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2. EAX Labs s.r.o.

se sídlem Křižovnická

učo: 05812348

DIČ: CZ05812348

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu vPraze pod sp. zn.

C 271230

zastoupena panem Martinem Deverou, jednatelem společnosti

(dále jen „goskjgovatelň

uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ust. š, 1742 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto rámcovou smlouvu o poskytování

poradenské a konzultační činnosti inteligentní sensoriky, snímačů a čidel na projekt
"Smartiňkace veřejného osvětlení" (dále jen „smlouva").

Smlouva je uzavírána vsouladu sinterními předpisy objednatele a sohledem na úzkou

specializaci poskytovaných služeb formou přímého oslovení vybraného poskytovatele.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je rámcová úprava poskytování služeb poskytovatelem
objednateli za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bude pro objednatele za úplatu poskytovat
poradenství a konzultace voblasti inteligentní sensoriky, snímačů a čidel na projekt
"Smartíňkace veřejného osvětlení" (dále jen „SIužby“).

3. Podrobna specifikace projektu tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
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ll.

Uzavření dílčí smlo

Dílčí smlouva je uzavřena na základě po

objednatele (akceptace), která musí obsahovat al

a. speciňkace objednatelem požadovaných Sl

b. označení osoby (zaměstnance objednatel

potřebné informace a doklady týkající se d

c. uvedení případných lhůt a termínů pro

rozsahu hodin, je-li stanove
.

(dále jen „objednávka")

Objednatel je oprávněn zaslat p

pošty, a to na emailovou adresu:

info©eaxlabs.cz

Pro technickou komunikaci a ko

kontakty:

info©eaxlabs.cz

Poskytovatel se zavazuje objednatelem zaslanou objednávku akceptovat či případně

odmítnout ve lhůtě 3 pracovních dnu ode dne jejího doručení poskytovateli, a to na

emailovou adresu objednatele, ze které byla taková objednávka učiněna.

Tato smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje podmínky uzavírání

jednotlivých smluv o poskytování poradenské a konzultační činností (dále jen „dílčí

smlouvy?), které budou mezi účastníky v budoucnu uzavírány.

Nebude-li v jednotlivých dílčích smlouvách dohodnuto jinak budou se tyto dílčí

smlouvy a vztahy z nich vyplývající řídit touto smlouvou.

Služby budou poskytovatelem realizovány ve formě osobních konzultací v místě sídla

objednatele případně prostřednictvím dálkové komunikace. Osobou oprávněnou

k poskytování služeb za poskytovatele je pan Martin Devera. Bližší specifikace Služeb

vč jejich předpokládaného rozsahu tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Ill.

Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje specifikovat poskytovateli dostatečně přesně požado

Služby a současně poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost

Objednatel je povinen formulovat své dotazy srozumitelně a přehledně V případě. že

předmětem dotazu bude posouzení určité písemností, zavazuje se objednatel zaslat

poskytovateli i tuto písemnost, anebo ji předat osobně.
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V.

Odměna za goskjgnuté Služby

Smluvní strany se dohodly na odměně poskytovatele za poskytnuté Služby formou

hodinové sazby ve výši 1 250; Kč bez DPH.

Poskytovatel je oprávněn účtovat každou započatou půlhodinu poskytování Služeb.

Poskytovatel je plátcem DPH. K odměně poskytovatele proto bude přípočítávána DPH

ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Odměna Poskytovatelé bude splatná vždy za kalendářní měsíc, a to na základě faktury

poskytovatele doručené objednateli se splatností vdélce 15 dnů od jejího doručení

objednateli. Společně s fakturou je poskytovatel povinen objednateli předložit

podrobnou specifikaci/přehled jím poskytnutých Služeb v příslušném kalendářním

měsíci s uvedením přesných časových intervalů poskytování služeb. Případné námitky

ke specifikaci Služeb poskytnutých vkalendářním měsíci je objednatel povinen u

poskytovatele uplatnit do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení objednateli. O dobu

vyřizování námitek se prodlužuje termín splatnosti související faktury.

vpřípadě, že bude objednateli doručena faktura bez přiložené specifikace

poskytnutých Služeb, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit. Doba splatnosti

faktury počíná vtakovém případě běžet až okamžikem doručení specifikace

poskytnutých Služeb objednateli.

lV.

