaně, tj. nejméně dvakrát (2x), poruší svou povinnost
dle této Smlouvy nebo pokynu objednatele,

objednatele, jé-Ii Poskytovatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení,

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačujlcl nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních

právních předpisů.

Poskytovatelé, pokud objednatel bude déle než jednadvacet (21) dnů v prodlení s úhradou

ceny za poskytnuté Služby dle této Smlouvy po předchozím opakovaném, tj. nejméně dvakrát

(2x) upozornění na včasné neuhrazení daňového dokladu Poskytovatelé.

Poskytovatelé, pokud objednatel neposkytne dostatečnou součinnost kčinnosti dle této

Smlouvy, např. opakované, tj. nejméně dvakrát (2x) nedojde k dohodám o termínech plnění

a neposkytnutí součinnosti má významný dopad na poskytování Služeb.

Poskytovatelé, je-li objednatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení,

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačujlcl nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních

právních předpisů.

V případě odstoupení od této Smlouvy se tato Smlouva od počátku ruší a objednatel a Poskytovatel

jsou si povinni vrátit, je-li to možné vše, co si na jejím základě poskytly. Poskytovatel tak bude povinen
do deseti (10) dnů od doručení odstoupení vrátit dosud jím obdržené platby zpět objednateli a

objednatel bude povinen vrátit Poskytovateli převzaté služby do deseti (10) dnů od vrácení plateb. Za

každý den prodlení Poskytovatelé s vrácením plateb, je Poskytovatel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. Jestliže služby nelze Poskytovateli vrátit, je objednatel

oprávněn vrátit Poskytovateli pouze část Služby, která je způsobilá k vrácení a za provedené

a nevrácené Služby náleží Poskytovateli odměna dle této Smlouvy.

KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE

oprávněné osoby, které budou objednatele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

Jméno a příjmení Telefon E-mail
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10.2

10.3

10.4

10.5

11.

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

oprávněné osoby, které budou Poskytovatelé zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy.

Jméno a příjmení Telefon E-mail

Změna nebo určení dalších oprávněných osob bude provedena písemným oznámením druhé smluvní

straně.

Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně adruhé

smluvní straně doručena v listinné podobě na adresu jejího sídla nebo v elektronické podobě na e-

mailovou adresu uvedenou u oprávněných osob.

oznámení se považuje za řádně doručené nejpozději třetím (3) pracovním dnem následujícím po dni

uvedeném na příslušném podacím lístku provozovatele poštovních služeb (bez ohledu na to, zda si

adresát příslušné oznámení od provozovatele poštovních služeb převzal či nikoliv).

VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně veškerých jejích příloh či případných

budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv aoregistru smluv. Uveřejnění Smlouvy

zabezpečí objednatel.

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu

o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou.

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.

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně

či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
Kromě uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených

obchodních zvyklostí či praxe.

Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této Smlouvy být neplatným, neúčinným, či zdánlivým,

tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít 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 v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající obecně závazným

předpisy České republiky, zejména o.z.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech splatností originálu přičemž každá ze

smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.
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7x14?

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se kjejímu plnění,

připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

operátor ICT, a.s. BELLPRO, s.r.o.,

Bc. Petra Burdová Tomáš Kouba

místopředseda představenstva jednatel

operátorl T, a.s.

Michal Fišer, MBA

předseda představenstva

BELLPRO, .r.o.,

lng. Ladislav Matějka

jednatel

Za Poskytovatelé

V Praze dne

Za objednatele

V Praze dne
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