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SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO 000832 00 16

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,

mezi

ZHOTOVITELEM:

OB CHODNĹ FIRMA ALTRON. a.s.

Si D LO N A A D R ES E Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

ADRES A/EMAIL PRO FAKTURACI Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, email:

IČ 64948251

DIČ CZ64948251, plátce DPH

zápis v ob ch. rejs tŕíku Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3609

S TATUTÁRNÍ ZA S TUP CI Ing. Antonin Hemmer, Michal Hejsek

F U N K C E Předseda představenstva, člen představenstva

BANKOVNÍ SPOJENÍ CITIBANK, a.s., číslo účtu 2507810108 l 2600

(dále jen ,,společnost ALTRON" nebo ,,zhotovitel")

a

OBjEDNATELEM:

O B CHODNÍ FIRMA Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

SÍDLO NA ADRESE Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

ADRESA/EMAIL PRO FAKTURACI Sokolovská 217/42. 190 22 Praha 9

IČ 00005886

DIČ CZ00005886, plátce DPH

zápis v ob ch. rej s tříku Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 847

S TATUT ÁRN j ZAS TUP CE Mgr. Martin Gillar, JUDr. Jan Blecha

F U N K C E Předseda představenstva, místopředseda představenstva

B ANK O VNÍ S P O JEN j Česká spořitelna, Rytířská 29, č. ú. 193073 1349/0800

(dále jen ,.objednatel"')

(společně dále též jen ,.účastníci", resp. smluvní strany)
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I. Identifikace Zařízení, předmět smlouvy, vylouČení obchodních podmínek, oprávěné osoby
podlesmlouvy o servisu

I.l Specifikace Zařízení:

I.l.a. Typ: UPS GE LanPro 60kVA - baterie 60 minut na 20kW 2ks
Výrobni číslo: L1060-1408-G310R a L1060-1208-G282R
Číslo předmětu servisu (je-li přiděleno): 108006270 a 108006271
Typ klimatizace 2x LG lx Toshiba číslo předmětu servisu 108007515,108007548,
108007547

I.l.b.

I.l.c.

Typ: UPS GE SitePro 60kVA - baterie 60 minut na 20kW 2ks
Výrobní číslo: B6060-4403-2384G a B6060-4403-2385G
Číslo předmětu servisu (je-li přiděleno): 103001564 a 103001565
Typ klimatizace lx Toshiba číslo předmětu servisu 99990692

Typ: UPS GE SitePro 60kVA - baterie 60 minut na 20kW 2ks
Výrobní číslo: B6060-4403-2382G a B6060-4403-2383G
Číslo předmětu servisu (je-li přiděleno): 103001562 a 103001563
Typ klimatizace 2x LG

1.2 Místo instalace Zařízení:

I.2.a. Název koncového uživatele: Měnírna Radlická

Místnost Č:

Ulice: Pechlátova 3277/2

Město: 150 00 Praha 5

I.2.b.

I.2.c.

Název koncového uživatele: Měnírna Barrandov

Místnost č:

Ulice: Werichova 1184 (' u tramvajové smyčky)

Město: 150 00 Praha 5

Název koncového uživatele: Měnírna Hlubočepy

Místnost č:
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Ulice: K Barrandovu 1183

Město:l50 00 Praha 5

1.3 Předmět smlouvy. Touto smlouvou o dílo účastníci llpravl!ií vzájenmá práva a povinnosti v rámci
závazkového vztahu, na jehož podkladu se zhotovitel zavazuje provádět servisní činnosti a poskytovat
další dohodnutá plnění spojená s poskytováním servisu. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a na
vlastní nebezpečí k plnění převzatých povinností ve smlouvě o dílo v rozsahu, kvalitě a v termínech
sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje za tuto činnost poskytovat zhotoviteli smluvenou cenu
díla a k poskytování spolupráce nezbytné pro plnění sinluvních povinností ze strany zhotovitele.

I.4 Servisní programy. Servisní programy jsou součástí díla dle článku II. této smlouvy a pro účely této
smlouvy představiýí ucelený soubor servisních činností a dalších plnění spojených s poskytováním
servisu, určených k zajištění nezbytné podpory provozu Zařízení dle bodů I.l. a) - I.l. C) této smlouvy a
jejich pravidelné údržby s cílem prodloužení životnosti Zařízení a zvýšení spolehlivosti jejich provozu.

