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: " DODATEK Č.13 KE SMLOUVĚ O ODBORNÝCH SLUŽBÁCH

číslo:
(číslo smlouvy objednatele: 000122 00 99)

Smluvní stranV:

Objednatel:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva

Be. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 193073 1349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen ,,Objednatel")

a

Zhotovitel:
HEWLETT-PACKARD s.r.o.
se sídlem: Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4
zastoupený: Ing. Lukášem Najmanem, jednatelem
IČO: 1704h51
DIČ: CZ17048851, plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB Praha
číslo účtu: 722513/0300
OR: MS v Praze, sp. zri.: oddíl C, vložka 1974
(dále jen ,,Zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK Č. 13 KE SMLOUVĚ O ODBORNÝCH SLUŽBÁCH

číslo: C/číslo smlouvy objednatele 000122 00 99
(dále jen ,,Smlouva")

(tento dokument dále jako ,,Dodatek")

I.

l. Smluvní strany se tímto dohodly, s odkazem na ustanovení bodu 2.3 Smlouvy, že předchozí
Přílohy Č. 2 a č. 3 Smlouvy se ruší a nahrazují se novými přílohami č. 2 a 3 na další servisní
období. Nová znění příloh č. 2 a č. 3 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se tímto dohodly, na změně textu bodu 5.4., ČI. 5. - Placení
Faktura - daňový doklad vystavený zhotovitelem musí obsahovat zákonné náležitosti daňového
dokladu dle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a náležitosti účetního
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Nad rámec zákonných
náležitostí bude obsahovat číslo objednávky objednatele a číslo této smlouvy. Přílohou faktury
bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených činností.
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3. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

4.

Tento Dodatek se sepisuje ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá ze)

smluvních stran obdrží po dvou parě.

5. Platnost a účinnost tohoto Dodatku nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými
zástupci smluvních stran.

Přílohy
Příloha č. 2 - Adresa pro zasílání daňových dokladů, typ a popis smlouvy, referenČní Číslo/a

systému/ů, doba platnosti smlouvy, model/y počítačového/ých systému/ů a Adresa/y
místa instalace/í, adresa/y pro zasílání SW doplňků, HW a SW konfigurace,
popis/y servisní/ch úrovně/í

Příloha č. 3 - Rozpisy plateb za HW část

podpisový list

V dne (\.2.b(C
-? -Ok- M'5

V Praze dne' ,,,

Za Zh3tovitele:

,
l'

š NAJM

T-PACKARD s.r.o.

Za Objednat

Ing. Jaroslav Ďuriš
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

mí opředsedkyně představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

l" q C,,Fravni podn\k hl, rr,. prahV,
akciová spdečmst

l l 21?/42 ·\90 22 9
\ \&7 před5taven""' 2
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HP Servisní smlouva - Přehled

r

' IdentifikaČní číslo smlouvy
Cenová nabídka

é"'
Adresa zákazníka
DOPRAVNI PODNIK HL. M. PRAHY,
AKCIOVA SPOLECNOST
SOKOLOVSKA 217/42
190 22 PRAHA 9

Kontaktní cmba zákazníka

Navržené ceny máji platnost do 31.12.2014

Adresa Hewlett-Packard
Hewlett-Packard s.r. o.
P.O. Box 64
Vyskočilova 1/1410
14021 Praha 4

Kontaktní osoba HP

Tato nabídka se řídí HP Podmínkami pro Softwarovou podporu zmíněnými níže, pokud není uvedeno jinak,
Prodloužení supportní smlouvy se současně řídí dokumentem Exhibit E24, není-li stanoveno jinak.

HP Standardní Podmínky:
Pro popis HP SW podpory navštivte: htip
Pro HP Podmínky SW podpory navštivte:
Pro další informace ohledně podpory navšt

Možnosti přístupu k podpoře pro zákazníky se smluvní podporou:

0 Služba SCA (Support Contract Assistant) - správa smluvní podpory online na adrese
0 Centrum podpory HP -
0 Online podpora pro software HP -

Pro urychleni vyřízení Vašeho požadavjcu mějte prosím připravené VaŠe identifikační číslo servisní podpory a výrobní
(sériové) číslo. Děkujeme.

