
Akce: „Řídící informační Systém pro MHD Brno - RIS II“

SMLOUVA O DÍLO - OBCHODNÍ
PODMÍNKY

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník

çíslo Smlouvy objednatele: 18/004/5080
Císlo Smlouvy Zhotovitele: SML-1/2018

Objednatel:
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646
Zapsána: v Obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně, Oddíl B., vložka 2463
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy: Ing. Miloš Havránek, předseda představenstva

Vít Prýgl, místopředseda představenstva
Kontaktní Osoba ve věcech smluvních: Ing. Jaroınír Holec, technický ředitel

Kontaktní Osoba ve věcech technických

Osoba odpovědná Za plnění ustanovení

IČO: 25508881
DIČ; c225508881

Společnost je plátcem DPH

Zhotovitel:
Název Společnosti: Herman systems S.r.O.
Sídlo: Brněnská 993, 664 42 Modřice
Zapsána: u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 98843
Osoba Oprávněná k podpisu Smlouvy: Ing. Ivo Herman, CSc.
Kontaktní Osoba ve věcech Smluvních:

Ing. IVO Herman, CSc.,

Kontaktní Osoba ve věcech technických:
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IČO; 059 03 378
DIČzcz 059 03 378
Bankovní Spojeníz
Čisıø účtu;
Společnost je plátcem DPH

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího Znění:

I.
Předmět díla

l. Předmětem této Smlouvy je komplexní dodávka jednotlivých, dále specífikovaných komponent a
Zařízení a jejich vzájemná integrace dojednoho funkčního Systému pro Zajištění realizace projektu
„Řídící informační Systém pro MHD Brno - RIS II“ a poskytnutí Souvisejících Služeb provozní
podpoıy, údržby a Záručního Servisu po období dle požadavku Zadavatele v rozsahu dle Schválené
Technické dokumentace, kteráje Přílohou č. l aje nedílnou Součástí této smlouvy. Smluvní Strany
prohlašují, že S touto přílohou byly Seznámeny. Další nedílnou součástí této Smlouvy je Položkový
rozpočet uvedený v Příloze č. 2, Seznam vozidel MHD uvedený v Příloze č. 3, Realizační tým
uvedený v příloze č. 4, Garantované náklady na provoz díla uvedené v Příloze č. 5 a Zúčtovací Sazby
uvedené v Příloze č. 6 a Smluvní strany prohlašují, že s těmito přílohami byly Seznámeny.

Předmětem této Smlouvy je tedy dodání a uvedení veškerých dodaných komponent do provozu jako
jeden funkční celek v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy (dále jen „kompletní předmět plnění“
nebo „Předmět plnění“ nebo „dílo“).

2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní předmět plnění, včetně převodu vlastnického práva a
příslušných licencí, vlastníın jménem a na vlastní odpovědnost. Objednatel se zavazuje, že
kompletní předmět plnění převezme a Zaplatí Za jeho provedení dodavateli dále dohodnutou cenu.

3. Jednotlivé subsystémy kompletního předmětu plnění budou vzájemně propojeny, Synchronizovány,
budou kooperovat a vytvářet fungující řídící a informační systéın MHD. Součástí realizace všech
dílčích Subsystémů je také vytvoření kvalitní prováděcí i uživatelské dokumentace a školení
uživatelů systému.

4. Pro řádné Splnění předmětu Smlouvy se Zhotovitel ZavaZuje provést dodávku všech komponent a
jejich vzájemnou integraci v rámci koınpletního předmětu plnění. Součástí dodávky je i dodávka
realizační projektové dokumentace nutné pro Zajištění realizace a Zajištění všech nezbytných
souhlasů a povolení pro zajištění dodávky díla, prováděcích projektů na komplexní realizaci,
dodávku komponent řešení, jejich instalaci v defınovaných lokalitách, zprovoznění, vzájemnou
integraci, zaškolení uživatelů, realizace testovacího provozu a předání díla do rutinního provozu.

5. Součástí předmětu plnění této smlouvy je rovněž:
0 dodávka instalačních medií k veškerému dodanému Softwaru a softwarových ovladačů a

dokumentace k dodanému Softwaru i hardwaru v českém jazyce;
0 dodávka Zdrojových kódů k jednotlivým programům, které budou vytvořeny pro účely tohoto

díla,
0 podrobný popis vzájemných datových přenosů a komunikačního protokolu mezi jednotlivými

subsystémy pro možnost připojení modulů, či aplikací třetích Stran
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0 dodání veškerých dokumentací k poskytnutým systémům (Zejména administrátorských a

uživatelských příruček) v českém jazyce, a to nej později do termínu uvedení příslušné části Systému
do testovacího provozu a následně dodávka aktualizované verze v Okamžiku uvedení do provozu
rutinního;
0 Zajištění veškerých povolení k instalaci a provozování systému ve vozidlech (povolení Drážního

úřadu, Ministerstva dopravy)
0 projektové řízení implementace systému do provozu objednatele;
0 doprava jakéhokoliv plnění dle předmětu této Smlouvy do místa plnění;
0 automatická dodávka všech vyšších verzí poskytnutých Softwarových produktů a maintenance

(zajištění údržby a funkčnosti díla) po dobu záruky díla a jednotlivých dílčích částí systému, které
umožňují aktualizaci Softwarových produktů S vazbou na platnou legislativu nebo vývoj hardwaru
či jiných souvisejících softwarových prostředků. Legislativou Se rozumí všechny Obecně závazné
předpisy S vazbou na provozní podmínky dodaných Softwarových produktů,
0 Součástí dodávky jsou také veškeré náklady na migraci dat ze současných systémů Objednatele,

instalaci zahrnující testování nové verze na provozní podmínky Zadavatele před instalaci nové verze
a samotnou instalaci do produktivního prostředí dle předem dohodnutých termínů a pravidel.
Dodávka vyšší verze update musí být dodána nejpozději l měsíc před datem platnosti legislativních
Změn, pokud neexistují objektivní důvody na Straně příslušných Státních Orgánů, pro které nelze
tento termín dodržet.