I.5 Preventivní údržba. Preventivní údržba je součástí díla dle článku IT. bodu 2 této smlouvy; a je pro
účely této smlouvy souhrn vizuální, elektrické, mechanické a elektronické kontroly Zařízení dle předpisů
výrobce. Tato komplexní kontrola skutečného stavu Zařízeni a jeho odzkoušení v provozních režimech
má zjistit, zda Zařízení pracuje v souladu se všemi definovanými technickými specifikacemi a
specifikacemi prostředí. Na základě provedené prohlídky je vypracován Protokol o provozuschopnosti
Zařízení včetně návrhu preventivních opatření. Popis preventivní údržby předmětného Zařízení je
přílohou této snilouvy o servisu.

I.6 Oprávněné osoby podle snilouvy o servisu

1.6.a

I.6.b.

I.6.c.

I.6.d.

I.6.e.

Za Objednatele jsou oprávněni:

k podpisu smlouvy o servisu:
"g'

išľ
k jednání ve věci plnění smlouvy o servisu:

ve věcech technických:

:,' 1%93%
1.7. Za zhotovitele jsou oprávněni:

I.7.a. k podpisu smlouvy o servisu,:
'ng.Anton'nHeminer· ti'i

"'"a'"'i""" Si?
I.7.b.

I.7.c.

k jednání ve věci plnění smlouvy o servisu:

ve věcech technických:

%:": f é':
I.8. Obchodní podniínky zhotovitele

Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že na tuto smlouvu se nevztahuji žádné Všeobecné obchodní
podmínky zhotovitele (dále jen VOP).
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II. Předmět díla, specifikace programu

II.1. Identifikace servisního prograníu. Soubor servisních Činností a dalších plnění spoj ených s
poskytováním servisu ve vazbě na výše identiňkovaná Zařízení( dle bodů i. l. a - I. l. c) této
smlouvy) .je souhrnně nazývaný .,Servisní program"

II.2. Specifikace servisního programu. Servisní program = ALTRON GOLD

Specifikace servisního programu ALTRON GOLD :

- Nepřetržitá servisní pohotovost pro nástup technika 24 hodin denně
- Nepřetržitá servisní pohotovost pro nástup technika 7 dní v týdnu
- Nepřetržitý provoz GREEN servisní linky 24x7x365
- Nástup servisního technika do 4 hodin od nahlášení poruchy
- Nepřetržité napojení na centrálni dispečink — monitorováni stavu zařízeni
- Garantovanou dobu odstranění závady v provedení single do 6 hodin od doby nástupu servisního

technika na opravu

- Telefonická asistence v pracovní dny 8-17
- Zpětné volání do l hodiny od vyžádání služby v rámci telefonické asistence
- Proškolení obsluhy záložního zdroje lx ročně
- Pravidelná preventivní údržba záložního zdroje s vypracováním píseinného protokolu (2x ročně

profýlaktická prohlídka (UPS i KJ) a 2x ročně kapacitní zkouška baterií)

- Vedení provozního deníku zdroje
- Provedení update zdroje
- Provedení komplexní revize stavu zdroje po 5 letech od uvedení záložního zdroje do provozu

s vypracováním písemného protokolu

III. Cena díla

lll.l. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy sjednává takto: 235 062,-KČ bez DPH čtvrtletně, tj.
za tři měsíce za výše uvedená Zařízení dle článku I. v rozsahu specifikace servisního programu
uvedeného v čljl.2. Uvedená cena díla je konečná, neměnná, závazná a úplná po celou dobu trvání této
snilouvy.

Strany vylučují pro výše uvedenou cenu sjednanou touto smlouvou a pro dále uvedené ceny sejdnané
touto smlouvou použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících zvýšeni
ceny, přičemž Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a §
2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

- Měnírna Barrandov
80 656,-KČ bez DPH Čtvrtletně, tj. za tři měsíce, uvedená cena díla je konečná a neměnná po celou
dobu trvání této smlouvy.

- Měnírna Hlubočepy
80 656,-KČ bez DPH čtvrtletně, tj. za tři měsíce, uvedená cena díla je konečná a neměnná po celou
dobu trvání této smlouvy.