- V případě HW či SW závady volejte prosím:

Identifikační číslo systému Identifikační Doba platnosti
číslo zařízení-SAID od: do:

PQpis Cena za obdobUCZK

CZ-C206-21
CZ-C206-MD

101377419140 01.01.2015 31.12.2015 MSL6060
107173838311 01.01.2015 31.12.2015 Mandays

Celková cena:

Celková cena:

Ĺ
Ceny za služby budou fakturovány měsíčně.
Datum vy$lav¢ní l8.11,2014 Toto není faktura. Částky jsou uvedeny bez DPH. Strana l l 7

Zapsáno u Obehodnfho rejtřfku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 1974
Datum úpisu: 30,4.1991
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Soupis podporovaných produktů

IdentifikaČní číslo smlouvy C
Cenová nabídka
Vaše objednávka č.

Adresa místa instalace
DOPRAVNI PODNIK HL. M. PRAHY,
AKCIOVA SPOLEČNOST
SOKOLOVSKA 217/42
190 22 PRAHA 9

Kontaktní osoba pro HW

Navržené ceny mají platnost do 31.12.2014
Doba platnosti od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

©

Identifikační číslo smlouvy:
Identifikační číslo systému C
MSL6060
Objednávka HP č. 27378665

Adresa pro zasílání SW dokumentace
DOPRAVNI PODNIK HL. M. PRAHY,
AKCIOVA SPOLECNOST
SOKOLOVSKA 217/42
190 22 PRAHA 9

Kontaktní osoba pro SW

Produkt č. Popis Výrobní číslo Doba platnosti
od: do:

Množství Cena/CZk

HA101AC HP Next Day HW Support

*** Hardware ***

331195-B21

330728-B21
157215-021
221470-B21

HP Hardware Maintenance Onsite Support
Hardware Problem Diagnosis
Onsite Support
Parts and Material provided
Next čov Day Onsite Response
Std Ofľice Hrs Std Office Days

MSL6060 2-drvLTOLVDSTT ALL
Konec servisnf podpory od: 31.12.2015
el200-160 MSL Fibre Cd Graphite ALL
lO'ProLiant PWR CRD l EURO
HP 10GbE Short Range SFP+ XCVR ALL

]

]
l
l

Ceny za služby budou fakturovány měsíčně.
Dulům vystavcnl 18.1 1.2014 Toto ň¢ňi fäktura. ČÁstky jsou uvcdeny bez DPH. Strana 2 l 7



oupis podporovaných produktů

Identifikační číslo smlouvy
Cenová nabídka

Vaše objednávka č.

Adresa místa instalace
DOPRAVNI PODNIK HL. M. PRAHY,
AKCIOVA SPOLECNOST
SOKOLOVSKA 217/42
190 22 PRAHA 9

Kontaktní osoba pro HW

Navržené ceny mají platnost do 31.12.2014
Doba platnosti od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

©
Identifikační číslo smlouvy
Identifikační číslo systému
Mandays
Objednávka HP č, 27378683

Adresa pro zasílání SW dokumentace
DOPRAVNI PODNIK HL. M. PRAHY,
AKCIOVA SPOLECNOST
SOKOLOVSKA 217/42
190 22 PRAHA 9

Kontaktní osoba pro SW

Produkt č. Popis Výrobní číslo Doba platnosti
od: do:

*** Environmental ***

Množství Cena/CZK

HA165AC HP Resources Contractual Service
SW Technical Resource
Sched Off-Shift Hrs

Ceny za služby budou fakturovány měsíčně.
Datum vystavení 18.1 1.2014 Toto tl¢ň[ faktura. Částky jsou uvcdcny bez DPH. Strana 3 l 7



entifikační číslo smlouvy
]o skupiny
tnost od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Platební kalendář k 18.11.2014

[dentifikqční čÍslo systému

CZ-C206-21

CZ-C206MD

Mčzisou.č&

0L01.2015 01.02.2015 01.03.2015 OLO4.2015 01.05.20]5 01.06.2015 01.07.2015 01.0&2015 01.09.2015 01.10.2015 01.11.2915 Ol.lZ2015

31.01.2015 2&QZ2015 31.03.2015 30.04.2015 31.05.20IS 30.06.2015 31.07.2015 31.0&2015 30.09.2015 3l.l0.2015 30.11.2015 31.12.2015

Celkem: 3&072,00 36.072,00 3&072J)0 3F07L00 36A7L00 36A7L00 36.072,00 36.072,00 36.072,00 36J)7LOO 36.072,00 3607L0'0

Datum vystavení 18.11.2014

Í!
Strana 4 l 7 y r
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Ceny za služby budou fakturovány měsíčně. Cena v CZK bez DPH



SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP - Podpora

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HEWLETT-PACKARD (Podpora)

l,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Smluvní strany. Tyto podmínkyupředstavují smlouvu (#smlouva#), která upravuje nákup
služeb od subjektu společnosti L.ewlett-Packard uvedeného níže v oddíle s podpisy
(#HP#) níže uvedeným subjektem zákazníka (#zákazník#).