II.
Místo plnění

Místem plnění je město Brno, Sídlo objednatele a všechny objekty a prostory uvedené v Příloze č. 2
Technické dokumentace - Soupis Objektů a Půdorysy vozoven pro instalaci Wi-Fi Sítě. Technická
dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. l.

III.

Doba provedení díla

Zahájení prací: do 14 dnů od podpisu smlouvy

provedení analýzy: do 1 měsíce od zahájení prací

vypracování Realizačního projektu a harmonogramu: do 1 měsíce od provedení analýzy

Ukončení prací: ( komplexní dodávka jednotlivých komponent a Zařízení a jejich vzájemná
integrace do jednoho funkčního systému): 31. 10. 2018
Za termín dokončení díla Se považuje datum Zápisu Z předávacího řízení o předání díla bez vad a
nedodělků bránících řádnému užívání díla, potvrzený oběma stranami dle čl. VII. Předání a převzetí
díla.

IV. Cena za dílo

Cena celkem Za poskytnutí plnění

a) dle Přílohy č. 2 Sınlouvy ~ Položkový rozpočet činí 106 028 533,- bez DPH

b) dle Přílohy č. 5 smlouvy - Garantované náklady na provoz díla činí ll 630 290,- bez DPH.
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Celková cena za plnění dle této Smlouvy činí: 117 658 823,- (Slovy: jedno Sto Sedmnáct milionů
šest Set padesát osm tisíc osm set dvacet tři korun českých) bez DPH (účastník uvede celkovou
cenu v součtu Za plnění dle odst. l. písm. a) a odst. l. písm. b) tohoto článku)

K ceně bude připočítána DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění.

2. Bližší specifıkace ceny díla (tj. dodání a uvedení veškeıých dodaných komponent do provozu jako
jeden funkční celek), jeho jednotlivých položek a rozsahu prací je obsažena vPříloze č. 2 -
Položkový rozpočet, jež tvoří nedílnou Součást této smlouvy.

3. Bližší Specifikace cen Garantovaných nákladů na provoz díla je Obsažena vPříloZe č. 5 -
Garantované náklady na provoz díla, jež tvoří nedílnou Součást této Smlouvy.

4. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani v důsledku Změny cen vstupů nebo
jiných vnějších podmínek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou Zahrnuty veškeré dodávky, výkony, licenční práva,
náklady a nákladové faktory všeho druhu vztahující Se k předmětu díla (např. náklady na provedení
Zkoušek, zkušební provoz, převod vlastnického práva a příslušných licencí), které zhotoviteli
vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a
v požadovaném termínu, a to se Zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost
Zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které
zhotovitel mohl a měl reálně na Základě svých Odborných Znalostí předvídat při uzavření této
Smlouvy a dále veškeré dodávky, výkony, licenční práva, náklady a nákladové faktoıy všeho druhu
vztahující Se k předmětu díla (např. náklady na provedení Zkoušek upgradu verze systému, Zkušební
provoz nové verze, které zhotoviteli vzniknou po celou dobu údržby a Zajišťování funkčnosti díla.

6. Zhotovitel prohlašuje, že ocenil dílo dle Zadavatelem požadovaného výkazu výměr, a dále
prohlašuje, že jím Stanovená cena díla odpovídá Technicke' dokumentaci, včetně veškerých
poskytnutých informací kzadávacím podmínkám této smlouvy, které jsou pro něj závazné.
Zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny Za provedení a předání kompletního
díla v případě, že Opomenul nacenit některou z položek výkazu výměr nebo v rámci jím Stanovené
ceny díla opomenul Zohlednit některou Zpodmínek vyplývajících zTechnické dokumentace,
včetně veškerých poskytnutých informací k Zadávacím podmínkám této smlouvy. Oceněný výkaz
výměr včetně uvedení celkové konečné ceny díla je Součástí této Smlouvy jako Příloha č. 2 -
Položkový rozpočet.

V.

Platební podmínky a fakturace

l. Zhotoviteli nebude poskytnuta Záloha na provádění díla.

2. Objednatel a Zhotovitel Se dohodli na dílčím plnění Za dodávku díla. Dílčí plnění bude uskutečněno
na Základě vzájemně Odsouhlaseného harmonogramu plnění Odpovídajícího v základních termínech
Harmonogramu prací, vždy po dokončení a předání jednotlivých dokončených dílčích celků
definovaných v bodě VII. této Smlouvy bez vad či nedodělků. Vypracovaný Harmonogram je
povinen Zhotovitel předat objednateli dle bodu III bodu 3 této smlouvy.

3. Dílčím plněním za komponenty do vozidel (čl. VII. bod 2. 5. této smlouvy) předaných do rutinního
provozu je považován poslední den příslušného kalendářního čtvrtletí.

4. Úhrada dílčích plnění bude provedena na Základě faktury (daňového dokladu). Součástí faktury
musí být předávací protokol dle čl. VII. bodu 9 této smlouvy.
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5.

10.

ll.

Konečná faktura po dokončení celkového předmětu díla (daňový doklad) bude vystavena po
podpisu zápisu uvedeného v čl. VII bodu 10 této Smlouvy oběma Smluvními stranami.