- Měnírna Radlická
73 750,-KČ bez DPH Čtvrtletně, tj. za tři měsíce, uvedená cena díla je konečná a neměnná po celou
dobu trvání této smlouvy.
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III.2. Specifikace ceny díla

Cena díla , resp. cena servisního programu zahrlluje všechny náklady zhotovitele spojené s provedením
díla, mimo .i iné:

- veškeré náhradní díly a související spotřební materiál použitý při opravách, údržbě a preventivních
prohlídkách zdrojů

- všechny náklady spojené s Hot-line telefonickou technickou podporou
- všechny náklady spojené s garancí doby odstraněni poruchy včetně nákladů souvisejících se zápůjčkou

zdroje

- všechny náklady spojené s update zdrojů
- všechny náklady spojené s provozem monitorování stavu zařízení
- všechny náklady spojené proškolením obsluhy
- všechny náklady spojené s preventivními prohlídkami zdroje
- všechny náklady spojené s vyj ezdy na preventivní prohlídky a komplexní revize zdroje (kilometrovné a

čas strávený na cestě)

- všechny náklady spojené s opravami a údržbou zdroje
- všechny náklady spojené s vyj ezdy na opravy a údržbu zdroje (kilometrovné a čas strávený na cestě)
- všechny náklady spojené s komplexní revizí zdroje
- všechny náklady spojené s vyj ezdy na komplexní revizi zdroje (kilometrovné a čas strávený na cestě)
- všechny náklady spojené se vzdáleným monitoringem

III.3. Platební podmínky
Cena stanovená v ČI. III.1. bude objednatelem hrazena na základě samostatné faktury - daňového
dokladu, vystaveného zhotovitelem v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění ("dále
DUZP). Za DUZP se považuje poslední den den kalendářního čtvrtletí, u prvního faktuačního období den
podpisu smlouvy. Faktury - daňové doklady budou vystaveny v souladu s platným zněním zákona
Č.235/2004 Sb., o DPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Nad rámec zákonných náležitostí bude na
faktuře uvedeno číslo objednávky. Splatnost faktur-daňových dokladů .je 30dní od .je.jich doručení
objednateli. První faktura - daňový doklad .je vystavena zhotovitelem ke dni podpisu Smlouvy o servisu
na poměrnou část smluvní ceny servisního prograniu, odpovídqjící počtu dní ode dne podpisu snilovy o
servisu do konce kalendářního čtvrtletí. Přílohou faktury - daňového dokladu bude soupis provedených
prací, resp. specifikace části provedeného díla.

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel
nebude mít daný účet zveřejněný. zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po
zveřejněni příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
Stane-li se Zhotovitel nespolehlivýni plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve mění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude
uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

IV. Doba trvání a ukonČení smlouvy o dílo

IV.l. Doba trvání této smlouvy o dílo Tato smlouva o dílo je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2019

IV.2. Ukončení této smlouvy o dílo. Tato smlouva o dílo může být ukončena jednostranně odstoupením
smluvních stran v souladu s touto smlouvou a s občanským zákoníkem, případně výpovědí bez uvedení
důvodů.

IV.3. Odstoupení ze strany Objednatele. Od smlouvy této smlouvy může objednatel odstoupit, pokud:

- zhotovitel v důsledku svého zavinění řádně a včas neplní smluvní závazky,
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zjistí V průběhu provádění díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací vinou
zhotovitele,

zhotovitel ve lhůtách stanovených v této smlouvě neodstraní vady díla zaznamenané v protokolu o
předání a převzetí anebo záruční vady díla:

zhotovitel neplni své závazky dle této smlouvy ve sniluvené době;

zhotovitel je předlužen:

vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení:

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele:

zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kroniě případů fúze nebo přeniěny):

jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) k majetku zhotovitele;

na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí;

zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob;

zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost podle této snílouvy:

zhotovitel nezahájil provádění díla:

zhotovitel přes píseinné upozornění provádí dílo neodborně
zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele nebo zástupce objednatele neplní své
povinnosti podle této Smlouvy:
došlo k podstatnému porušení sniluvních povil111ostí zhotovitele, a to za předpokladu, že takové
porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména
porušení povinnosti vyplývaiících pro zhotovitele z ČI. Il. této smlouvy. Smluvní strany dále pokládqjí
za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, která podstatným způsobem ztěžl!je či dokonce
znemožňuje užívání (provoz) díla, výskyt vice vad a nebo opakovaný výskyt vady po opravě.