Povinnosti a odpovědnost goskgovatele

Poskytovatel se zavazuje plnit úkoly při poskytování Služeb pro objednatele poctivě a

pečlivě podle svých schopností. Poskytovatel provádí úkoly vyplývající z této smlouvy

prostřednictvím shora označených zaměstnanců a záležitosti týkající se této smlouvy

prostřednictvím statutárního orgánu. Poskytovatel nese veškerou odpovědnost za

jednání svých zaměstnanců při plnění úkolů dle této smlouvy.

Poskytovatel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění

předmětu smlouvy, které mohou mit vliv na změnu pokynů objednatele.

Poskytovatel je povinen odeslat odpověď na doručený dotaz nejpozději do 5

pracovních dnů ode dne jeho obdržení. V případě, že nebude možné tento termín

splnit, dohodne se s objednatelem v této lhůtě na náhradním tennínu odpovědi.

Poskytovatel se zavazuje formulovat svě odpovědi srozumitelně a přehledně.

Vl.

Doba trvání smloug



VII.

Mlčenlívost

Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl

plnění závazků vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ním (dále j

„Skutečnosti"). Tyto Skutečnosti nesmí sdělovat nebo jinak zpřístupnit třetím osobám.

Poskytovatel se zavazuje, že Skutečnosti, stejně jako všechny osobní údaje, s ni

přichází do styku, nebude využívat ve prospěch svůj nebo třetích osob. Tento závaz

zachování mlčenlivosti trvá í po skončení smluvního vztahu dle této smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obchodních vztazí

organizačních a jiných skutečnostech, o kterých se při plnění závazků vyplývajícíc

této smlouvy dozví.

Poskytovatel odpovídá objednateli za škodu, která vznikla v

porušení povinnosti mlčenlivosti.

Vlll.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, ,aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu ustanovení š 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném

znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších

podmínek.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma

smluvními stranami.

V ujednáních výslovně neupravených touto smlouvou, se tato řídí příslušnými práv i

předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve z i

pozdějších předpisů.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma smluvními st

Připojí li jedna ze smluvních stran svůj podpis dne 1. 7. 2017 a později s

smlouva účinnou jejím zveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vyčerpání peněžního plnění ve výši

170.000; Kč bez DPH.

Tuto smlouvu může písemně vypovědět kterákoliv ze smluvních stran, a to i bez

uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění závazku zřízeného

touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

dusledku zaviněného

ranami.

tává se
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Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě

vyhotovení a poskytovatel jedno vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že

smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážně

vůle, bez nátlaku na některou ze stran Na důkaz toho připojují své podpisy.

1 Specitikace a předpokládaný rozsa

V Praze dne 22. 06. 2017

Služeb.Přílohy:



Poradenství, konzultace a analýzy v oblasti inteligentní sensoriky, snímačů a čidel na projekt
'Smartit"ikace veřejného osvětlení", a to zejména následující:

o Zmapování současného stavu siti, komunikací a infrastruktury pro potřeby vytvoření

komunikační sítě s využitím veřejného osvětlení

o Návrh rozhraní na komunikace po silovém elektrickém vedení

o Specíňkace možností využití bezdrátových/drátových technologií pro datové přenosy

mezi sensory a komunikační sítí (například: zigbee, wireless m-bus, RS485, aj.) a

jejich napojení na komunikace po silovém vedení

o Zmapování možností voblasti inteligentní sensoriky a čidel scílem zajišťovat na

sloupech V0 další doplňkové služby (sběr dat)

a Návrh modernizace komunikační infrastruktury s ohledem na vytvoření nové sítě pro

správu a řízení

o VO (stavební prvky: F\N, přepínače, směrovače, ...)

o Zmapování současných sítí, které je možné využít pro připojení zvažované loT

komunikační infrastruktury
- Návrh možné podoby zdrojových dat sensorů a čidel a návrh koncepce jejich sběru a

případně řízení těchto zařízení z centrálního místa

— Návrh cílového stavu zpracování dat z koncových zařízení (chytré lampy, snímače,

čidla a sensory),
- Návrh integrace dat ze systému pro správu V0 do datové základny loT (vazba na

ostatní projekty Smart Cities)

o Popis „best practice/bad practice"
o Spolupráce s ostatními členy týmu „Smartiíikace veřejného osvětlení“

o Sestavení modelových scénářů architektury znichž jednoznačně vyplyne koncept

komunikační infrastruktury a náklady na jejíc vybudování (CAPEX/OPEX)

o Spolupráce na zapracování konceptu „Smartifikace veřejného osvětlení" do konceptu

„Smart Cities“

Předpokládaný rozsah služebje do 17 MD.

Příloha č. 1

Specifikace služeb