Celková částka Za dokončené dílo bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené
zhotovitelem k datu předání a převzetí díla bez nedodělků a vad bránících řádnému užívání díla a
bude doložena předávacím protokolem (obsahujícím výkaz prací skutečně provedených a dodaných,
vč. seznamu předané dokumentace) podepsaným pověřeným přejímacím pracovníkem objednatele.

Objednatel je povinen Za fakturu zaplatit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je
uvedený na Smlouvě do 30 dnů Od jejího řádného doručení. V pochybnostech platí, že faktura byla
doručena třetí den po Odeslání. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu za dílo se považuje
za Splněnou dnem odepsání platby Z účtu objednatele.

Adresa pro doručení faktury je Sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu
vSOuladu Se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, vplatném znění, bude dále
obsahovat číslo smlouvy objednatele a bankovní Spojení zhotovitele. Každá faktura ınusí být
označena číslem projektu.

Pokud faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitostí a/nebo bude obsahovat
nesprávné cenové údaje, ınůže být objednatelem vrácena Zhotoviteli do data splatnosti. Nová lhůta
splatnosti Začne běžet doručením opravené faktury Zpět objednateli.

Zhotovitel prohlašuje, že číslo jíın uvedeného bankovního Spojení, na které Se bude provádět
bezhotovostní úhrada za předmět plnění, je evidováno v Souladu S §96 Zákona o DPH v registru
plátců.

Zhotovitel Se zavazuje, Že pokud nastanou na jeho Straně skutečnosti uvedené v §109 zákona č.
235/2004 Sb., oznámí neprodleně tuto Skutečnost objednateli. Objednatel je oprávněn v návaznosti
na toto oznámení postupovat v souladu s § 109 a) a jako ručitel za nezaplacenou daň uhradit DPH
z poskytnutých zdanitelných plnění Správci daně zhotovitele, a to na osobní depositní účet
zhotovitele vedený u jeho finančního úřadu. Takto je oprávněn postupovat i v případech, že tyto
skutečnosti Zjistí i jiným Způsobem než na základě oznámení zhotovitele. Postup dle §109a)
následně oznámí objednatel zhotoviteli. Takto uhrazenou daní dochází ke Snížení pohledávky
zhotovitele za objednatelem o příslušnou částku daně a Zhotovitel tak není oprávněn po objednateli
požadovat uhrazení této částky.

VI.

Podmínky realizace díla

Objednatel předá zhotoviteli vnitřní prostory pro umístění jednotlivých částí subsystémů připravené
pro montáž Specifikovaných Zařízení, přičemž zajistí přívody elektrické energie, pracovní Stoly.
Předání proběhne v terınínu dle odsouhlaseného Realizačního projektu a harmonogramu od
doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k předání prostor za tímto účelem. O předání
prostor vyhotoví Smluvní Strany zápis.
Objednatel předá vozidla MHD k instalaci předmětu plnění Systému v místě plnění- v jednotlivých
voZovnách objednatele. Předání proběhne v termínu dle odsouhlaseného Realizačního projektu a
harmonogramu od doručení písemné výzvy Zhotovitele objednateli kpředání vozidla Za tímto
účelem. Umístění jednotlivých komponent ve vozidlech a elektrické zapojení podléhá předchozímu
schválení objednatele a o předání vozidla i jeho následném převzetí vyhotoví Smluvní strany zápis.
Přistavení jednotlivých vozidel bude realizováno S ohledem na provozní potřeby objednatele.
Instalace předmětu plnění do vozidel smí ovlivnit provozuschopnost vozidel jen v nezbytně nutné
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

míře. Instalace předmětu plnění do vozidla je Zhotovitel povinen realizovat a vozidlo S řádně
instalovaným systémem předat Zpět Objednateli nejpozději ve lhůtě 36 hodin Od převzetí vozidla
zhotovitelem.
Zhotovitel zajistí legislativní náležitosti (revize, případná povolení) tak, aby vozidla pO instalaci
Systému a jeho testovacím provozu mohla být v plném provozu nejpozději do 36 hodin od předání
k instalaci.
Zhotovitel předá případný použitelný demontovaný materiál Objednateli.
Zhotovitel Odpovídá v prostorách instalace plnění předmětu Smlouvy za dodržování bezpečnostních,
hygienických a požárních předpisů a za bezpečnost silničního provozu. Splnění těchto povinností
bude zhotovitelem zajištěno dle platných právních a prováděcích předpisů. Pokud porušením
uvedených povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
Zhotovitel Se zavazuje udržovat na převzatých prostorách pro instalaci díla pořádek a čistotu, na
svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a tO v souladu S příslušnými
předpisy, Zejména ekologickými a O likvidaci odpadů.
Zhotovitel je povinen řídit Se dokumenty a nařízeníıni Objednatele vydanými v průběhu realizace
předmětu této smlouvy Objednatelem a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
Zhotovitel Se Zavazuje realizovat práce vyžadující Zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku Splňují. Jedná se např. o potřebnou kvalifikaci
podle Zákona č. 50/1978 Sb., vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Doklad o
kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Při své činnosti je
zhotovitel povinen plnit ustanovení organizační sıněmice objednatele B06r0 (BOZ) v aktuálním
znění, Se kterou je dostatečně Seznámen.
Zhotovitel je povinen jím poskytované dodávky, práce a Služby, zařizovací předměty, nezbytné
prostředky a zařízení potřebná k realizaci předmětu této smlouvy apod. zabezpečit před poškozením
a krádežemi až dO předání jednotlivých subsystéınů a celého dílajako celku Objednateli, a to na Své
vlastní náklady.
Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit Objednatele na případnou nevhodnost
realizace vyžadovaných dodávek, prací nebo služeb a navrhnoutjiné řešení a další postup.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla Skryté překážky bránící jeho řádnému splnění, je povinen to
bez Odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
Zhotovitel se Zavazuje, že bude v ráınci hardwarové a Softwarové implementace díla do provozu
objednatele provádět pouze operace Související S provedením díla. Zhotovitel nesmí Zasahovat do
konfigurace jakýchkoliv technologií poskytujícím Služby i jiným Systéınům Objednatele (serverový
OS, SQL server, IIS atd). V případě, že takovéto zásahy by byly nezbytné pro řádné provedení díla,
je zhotovitel povinen tuto Skutečnost písemně Oznámit Objednateli a příslušné zásahy v nejmenší
možné míře provést až po udělení písemného souhlasu objednatele za přítoınnosti k tOmu
pověřeného pracovníka objednatele.
Zhotovitel Odpovídá za škody vzniklé na zhotovovaném díle až do doby jeho předání a převzetí
Objednatelem.
Zhotovitel je Oprávněn navrhnout změnu používaných materiálů, avšak každá změna musí být
předem písemně Odsouhlasena Objednatelem, zhotovitel Odpovídá zato, že použité materiály budou
v Souladu s platnými technickými předpisy a svými vlastnostmi budou odpovídat nebo přesahovat
kvalitu Stanovenou v této Smlouvě a jejích přílohách.
Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost, Ochranu zdraví a provedení prOtipOžárních Opatření. Tyto budou
zhotovitelem zajištěny dle platných právních a prováděcích předpisů. Pokud porušením uvedených
povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
Vlastnictví ke zhotovovanému dílu náleží zhotoviteli a přechází na Objednatele po částech vždy
k jednotlivé dílčí části díla dle čl. VII. bodu. 2, této Smlouvy předáním této dílčí části díla objednateli
do rutinníhO prOvOzu.
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18.