IV.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud

- objednatel v důsledku svého zaviněni řádně a včas neplní smluvní závazky,

- v případě, že objednatel je v prodlení se splněním svých platebních povinností o více než 30
kalendářních dnů. V případě objednatelova prodlení se splněním smluvního závazku ve věci platebních
povinnosti, může zhotovitel od smlouvy odstoupit nejdříve v den následující po marněni uplynuti
písemně poskytnuté náhradní lhůty

- bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo

- objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny).
V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přeruŠit práce na provádění díla.

IVS. Bez ohledu na výše uvedené, právo sniluvních stran ukončit tuto snilouvu z dalších důvodů uvedených v
Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno.

IV.6. Při odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou smluvních stran.
V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dni ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy,
bude tato cena stanovena na základě znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění)
zpracovaného znalceni vybraným objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku nesou strany
poměrně, tj. každá strana zaplatí jednu polovinu.

IV.7. Ostatní ujednání odstoupení. Případy obsažené v předchozích odstavcích tohoto článku se považují za
podstatné porušení smluvních podmínek. Účinky odstoupení nastávají dneni předání písenmého
oznámení o odstoupení do dispozice druhé smluvní strany.
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IV.8. Práva a povinnosti účastníků vyplývající z platného odstoupení od smlouvy o servisu se řídí příslušnými
ustanovenínii obecné i platné právní úpravy.

IV.9. Zhotovitel je povinen učinit opatřeni potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící objednateli
nedokončením činností sjednaných v této smlouvě o servisu, pokud by mohla vzniknout v důsledku
poruch řádně nahlášených do zániku smlouvy.

IV.lO. výpovědní lhůta. V případě výpovědi smlouvy o servisu bez uvedení důvodů činí výpovědní lhůta 3
měsíce a její běh počíná prvním dnem nového čtvrtletí následujícího po doručení písemné výpovědi druhé
smluvní straně.

V. Odpovědnost za vady, záruka

V.l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem a prohlašuje, že provedené dílo bude
mít vlastnosti požadované touto smlouvou, pokyny objednatele, právnínii předpisy, rozllodnlltín1i orgánů
veřejné správy a příslušnými teclmickýnii norniami a bude zcela fůnkční a bezpečné pro určený způsob
užíváni, a to .jak při převzetí objednatelem, tak i v záruční době. která činí 24 měsíců ode dne převzetí
dokončeného díla (.části díla) objednatelem. Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost zavazuje, že dílo
bude po dobu záruky způsobilé k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu plnou funkčnost.

V:2. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a výměně vadných částí díla za bezvadné. Práce na
odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit do
3 dnů od obdržení reklamace a ukončit je v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 10 dnů od
zahájení odstraňování vad, pokud se strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.

V.3. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel .je oprávněn notifikovat jakoukoliv vadu (zjevnou
nebo skrytou) kdykoliv po .jejíln ž;jištění (bez omezení doby) a nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu
poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět.

V.4. Důvodnost reklamace v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckýni posudkem, který
zajistí objednatel. V případě, že reklamace bude uznána důvodnou, ponese zhotovitel náklady na jeho
vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady. které v
souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil.

V.5. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad či neodstraní vady v termínech stanovených v odst.
6.3.V.2. tohoto článku, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad jinou osobou, a to na náklady
zhotovitele.

VI. Smluvní pokuty

Vl.l. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním dokončené části
díla v termínu dle ČI. II. této smlouvy a v případě prodlení s odstraněním vad v termínu dle bodu V. 2 a
pro tento případ sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH
za každý byt' i jen započatý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle
pokračovat pro zásah ,,vyšší moci" nebo z důvodu, že objednatel neoprávněně neposkytl řádně a včas
součinnost.

VI.2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti upravené v článku VII. v bodě VII.9. této smlouvy je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- KČ, a to za každý jednotlivý případ
porušeni této povinnosti.

