
RÁMCOVÁ SMLOUVA o SPOLUPRÁCI

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

(vše-mo, FBI)

pozice v projektu: hlavní řešitel projektu

lČ161989100

D|Č1C261989100

se sídlem: Lumírova 630/13, Ostrava — Výškovice, 70030

zastoupeno: doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA (děkan)

kontakmf 050“—

(dále jen "VŠB ")

a

České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

(čvur ucssa)

pozice v projektu: 1. spoluřešitel projektu

|Č:68407700

DlČ:CZ684077OO

se sídlem: Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

zastoupeno: doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. (ředitel)

kontaktní osoba—

(dómjen"čvurv

a

PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu

pozice v projektu: 2. spoluřešitel projektu

ič:60193174

DlČ:C260193174

se sídlem: Prosecká 412/74,190 00 Praha 9 — Prosek

zastoupeno: Ing. Jaroslav Dufek

(damjen"cnvpo")

a

K.B.K. fire, s.r.o.

pozice v projektu: 3. spoluřešitel projektu

|č:25905031

DIČ: CZ 25905031

se sídlem: Heydukova 1093/26, Ostrava — Přívoz, 702 00

jednatel: lng. Petr Bebčák, Ph.D.

kWWW“—

(dd/e jen "KBK")

(dále také jako „Smluvní strany“)
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Preambule

Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „Poskytovatel'í) vyhlásilo veřejnou zakázku

s názvem „Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb a

návrh řešení pro ČR" s č, ], MV-104OOS—2/VZ 2017.

Smluvní strany mají zájem společně realizovat prOjekt veřejné zakázky „Analýza bezpečnostních

přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR“ a získat pro něj

uvedenou podporu, proto v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají tuto rámcovou smlouvu o

spolupráci (dále jen Smlouva).

I. Předmět smlouvy

Spolupráce na základě této Smlouvy bude realizována zejména výzkumnými Činnostmi na

projektu veřejné zakázky Ministerstva vnitra ČR s názvem „Analýza bezpečnostních přístupů v

oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR" (dále jen Projekt),

II. Účel smlouvy

Účelem a cílem Projektu bude dosažení výsledků, které jsou uvedeny v nabídce, tj. předevšim:

vytvoření rozboru systému navrhování požární bezpečnosti staveb vzahraničí, vytvoření

rozboru stávajících principů navrhovánípožární bezpečnosti stavebv ČR — rozbor kodexu norem

požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx a norem souvisejících, včetně popisu

problematických oblastí; dále vytvoření nového, či Úprava stávajícího systému navrhování

požární bezpečnosti staveb v ČR, včetně implementace metod požárního inženýrství.

HI. Míra účasti na Projektu

Míra účasti jednotlivých Smluvních stran na rozpočtu Projektu:

. cca 43 % vše,

. cca 37 % ČVUT,

. cca 8 % CTN PO,

' cca 12 % KBK.

IV, Povinnosti Smluvních stran

. Spolupráce na základě této Smlouvy bude realizována zejména výzkumnými činnostmi na

Projektu.

Strany jsou si při naplňování účelu této Smlouvy povinny poskytovat vzájemnou součinnost,

plnit jim příslušnou dohodnutou část věcné náplně Projektu, a to v dohodnutém rozsahu a

v termínech s tím, že projektové vedeni Projektu a hlavní část řešení bude realizována Hlavním

řešitelem projektu VŠB.

V. Další ujednání

Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a skutečnosti tykajici se zejména činnosti

ostatních Smluvních stran, včetně know-how, které se dozvědí při plnění předmětu této

Smlouvy nebo vjejí souvislosti, použiji výhradně jen pro případ plnění v rámci spolupráce na

základě této Smlouvy a budou zachovávat otakových skutečnostech přísnou mlčenlivost a
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utajení.

Taktéž se zavazuji, že neumožní seznámit s těmito skutečnostmi jakoukoli třetí osobu,

s výjimkou případů, kdy jsou tak povinny učinit na základě zákona nebo kdy třetí osoba je taktéž

vázána povinností mlčenlivosti, a budou je přiměřeným způsobem chránit proti jejich úniku.