19.

20.

21.

Zhotovitel neodpovídá Za prodlení S provedením díla Způsobeném vyšší mocí, zásahem třetích osob,
nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutíın státních nebo samosprávných orgánů apod. Termín
pro dokončení díla se automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek, jejichž existenci
Zhotovitel písemně sdělil a prokázal objednateli.
Zhotovitel prohlašuje, že Se v plném rozsahu seznámil S povahou a rozsahem díla a jsou mu Známý
veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými Znalostmi a schopnostmi, které jsou k dodání bezvadného plnění nezbytné.
Zhotovitel je povinen určit k plnění předmětu Smlouvy realizační tým. Jmenné Složení realizačního
týmu je uvedeno v Příloze č. 4 Smlouvy (dále jen „Realizační tým“) a zhotovitel je dále povinen
dodržet následující:

Zhotovitel se Zavazuje Zachovávat po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy profesionální
složení Realizačního týmu v souladu S požadavky stanovenými v této smlouvě;

- Zhotovitel se Zavazuje zabezpečovat plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím osob, jejichž
prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku splnění kvalifikace
(technické kvalifikace). V případě Změny těchto osob (členů Realizačního týmu) je Zhotovitel
povinen vyžádat si předchozí písemný Souhlas objednatele, tento Souhlas je oprávněna vydat
odpovědná oprávněná osoba objednatele. Nová osoba Zhotovitele musí splňovat příslušné
požadavky na kvalifikaci Stanovené v Zadávací dokumentaci, což je Zhotovitel povinen
objednateli doložit odpovídajícíıni dokumenty.

Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo akceptaci významných Zıněn ve složení
Realizačního týmu vdobě plnění Smlouvy. Současně Si objednáte] Vyhrazuje právo požádat
o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce
nebo pro nedostatečnou komunikaci sobjednateleın. Veškeré případné náklady Související
S výměnou člena Realizačního týmu nese výlučně Zhotovitel.

VII.

Předání a převzetí díla

Výstupem Z první etapy plnění dle této Smlouvy v souladu s Harmonogramem prací, kterou je
analýza a návrh systému bude dokument Realizační projekt popisující v dostatečném detailu řešení
projektu včetně testovacích scénářů, na Základě kterých bude prováděna akceptace Ostatních částí
systému. Za předání této části projektu Se považuje akceptace úplnosti dokumentu Ze Strany
objednatele. Objednatel je povinen Se k dokumentu vyjádřit do 30 dnů od jeho obdržení. Akceptace
se potvrdí Akceptačním protokolem podepsaným Oběma Sınluvními stranami.
Další části díla bude Zhotovitel objednavateli předávat po jednotlivých částech a na Závěr také jako
celek. Za části Systému a/nebo díla jsou považovány:
2.1. Dispečerský Systém
2.2. Servery a související infrastruktura
2.3. Wi-fi síť a související infrastruktura
2.4. Každá jedna pracovní Stanice
2.5. Vybavení vozidel Za příslušné kalendářní čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
Části systému budou nejprve uvolněny do testovacího provozu, který bude Sloužit k ověření jejich
funkčnosti při běžných pracovních operacích. Objednatel se Zavazuje Zahájit akceptační řízení do
10 dnů od vyzvání Zhotovitelem. Akceptace k testovacímu provozu bude probíhat podle
akceptačního scénáře definovaného v dokumentu Realizační projekt. Akceptace k testovacímu
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lO.