VI.3. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle článku VII. bodu VII. 10 této
smlouvy nebo pro případ, kdy zhotovitel neumožni objednateli si existenci a platnost tohoto pojištění
ověřit, se zhotovitel zavaziýe uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- kč za každý den
porušeni této povinnosti.

VI.4. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v článku IT., III., V., VIL a VIII. této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu KČ 5.000,- za každý jednotlivý případ.

VI.5. Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká.

VI.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit sníluvní pokutu není závislá na zavinění.



A|tronĎ Smlouva o servisu

VI.7. Zaplacením smluvních pokut sjednaných touto smlouvou není dotčeno právo oprávněné strany požadovat
náhradu škody způsobené v důsledku porušení sankcionované povil1nosti, a to zvlášť' a v plné výši a za
tímto účelem smluvní strany vylučl!ii aplikaci § 2050 Občanského zákoníku.

Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty .jsou splatné do 30 dnů
od doručeni faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený na
faktuře.

VII. Práva a povinnosti zhotovitele
VIl.l.Úplata za poskytnutí dále uvedených licencí je již zahrnuta do celkové ceny díla.

Je-li součásti předmětu plnění dodávaného společností ALTRON i programové vybavení Zařízení (dále
.jen ,,Software"). poskytuie společnost ALTRON Objednateli licenci k užití Software v rozsahu
stanoveném touto Smlouvou..

Software, licence. Společnost ALTRON poskytuje Objednateli licenci k užití Software v jeho aktuální
verzi platné ke dni předání předniětu plnění. a to v následujícím rozsahu (.dále jen ,,Licence"):

Software smí být Objednatelem užíván pouze v souvislosti se Zařízením po dobu .jeho provozováni.

Objednatel není oprávněn jakkoliv do Software zasahovat nebo jej rozmnožovat či jinak s ním nakládat
vyjma vytvoření záložní kopie pro svou potřebu. Záložní kopií se rozunii taková kopie, která slouží
k archivaci instalovaného Software a souvisejících uživatelských dat Objednatele na užívaných
pracovních stanicích či serveru.
Licence je poskytována jako nevýhradní, k užití Software na území České republiky.

Postoupeni práv. Objednatel je oprávněn udělit sublicenci nebo Licenci postoupit třetí osobě pouze v
rámci prode.je či .jiné dispozice se Zařízením. V ostatních případech je třeba k .jakémukoli nakládání se
Software nad rozsah poskytnuté Licence předchozího písemného souhlasu společnosti ALTRON.
Společnost ALTRON může uděleni takového souhlasu podnňnit či omezit jeho rozsah podle svého
uvážení.

VII.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy
(včetně ČSN), vztahl!iící se k jeho provedení, řídit se touto snúouvou, pokyny objednatele a podklady,
které mu byly či budou objednatelem předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.

VII.3. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se podílejí na
provádění díla a mají přístup na místo provádění díla (dále jen ,,zaměstnanci"), dodržovali veškerá
opatření k zajištění BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních
předpisů a podmínek daných realizací díla nebo stanovených objednatelem.

Vll.4. Vstup na místo prováděni díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni z příslušných
vnitropodnikovýcli předpisů objednatele a BOZI? v podmínkách metra (proškolení odpovědného zástupce
zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před zahájením plnění). Odpovědný zástupce
zhotovitele provede proškolení dalších zaniěstnanců sám.

VII.5. Vstup do prostor objednatele bude uinožněn pouze zaměstnancůni. kteří budou vybaveni externíin
průkazem a označeni visačkou s jménem, fotografií a názvem firmy. Externí průkaz bude vydán
objednatelem na základě žádosti.

VII. 6 .Zaměstnanci se mohou zdržovat ve služebních prostorech objednatele pouze v místě prováděni díla a jsou
povinni řídit se pokyny pracovního dohledu.

VII.7. Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná
pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení odpovídajícími ochrannýníi
pracovnínii pomůckami. Zaniěstnanci musí být seznánieni s předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v
oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat.

VII.8. Zhotovitel je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění původcem odpadů, kromě odpadů
kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění díla a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v
souladu s platnou legislativou.
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VII.9. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při provádění díla nebo
v souvislosti s ním dozví.