Ob'ednávky. #Objednávka# znamená při/atou objednávku včetně případných
pocpůrných materiálů, které strany připoj: v příloze nebo na ně uveaou odkaz
(#podpůrný, materiá1#). PodP.Ýrne materiály mohou zahrnovat (např.) seznamy
podporovanych výrobků, spéci ikace hardwaru nebo softwaru, pfYsý standardních
nebo sjednan'ch služeb, datové tabulk a jejich přílohy a speclhKace yprací fSP), vydanézáruky a Slň ouyg o poskytování sluŽeŠ, a mohou být zákazníkovi zpristupn ny v tištěné
verzi nebo na prislušné internetové stránce společnosti HP.

Rozsah a podání Objednávky. Tyto podmínky mohou být zákazníkem využi% p'o účely
samostatné Objednávky nebo jako rámec pro wpodáni viceúetn ch Objednávek. .L<romě
toho mohou byt tyto podminly, globálně pouzity #přidruženými společnostmi# stran,
tzn. veškerými suDjekg, které jsou ovládány dotčenou stranou, které jí ovládají nebo
které ve spojení s jinými ovláaá. Strany mohou potvrdit svůj souhlas s těmito
podmínkami připojením svého podpisu na místě vyznačeném na konci tohoto
dokumentu nebo nebo vystavenim objednávk na plnění podle HP nabídky odvolávajícíse na tyto Podmínky. Pridružené strany se Šudou zapojovat do této smiouy Rodle
těchto. podmínek podáváním svým Objednávek, které budou s ecifikovat do áni službyve stejném státě, ve kterém přidružená společnost HP přejímÉ Objednávku, a budou
odkazovat na tyto ,podmínky a specifikovat jakékoliv dodatečné .podmínky nebo dodatky
za účelem zajištěni souladu s mistními zákony nebo obchodními zvyklostmi.

Ujednání Objednávky. Zákazník může podávat Objednávky společnosti HP,
prostřednictvím našich webových stránek nebo portáu určeného pro zákazňíY, nebo je
zasílat poštou, faxem nebo emailem. Je-li to vnodné, Objednávký budou ůvadět datum
dodáni. Pokud zákazník ]?rodlouží datum dodání služby na záklaaě stávající Objednávky
o vice než devadesát (90) dni, tato Objednávka bude považována za novou Objednávku,

Ceny a poplatky. Platné ceny budou stanoveny v písemné nabídce společnosti HP a v
případě neexistence této písemné nabídky budou R]atit ceny uvedené na internetových
stránkách, zákaznickém potáiu nebo v ceníku zveřejněném společností HP v době podání
Objednávky společnosti dP. Ceny nezahrnuji daně, odvody, a poplatky (včetně instalace,
přepravy a manipuiac¶, ledaže by b¥lo výslovně uvedeno ,jinak. Je-li ze zákona
vyžadována srážková caň, prosíme vas, abyste kontaktovali zástupce společnosti HP pro
Objednávky a projednali s ním příslušný postup.

Fakturý a placení. Zákazník souhlasí s tím, Že uhradí veškeré fakturované částky do
třiceti (30) dní ode dne vystavení faktury společností HP. Společnost HP může pozastavit
nebo zrušit p]nění vyřizovaných Objednávek nebo služeb v případě, že je zákazník v
prodlení s únradou plateb.

Služby podpoř)'. Službt podpory společnosti HP budou poRsány v platném podpůrném
materiálu, ktery bude OuSähOVät popis nabídky společnosti riP, požadavky, týKajicí se
zpgsobilosti, servisní omezení a povinnosti zákazníka, jakož i podporovane systémy
zaicazníka.

Způsobilost. Služby, PodŠora a povinnost poskytovat záruku společností HP se nebudou
vztahovat na nároky vyp! vajicí z:

l. Nesprávneho uzití, přípraý pracoviště nebo podmínek pracoviště či prostředí
nebo jiného nedodrženi platnéuo podpůrného materiálu; ,
2. úprav nebo nesprávne údržby systému nebo neprovedení kalibrace společností HP
nebo kalibrace schválené společností HP;
3. závad nebo fůnkčních omezeními jakéhokoliv softwaru nedodaného společností
HP nebo výrobku majícího vliv na systémy, u kterých je poskytována podpora nebo
služby společnosti HP;
4. malware ,(např. virus, červ atd.) neuvedeným společností HP; nebo
5. poškozeni v důsledku nesprávného zacházení? nedbalosti, nehodř poškození
ohněm nebo vodou, oruchy elektrického prouau, l?řepravy provácěnezákazníkem nebo jint příčiny mimo kontrolu společnosti HP.