provozu každé části díla bude potvrzena „Akceptačním protokolem k uvolnění do testovacího
provozu“ podepsaným oběma Smluvníıni Stranami.
Objednatel není oprávněn užívat předmět plnění, nebo kteroukoli nepředanou část díla bez
předchozí dohody se zhotovitelem. Písemná dohoda o užívání nepředané části díla bude součástí
Akceptačního protokolu k uvolnění do testovacího provozu.
Objednatel Se zavazuje, že testovací provoz nebude u dispečerského Systému delší než 2 měsíce Od
uvolnění do testovacího provozu a u částí díla uvedených v bodech 2.2, 2.3, 2.4 tohoto článku
smlouvy delší než l měsíc od uvolnění do testovacího provozu u části díla dle bodu 2.5 tohoto
článku Sınlouvy nebude testovací provoz delší než 3 měsíce. Tato lhůta se přiměřeně prodlužuje o
dobu, po kterou nemohla být část díla používána pro závadu bránící v provozu způsobenou
zhotovitelem, přičemžje nutné, aby takovou závadu objednatel neprodleně po jej ím zjištění písemně
oznámil zhotoviteli. Objednatel si vyhrazuje právo měnit seznam vozidel MHD uvedený v Příloze
č. 3 této Smlouvy.
Objednatel se zavazuje, že nejpozději poslední pracovní den testovacího provozu zahájí akceptační
řízení pro uvolnění do rutinního provozu. Akceptace do rutinního provozu bude probíhat podle
akceptačního scénáře definovaného v dokumentu Realizační projekt. Akceptace každé části díla,
jenž nebude obsahovat nedodělky či vady bránící jejímu řádnému provozu, bude potvrzena
„Akceptačnim protokolem k uvolnění do rutinního provozu“ podepsaným oběma smluvními
stranaıni.
Objednatel převezme dílo, které jako celek nebude vykazovat Žádné nedodělky či vady bránící jeho
řádnému užívání nejpozději do 30 dnů od uvolnění poslední části systému do rutinního provozu na
základě písemné výzvy zhotovitele k jejich převzetí.
Přejímací řízení bude objednateleın zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy
zhotovitele a ukončeno nejpozději do lO dnů ode dne zahájení.
O předání příslušného subsystému a jeho uvedení do rutinního provozu bude sepsán zápis, který
vyhotoví zhotovitel a který bude obsahovat:
a) Označení předávaného subsystému uváděného do provozu
b) označení objednatele a Zhotovitele,
c) číslo a datum uzavření Smlouvy včetně dodatků,
d) datum zahájení a datum dokončení prací, datum zahájení a ukončení testovacího provozu, datum

zahájení rutinního provozu na předávanéın SubSyStému uváděnéın do provozu,
e) prohlášení objednatele, že subsystém přejímá a že je způsobilý rutinního provozu,
t) datum a místo sepsání zápisu,
g) jména a podpisy zástupců objednatele a Zhotovitele,
h) Seznam převzaté dokumentace,
i) datum ukončení záruky na předávaný subsystém,
j) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Subsystému S termínem jejich odstranění.

O předání díla jako celku a jeho uvedení do rutinního provozu bude Sepsán zápis, který vyhotoví
zhotovitel a který bude obsahovat:
a)označení předávaného díla jako celku
b)označení Objednatele a zhotovitele,
c)číslo a datum uzavření smlouvy včetně dodatků,
d)datum Zahájení a datum dokončení prací, datum zahájení a ukončení testovacího provozu a datum
uvedení díla jako celku do rutinního provozu,
e)prohlášení objednatele, že dílo jako celek přejímá a že je způsobilé rutinního provozu,
i)datum a místo sepsání Zápísu,
g)jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
h)SeZnam převzaté dokumentace,
i)datum ukončení záruky na předávaný subsystém,
j)soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla s termínem jejich odstranění
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Zhotovitel Zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla jako celku dle
technických norem a předpisů, provedených Zkouškách, atestech (jsou-li platnými předpisy
vyžadovány) a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, je-li vyžadováno
platnými předpisy.

1 1. Poskytovatel a objednatel jsou oprávněni uvést v Zápise O předání cokoliv, co budou považovat Za
nutné.

VIII.

Převod vlastnictví, převod práv k užití produktů poskytnutých zhotovitelem a licenční ujednání

l. Převod vlastnického práva k poskytnutému plnění Ze zhotovitele na objednatele je v rámci plnění
této Smlouvy realizován převzetím dílčí části díla do rutinního provozu na věci materiální povahy,
kterými v této Smlouvě jsou:

a) veškeré poskytovatelem dodané části kompletního předmětu plnění materiální povahy (veškerý
hardware, zařízení pro napojení na Stávající Systémy, Samostatné komponenty Specifikované
v nabídce poskytovatele, apod),

b) Záznaınové materiály, na kterých jsou uloženy Smluvně požadované verifikované kopie
zaváděcích a Spustitelných tvarů programových produktů nebo požadované další kopie souborů
dat. Mohou to být různé druhy magnetických nebo optických disků, magnetických pásek, atd.,

c) fyzická dokumentace, je to veškerá dokumentace, metodiky a směrnice, které byly vytištěny na
papír a dodány Objednateli,

d) ostatní materiál, který tvoří distribuční Soupravu smluvně požadovaného předmětu dodávky
(jako např. obal, kteıyl z distribučního kompletu tvoří jedno lehce dopravovatelné a
manipulovatelné břemeno, nebo různé provozní pomůcky kzdárnému užití programových
produktů, atd.)

2. Smluvní strany Se dohodly pro případ, že výsledkem plnění předmětu této Smlouvy poskytnutýın
Zhotovitelem, či jeho poddodavatelem/poddodavateli bude dílo, které podléhá ochraně podle
autorského Zákona (autorské dílo), pak Se má Za to, že Se jedná o autorské dílo vytvořené
zhotovitelem na Objednávku ve prospěch Objednatele; Za takové autorské dílo bude Za Splnění
podmínek autorského zákona považován „Systém“.