Toto ani předchozí ustanovení se nevztahuje na informace a skutečnosti, které:

0 byly písemným souhlasem Smluvní strany uvolněny od těchto omezení;

- byly získány od třetí strany bez zavázání k mlčenlivosti;

~ jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením povinností Smluvní

strany;

. smluvní strana je má zcela prokazatelně dříve, než je sdělí protistrana;

. jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem

na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu.

Pří prokázaném porušení povmností stanovené v odst, 1 a 2 článku V. této Smlouvy jednou ze

Smluvních stran, která se stane příjemcem informací a skutečnosti, se tato zavazuje poškozené

Smluvní straně uhradit smluvní pokutu, ato do 10 dnů od obdržení písemné výzvy k úhradě

smluvní pokuty od poskytovatele informací. Písemná výzva bude zaslaná poštou nebo kurýrní

službou doporučenou formou s doručenkou a musí obsahovat doklady prokazující, že

k porušení povinností došlo.

Ustanovení dle odst. 1. a 2. se nepoužije pro prezentaci spolupráce Smluvních stran v rozsahu

zveřejnění loga protistran a předmětu Smlouvy dle čl. 1 této Smlouvy. Zároveň Smluvní strany

prohlašuji, že každá taková i jakákoliv širší prezentace musí být písemně schválená všemi

Smluvními stranami a musi respektovat grafické manuály pro použití loga každé ze Smluvních

stran.

Ustanovením odst. 3, čl. V této smlouvy není dotčeno právo poškozené Smluvní strany

domáhat se nároku na náhradu škody vzniklé jednáním té které Smluvní strany, která se stane

příjemcem takových informací.

Vl. Závěrečná ustanovení

. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.

. Tato Smlouva se se uzavírá na dobu určitou, na dobu řešení Projektu a do úplného vypořádání

všech práv a povinnostl Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy.

. Smluvnístrany se výslovné dohodly, že Smlouva může být Smluvními stranami doplněna 0 další

práva a povinnosti Smluvních stran, které bude třeba v souvislosti s realizací Projektu upravit,

Smluvní vztahy plynoucí z této Smlouvy se řídí právním řádem České Republiky, zejména

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze písemnými a vzestupně očíslovanýmí

dodatky, přičemž každá ze Smluvních stran se zavazuje spravedlivě zvážit návrhy druhých

Smluvních stran.

. Smlouva pozbyde platností v případě, že:

o hlavní řešitel nebyl v nabídce úspěšný a nezískal veřejnou podporu;
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. kterákoli ze Smluvních stran nesplní závazky vyplývající z této Smlouvy ani po uplynutí 30

dnů od písemné výzvy,-

. na základě písemné dohody Smluvních stran.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že Hlavní řešitel Prajektu a 1. spoluřešitel Projektu jsou

povinnými subjekty ohledně poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb„ o

svobodném přístupu k informacím, a pro tyto účely nepovažují nic z obsahu této Smlouvy za

vyloučené z poskytnutí

8. Smlouva je vyhotovena v4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu

Každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

9. Smluvní strany prohlašuji, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla

sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují,

že se seznámily s podmínkami této Smlouvy, s podmínkami a pravndly poskytnutí veřejné

podpory Na důkaz toho připojuji smluvní Strany své podpisy.

v Ostravě dne 20. listopadu 2017 V Buštěhradě dne 20. listopadu 201 7

za hlavního řešitele: za 1. spa/uřešitele:

   doc. Ing. Jiří Pokdrný, Ph.D. doc Ing. Lukáš Ferkl, PhD.

děkan FBI, VŠB TU Ostrava ředitel ČVUT UCEEB

V Praze dne 20. listopadu 2017 V Ostravě dne 20. listopadu 2017

za 2. spoluřešitele: za 3. spo/uřešitele:

  
lng. Jaroslav Dufek / Ing. Petr Bebčdk, PhD.

zástupce PAVUS, a.s. [CTN PO jednatel K B.K„ fire, s r.o.
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