Vll.10. Pro případ odpovědnosti za škodu je zhotovitel povinen v souvislosti s prováděním díla mít uzavřeno
po.jištční na pojistné plnění min. 10.000.000,- KČ (slovy: desetníilionúkorunčeských) přičemž toto
pojištění bude zhotovitel udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a umožní objednateli si
jeho existenci a platnost kdykoliv během trvání smlouvy ověřit.

VIII. Splnění závazku zhotovitele

VIII.1. Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla řádně a včas, v souladu s touto smlouvou, zejména
s článkem II. této smlouvy. a příslušnými právními předpisy a jeho předáním objednateli.

- Lhůty předání části díla .jsou stanoveny servisníin prograniem dle článku II. této smlouvy.
VIII.2. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o předání a převzetí

dokončené části díla.

IX. Závěrečná ustanovení

IX..l. Platnost a účinnost Smlouvy o servisu. Smlouva o dílo nabývá platnosti i účinnosti okanižikem jejího
podepsání oběma smluvními stranami a nahrazuie všechny předchozí písernné či ústní dohody vztahl!iici
se k předmětu Smlouvy o servisu.

IX.2 Změny Smlouvy o servisu. Jakékoli změny nebo dodatky k této smlouvě o dílo musí být provedeny
forniou píseinných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Práva vzniklá z této smlouvy o
servisu nesmí být postoupena bez výslovného předchozího píseníného souhlasu druhé strany. Vzdát se
práva či prominout dluh z této smlouvy o servisu lze pouze na základě píseinné dohody smluvních stran.
Pokud některá ze sniluvních stran neuplatní svoje právo nebo nevyžaduje plnění podle této smlouvy o
servisu, nebude to považováno za vzdání se práva nebo prominutí dluhu. Za píseinnou formu nebude pro
účel této smlouvy o servisu považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

IX.3. Rozhodné právo. Tato smlouva o dílo a práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající se řídí
českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obchodní zvyklosti zachovávané
obecně či v odvětví týkajícíni se předmětu plnění této smlouvy o servisu nemají při výkladu této smlouvy
přednost před ustanoveními zákona. Smluvní strany vyluču,ií použití ustanoveni § 1799 a § 1800
občanského zákoníku na tuto snilouvu o servisu.

IX.4. Změna okolností. Smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolností a nemohou se tedy
domáhat jakýchkoliv práv na základě jakékoliv změny takových okolností.

IX.5. Promlčení. Práva vyplývající z této smlouvy o servisu či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let
ode dne. kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

IX.6 Platnost a účinnost ustanovení smlouvy o servisu. Je-li nebo stane-li se .jakékoliv ustanovení této
smlouvy o servisu neplatné, relativně neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, nebude to mít vliv na
platnost, účinnost a vynutitelnost dalších ustanovení smlouvy o servisu, lze-li toto ustanovení oddělit od
této smlouvy o servisu jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí nahradit takové neplatné,
relativně neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení novým. které bude svým obsahem a účinkem
co nejvíce podobné neplatnéniu, relativně neúčinnému, zdánlivému nebo nevynutitelnéniu ustanovení,
zejména s přihlédnutím k účelu, který smluvní strany zjevně sledovaly.

IX.7. Smluvní strany berou na vědomi, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel
je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k inforníacírn a že veškeré inforinace týkající se této smlouvy budou bez výjimky poskytnuty
třetíni osobáni, pokud o ně požádaií.
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Stejnopisy. Smlouva o servisu se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení s platností originálu, z nich každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveni.

Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s touto smlouvou o servisu připo.jují svo.je podpisy.

X. Přílohy

Nedílnou součást smlouvy o servisu tvoří:

Příloha č. l Preventivní prohlídka zdroje UPS

Příloha č. 2 Kapacitní zkouška zdroje UPS

Příloha č. 4 Preventivní prohlídka chladícího a klimatizačního zařízení

Příloha č. 5 Záruční podmínky

V Praze dne V Praze dne

Zhotovitel: Objednatel:

Ing. Antonín Hemmer
předseda představenstva
ALTRON, a.s.

Michal Hejsek
člen představenstva
ALTRON, a.s.

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
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