3. Smluvní Strany Se tíınto ve Sınyslu příslušných ustanovení občanského Zákoníku dohodly, že
Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje a dodává či se zavazuje poskytnout a dodat objednateli
následující licence k užití - licence k nevýhradnímu užití Systému bez omezení věcného, časového
nebo místního užívání, které Objednatel nabývá nejpozději při předání příslušného dílčího plnění
předmětu této smlouvy, a to k těınto produktům (dále také „licence“): Sprinter, Epcomp, Crux,
Ada, Amonilis, Frogs ve verzích ke dni předání díla (Specifikaci produktů /autorských děl
vytvořených na objednávku podle odstavce 2. tohoto článkul, ke kterým bude poskytnuta
licence, doplní zhotovitel), a to na dobu neurčitou, či po dobu používání toho kterého produktu.

4. Zhotovitel prohlašuje, žeje dle z. č. 89/2012 Sb. v Souladu S příslušnými Souhlasy a oprávněními,
která Získal nebo která mu vznikla, oprávněn poskytnout licence v rozsahu, způsobem a Za
podmínek sjednaných či stanovených v této smlouvě.

5. Licence jsou touto smlouvou poskytnuty zejména, nikoliv však výlučně, Za účelem realizace díla a
jeho částí, užívání díla a jeho částí a poskytování díla a jeho částí k užívání třetím osobám. Licence,
které jsou poskytnuty touto smlouvou, nabývá objednatel nejpozději při předání díla, resp. při
předání příslušné části díla dle této Smlouvy.

6. Licence k užití systému jsou touto Smlouvou poskytnuty v takovéın rozsahu, aby umožňovaly
Současný přístup a neomezené užívání Systému Objednatelem a všemi jemu určenými Osobaıni bez
omezení a v minimálně Stávajícím, pro řádné fungování vybudovaného Systému dostatečném, nebo
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky defınovaném rozsahu počtu uživatelů.

7. Licence k užití systému je touto sınlouvou poskytnuta:
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10.

ll.

0 jako nevýhradní ve Smyslu, tj. poskytovatel Srní poskytnout licence třetí osobě a je oprávněn k
výkonu práv užít dílo jakýmkoliv Způsobem;

0 Z hlediska časového rozsahu jako časově neomezená;
0 Z hlediska územního rozsahu jako teritoriálně neomezená (bez územního omezení);
0 Z hlediska Osobního rozsahu jako multilicence s neomezeným počtem aktivních uživatelů,

umožňující Současný přístup a definovanému rozsahu užívání jednotlivými uživateli;
0 Z hlediska věcného rozsahu (Způsobu užití) tak, že objednatel a další subjekty dotčené procesy

a výstupy v rámci provozu Systému, jsou Oprávnění ke všem způsobům užití díla a to Za
definovaným účelem, především pak jsou oprávněni neomezeně užívat systém pro účely
provozování Informačního systému MI-ID;

0 tak, že Objednatel bude držitelem a vykonavatelem veškerých práv k výstupům Systému.

Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící Součást licencí Zcela nebo Zčásti a úplatně nebo bezúplatně
postoupit anebo poskytnout pouze třetím osobám dále definovaným ~ KORDIS JMK, a.S., Brněnské
komunikace a.s. a popř. dalším, které pro objednatele zajišťují provoz nebo Služby, které souvisejí
S předmětem plnění této smlouvy tj. postoupit licence, či udělit podlicenci k systému, a to již bez
předchozího Souhlasu poskytovatele či autora / autorů, a to maximálně v rozsahu poskytnutých
licencí. Nabyvatelé licence či podlicence jsou oprávněni užít Systém v rozsahu poskytnutých licencí
a podlicenci.
Objednatel či dotčené Subjekty nejsou povinny systém na Základě licence, či podlicence užívat
(licence, či podlicence) v souladu S licenčními ujednáními.
Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že:
0 plněním závazků podle této smlouvy neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob;
0 je v Souladu S právním řádem ČR, případně dalšími dotčenými právními řády oprávněn

poskytnout, či postoupit licence, či poskytnout podlicence v rozsahu potřebném pro řádné
užívání Systému tj. Zejména v rozsahu specifikovaném v této smlouvě;

0 má ve Smyslu příslušných Zákonných ustanovení veškerá majetková práva k systéınu (tj. je
vykonavatelem majetkových práv) v rozsahu nezbytném k postoupení, či poskytnutí licencí;

0 Systém nemá právní vady, Zejména že není zatížen právy duševního vlastnictví třetích osob
anebo jinými právy třetích osob Z průmyslového vlastnictví, které by omezovaly výkon
majetkových práv objednatele k Systému nebo které by oınezovaly práva objednatele anebo
dotčených Subjektů systém užít v souladu s touto smlouvou; pokud Se Zjistí, že systém má právní
vady, je Zhotovitel povinen neprodleně poskytnout náhradní řešení tak, aby předmět plnění byl
bez právních vad, přičemž nápravou vadného stavu není dotčena odpovědnost Zhotovitele k
náhradě škody, včetně příp. nároků objednatele na Smluvní pokutu;