Součinnost. Schopnost společnosti HP dodávat služby bude záviset na řiměřené avčasné součinnosti zákazníka a na správnosti a úplnosti veškerých údajŘ obdržených od
zákazníka, které jsou potřebné pro aodání služeb.

10. Požadavk na změny. Každá strana souhlasí s tím, Že jmenuje svého zástupce, pro účelyprojektu/ tterý bude sloužit jako hlavní kontaktní osoba pro účely řízení dodávícy služeb
a projeanáni veškerjch případně vzniklých záležitostí. Požadavky na změnu rozsahu
služeb nebo dodávě budou vyžadovat změnu Objednávky podepsanou oběma
stranami.
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SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP - Podpora

P ováděn služeb. Při oskytování služeb budou dodržovány obecně uznávané obchodníyyklosti a standardy. Ěákazník souhlasí s tím, že bude neprodleně informovat o
jakýchkoliv problémech týkajících se služeb a HP poskytne znovu všechny služby, které
těmto standardům neodpovídají.

12. Práva k duševnímu vlastnictví. Na základě této smlou nedochází k převoduvlastnického práva k jakémukoliv duševnímu vlastnictví.Ýákazník uděluje společnosti
HP nevýhradní, celosvětové a bezplatné právo a licenci k veškerému duševnímu
vlastnictví, které společnost HP a jí pověřené osoby vyžadují pro účely poskytování
objednaných služeb.

13. Porušení práv duševního vlastnictví. Společnost HP urovná a bude zákazníka chránit
před jakimikoliv nároky souvisejícími s pjodezřenírn, že výrobky nebo služby značky HP
dodáván na základě této smlouvyv porušují práva duševního vlastnictví třetí strant·

tSpoiečnost HP se spoléhá na to, ze jí záKazník bude neprodleně informovat o ta ovém o
naroku a že jí poskytne svou součinnost v souvislosti s obhajobou. Společnost HP může
upravit výrobek nebo službu tak, aby nedocházelo k poruŠov,mí duševních práv a aby
tento výrobek nebo služba byly v zasadně shodné s původním výrobkem nebo službou,
popř. může zajistit získání príslušné licence. V případě, Že tyto alternativy nejsou k
disRozici, zákazníkovi bude v prvním roce Yplacena jako nánrada částka zaplacená za
dotčen' výrob"k, ,Y'př. po upíynutí tohoto OudObí jeho zůstatková cena, nebo (vpřipadť služeb POuPOřy) zůstatek jakékoliv předem uhrazené částky nebo (v případě
odborných služeb) uhrazená částka. Společnost HP nenese odpovědnost za naroky
plynoucí z jakéhokoliv neoprávněného používání výrobků nebo služeb.

14. Důvěrnost. S informacemi vyměněnými na základě této smlouvy bude zacházeno jako s
důvěrnými, budou-li jako takové označeny nebo pokud by okolnosti jejich prozrazení
mohly přiměřeně naznačovat, že by s nimi takto mělo byt zacházeno. Důverné
informace mohou být použity pouze pro účely plnění povinností nebo výkonu ,práv na
základě této smlouv¥ a sdíleny se zaměstnanci, fzástupci nebo dodavateli, kteři s nimi
musí býtékro tento uCel seznámeni. Důvěrné in ormace budou chráněny s vynaložením
přiměřen o stupně éče, aby bylo zabráněno jejich neoprávněnému použití neboprozrazení, po dobu g let ode dne převzetí nebo (jedná-li se o delší dobu)j.po takovou
dobu, po Kterou informace zůstávají důvěrné. Tyto povinnosti se nevztahu l na
informace, které: i) bylľ známé nebo se sta]yj známými přijímající straně bez závazku
důvěrnosti; ii) byly nez visle Yviňuty jpřijíma ící stranou; nebo iii) je-li prozrazení
vyžadováno zákonem nebo státnim úřaYem,

15. Osobní informace. Každá strana bude plnit své ,příslušné závazk které vznikají nazákladě platné l%islativy uRravující ochranu údaju. Společnost HŽ' nemá v úmysiu při
poskytování služeo získat prístup k osobně identifikovate1ným informacím (#OIM) ,
zákazníka. Pokud společnost HE získá ;přístup k zákazníkovým OIl uioženym v systemu
nebo zařízení zákazníka, tento přístuR oude ravděpodobně náhodný a správcem těchto
OIl zůstane i nadále zákazník. S?ole¢no:t bude využívat jakékoliv uii, ke kterým má
přistup, výhradně pro účely doddvky ob'ednaných sluzeb.