0 ınu byl udělen předchozí písemný Souhlas všech autorů zúčastněných při vytváření autorského
díla k poskytnutí, či postoupení licence objednateli a k postoupení licence objednatelem třetí
Osobě. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na díla vytvořená zaměstnanci Zhotovitele ke
splnění jejich povinností Z pracovně - právního Vztahu, nebo vytvořená autory dle § 58 odst. 7
autorského Zákona, ke kterým zhotovitel vykonává majetková autorská práva podle § 58
autorského Zákona. Zhotovitel předá objednateli před podpisem smlouvy Seznam licencí
nutných k provozování díla. Pokud by zhotovitel přestal plnit povinnosti poskytovat Záruční a
mimozáruční servis či nerealizoval část díla (např. z důvodu své insolvence či Z jiných důvodů
Stojících na jeho straně). Poskytuje zadavateli licenci k tomu, aby zadavatel či jím pověřená
osoba dílo dokončil, příp. poskytoval Záruční či mimozáruční servis bez časového omezení.
Zhotovitel umožní rozvoj díla a napojení dalších případných aplikací do předmětu díla a
poskytne nezbytnou Součinnost;

0 rozšíření Systému pro potřeby Objednatele (např. pro napojení další křižovatky, implementace
nových vstupních dat, apod.) je technicky možné a není k tomu nutný Zásah do Systému, který
by jakýmkoli způsobem omezil práva Objednatele ze Záruk.

Součástí předmětu plnění této Smlouvy je i dodání Souhlasů konkrétního autora či autorů Systému
postoupením práva výkonu majetkových práv k Systému, přičemž tyto budou dodány nejpozději do
předání a převzetí Sytému.
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12. Zhotovitel je povinen poskytovat Služby provozování, údržby a podpory Systému Za použití jím
anebo prostřednictvím jeho Subdodavatele/Subdodavatelů Zajištěného materiálně-technického,
prostorového, personálního a dalšího Zázemí, vybavení a prostředků.

13. Cena Za poskytnutí a dodání licencí, včetně všech dalších licenčních poplatků, a Souvisejících
dalších plnění (Zejména dodání Zdrojových kódů vytvořeného Systému), je zahrnuta v celkové ceně
díla (ceny Za poskytnutí licencí jednotlivých produktů dle odstavce 3. tohoto článku této Smlouvy
Zhotovitel uvede v kalkulaci ceny ~ Příloha č. 2 této Smlouvy - Položkový rozpočet).

14. Za poskytnutí licencí, včetně všech dalších licenčních poplatků a Souvisejících dalších plnění a ani
za postoupení licencí, či za poskytnutí podlicence objednatelem, nemají Zhotovitel či autor/ autoři
nárok na jakoukoliv dodatečnou odměnu.

15. Bude-li v ráınci plnění předmětu této Smlouvy výsledkem činnosti zhotovitele či jeho Subdodavatele
/subdodavatelů, resp. fyzických osob (autorů) S nimi ve smluvním vztahu, jiné než Shora uvedené
autorské dílo požívající ochrany dle autorského Zákona, tak součástí této části předmětu plnění této
Smlouvy je i poskytnutí licencí k jeho užití, a to ve Shodněm rozsahu a za Stejných podmínek jako
poskytnutí licence dle předchozích odstavců tohoto článku této Smlouvy, a to bez jakýchkoliv
dalších licenčních poplatků nebo jiných plateb nad rámec Stanovené ceny plnění; cena licence bude
Zahrnuta do celkové ceny plnění. Obdobně se bude postupovat i v případě, bude-li v rámci plnění
předmětu této smlouvy výsledek činnosti, který je chráněn práveın z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví.

16. Zhotovitel Se ve Smyslu ustanovení Zavazuje, že objednateli nahradí škodu, která mu vznikne v
Souvislosti S tím, že proti němu bude vZnesen jakýkoliv nárok Související S poskytnutím licencí
anebo S provozem Systému, Zejména pak, nikoliv však výlučně, se zavazuje nahradit objednateli
veškerou:
a) škodu, která objednateli vznikne v důsledku úspěšného uplatnění nároků jakýchkoli třetích osob

vzniklých Z toho, že jakékoli plnění poskytnuté Zhotovitelem dle te'to Smlouvy porušují nějaký
patent, autorské právo nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví anebo neoprávněně využívají
Zákonem chráněné obchodní tajemství, a

b) škodu, která objednateli vznikne v důsledku jeho povinnosti uhradit jakoukoliv zákonnou,
Správní, Smluvní nebo jinou sankcí, která vznikla v Souvislosti dodáním licencí anebo dodáním
a provozem Systému, a to, S výjimkou případů, kdy škoda byla Způsobena přímým či nepřímým
porušením Smluvních či zákonných povinností Ze strany objednatele.

Podmínkou tohoto Odškodnění je, že objednatel:
a) předá Zhotoviteli neprodleně oznámení o jakémkoli nároku, o němž Se dozví,
b) umožní zhotoviteli účinnou obranu proti těmto nárokům nebo možnost je vypořádat a

poskytne Zhotoviteli veškerou přiměřenou Součinnost při obhajobě nebo vypořádání těchto
nároků.

IX.

Jakost díla, Odpovědnost za vady a záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy a v Souladu
S obecně Závaznýıni právními předpisy, technickými normami, že bude bez vad a bude mít
vlastnosti Obvyklé, nebo v této Smlouvě dohodnuté.