16. DodrŽování pravidel mezinárodního obchodu. Služby qoskytované na základě těchto
Eodmínek jsou určeny pro interní použití zákazníka a nlKoliv pro 'ejich další
omercializaci. S?olečnost HP múze pozastavit svoje lnění na zt ladě této smlouvy vrozsahu, ve ktercm to vyžadují zákony platící pro ndterou ze stran.

17. Limitace náhrady škody. Nárok Zákazníka na náhradu Škody způsobenou v souvislosti
s touto Smlouvou, za kterou je společnost HP zodpovědná bude omezentl na povinnost
HP zaplatit přímou Škodu, ( tedy Škodu, která je bezprostředním a obvy e očekávaným
důsedkem škodní událostij, a to do 'Se 1.000.000 USD nebo do výše ceny zaplacené
Zakazníkem dle objednáv y,. podle to o, která částka je vyšší. Zákazník ani HP nebudou
povinni hradit ušlý příjem či zisk, náklady na prostoje ztrátu nebo poškození dat nebojakékoliv nepřímé, mimořádné nebo následné škQdy nebo náklady: Žádná ze smluvních
stran neomezuje svou odpovědnost za neoprávněné použiti duševniho vlastnictví, smrt
nebo újmu na zdraví způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti, nebo jakoukoliv
odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena aplikovatelnými právními
předpisy.

18. Spory. V případě, že j,e zákazník nespoko'en s jakýmikoliv službami zakouRenými na
zakladě těcnto podmínek a nesouhlasí s ře ením navrhovaným společností HP, strany
souhlasí s tím, že tuto záležitost neprodlenč předají viceprezidentovi (nebo osobě
zastávající obdobou pozici) ve svých příslušnych organizacích za účelem smírného řešení,
aniž by to narušovaio právo usilovat v pozdější době o právní prostředek nápravy.

19. Vyšší moc. Žádná strana nebude nést odpovědnost za prodlení s plněním nebo za
neplnění, ke kterému dojde z důvodů mimo jejich přiměřenou kontrolu, s výjimkou
platebních pDvinností.

20. Ukončení. Kterákoliv ze stran může ukončit tuto smlouvu na základě své písemné
výpovědi V případě, že druhá strana neplní jakékoliv zásadní povinnosti a nenapraví toto
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porušení do přiměřené lhůty poté, co byla písemně upozorněna na toto Eorušení s
uvedením přislušných podrobností, Pokud se některá strana stane platebně
neschopnou, neschopnou, plnit své závaZky při jejich splatnosti, podá žádost o konkurz
nebo je na ni vyhlášen ,conkurz nebo nucená správa nebo rozd&ení majetku, druhá
strana může ukončit tuto smlouvu a zrušit jakémoliv nesplněné závazky. Veškeré
podmínky ve smlouvě, je'ichž platnost na základě je'ich povahy trvá l po ukončení nebo
vypršení této smlouvy, mstanou v účinnosti do jedlc spinění a budou se vztahovat na
prislušné právní nástupce a povolené nabyvatele Oboú stran.

21. Obecná ujednání. Tato smlouva představuje úplné ujednání s ohledem na její j)ředmět
a nahrazuje veškerou případně existující pfedchozí komunikaci nebo ujednání. Lměny
této smlouvy budou provedeny pouze ve iormě písemného dodatku podepsaného
oběma stranami. Smiouva se bude řídit zákony státu, ve kterém má sídlo HP nebo
přidružená společnost HP přejímající Objednávku, přičemž soudní pravomoc budou mít
příslušné místní soudy, spoleínost HP nebo Křidruzená společnost však může zahájit
soudní řízeni ,týkající se úhrad ve státě, ve kterém se nachází sídlo přidruženéspolečnosti zákazníka, která OŠjednávku podala. Zákazník a sEolečnost HP se dohodly na
vyloučení platnosti úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní oupi zboží.
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