2. Plnění předmětu této smlouvy má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům a
Specifikacím uvedeným v této Smlouvě včetně jejich příloh, nebo jiné dokumentaci vztahující Se k
jeho realizaci.
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3. Zhotovitel odpovídá Za vady, jež ıná poskytnuté plnění v době jeho předání a Za vady, které Se
vyskytly v Záruční době. Za vady na poskytnutém plnění předmětu této Smlouvy, které se projevily
po Záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

4. Pokud dojde ke Zjištění vad v průběhu Záruční doby, je Objednatel povinen tyto vady zhotoviteli
prostřednictvím jednotného kontaktního místa (např. telefonem, e-mailem, nebo samostatne'
helpdeskové aplikace) a prokazatelným způsobem (definovaným Zhotovitelem) oznámit bez
Zbytečného odkladu poté, kdy je Zjistil, vrežimu 24/7/365. Zhotovitel je povinen Zajistit, aby
doručení požadavku Objednatele na jednotné kontaktní místo bylo Zhotovitelem Zaznamenáno, a to
Včetně času doručení požadavku, požadavek byl uložen a objednateli bylo bez zbytečného odkladu
potvrzeno přijetí a uložení požadavku. V případě požadavku je Zhotovitel povinen bezodkladně
předložit objednateli kompletní záznamy z jednotného kontaktního místa (např. Helpdesku) za dobu
trvání Smlouvy.

5. Záruka na koınpletní předmět plnění ajednotlivé komponenty je v délce 60 měsíců.

6. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu pote', co mu bude doručena reklamace vad
objednatele Se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření Zhotovitel uvede, Zda vady
uznává či nikoli a Z jakého důvodu. Dodavatel se zavazuje v Záruční době bezplatně odstranit vady
díla nejpozději v termínech dle následující tabulky Od prokazatelného nahlášení vady. Dodavatelje
povinen vady odstranit opravou, výměnou nebo opětovnýın provedením vadné části Díla nebo
jiným způsobem Stanoveným právními předpisy podle volby objednatele.

Tabulka režimu Odstraňování záručních vad

nepřetržitým a směnným provozem
Dispečerské pracoviště (dispečerský systém) a pracovní stanice na pracovištích S

Kategorie Závad Zahájení (od nahlášení) Odstranění (od nahlášení)
1 = vysoká (Závada, která Zcela brání provozu) do4 hodin do následujících 4 hodin
2 = Střední (Závada brání provozu, ale existuje náhradní
řešení (činnost pokračuje v omezeném provozu) do 8 hodin

do konce následujícího
kalendářního dne

3 = nízká (Závada nemá Zásadní vliv na provoz) do 8 hodin
do konce následujícího
pracovního dne (NBD)

Úložiště a servery
Kategorie závad Zahájení (od nahlášení) Odstranění (od nahlášení)
1 = vysoká (Závada, která Zcela brání provozu) do 4 hodin do následujících 4 hodin
2 = Střední (Závada brání provozu, ale existuje náhradní
řešení (Činnost pokračuje v Omezeném provozu) do 8 hodin

do konce následujícího
kalendářního dne

3 = nízká (Závada nemá Zásadnívliv na provoz) do 8 hodin
do konce následujícího
pracovního dne (NBD)

PľaCOVnÍ Stanice - Ostatní

Kategorie Závad Zahájení (od nahlášení) Odstranění (od nahlášení)

l = vysoká (Závada, která Zcela brání provozu) do 8 hodin
do konce následujícího
kalendářního dne

Z = střední (Závada brání provozu, ale existuje náhradní
řešení (činnost pokračuje v omezeném provozu)

do konce následujícího
kalendářního dne

do konce následujícího
pracovního dne (NBD)

3 = nízká (Závada nemá Zásadní vliv na provoz) do konce následujícího
pracovního dne (NBD)

do konce 10. pracovního
dne

Wi-Fi Síť
Kategorie Závad I Zahájení (od nahlášení) i Odstranění (od nahlášení)
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l = vysoká (Závada, která Zcela brání provozu) do 8 hodin do konce následujícího
kalendářního dne

2 = Střední (Závada brání provozu, ale existuje náhradní do konce následujícího do konce následujícího
řešení (činnost pokračuje v Omezeném provozu) kalendářního dne pracovního dne (NBD)

3 = nízká (Závada nemá Zásadnívliv na provoz) dO konce následujícího do konce 10. pracovního
pracovního dne (NBD) dne

Výbava vozidel
Kategorie Závad Zahájení (Od nahlášení) Odstranění (Od nahlášení)

1 = vysoká (Závada, která zcela brání provozu) do 8 hodin dO konce následujícího
kalendářního dne

2 = Střední (Závada brání provozu, ale existuje náhradní
řešení (činnost pokračuje v omezeném provozu) pracovního dne (NBD)

do 8 hodin do konce nasledujıcıho

3 = nízká (Závada nemá Zásadní vliv na provoz) do konce následujícího do konce 10. pracovního
pracovního dne (NBD) dne

10.

11.

12.

13.

Záruční doba počíná běžet u dispečerského Systému předáním celého díla bez vad a nedodělků
bránících jeho řádnému užívání, u Ostatních částí díla jejich uvolněním do rutinníhO provozu.

Vedle práv Z Odpovědnosti Za vady Obsažených v Občanském Zákoníku, má Objednatel v případě
pOdStatnéhO i nepodstatného porušení Smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad
prostřednictvím třetí osoby. Objednatel předem písemně upozorní zhotovitele na tuto možnost,
a pokud zhotovitel vady neodstraní, Objednatel Zajistí Opravu prostřednictvím třetí osoby.
Zhotoviteli bude následně doložena výše a důvodnost takových nákladů.

V případě výměny nebo Opravy produktů materiální povahy v Servisním Středisku Zhotovitele nebo
autorizovaném Servisním Středisku výrobce, Zabezpečí zhotovitel bezplatně jeho demontáž, dopravu
vadného produktu Od Obj ednatele do Servisu a OpravenéhO nebo vyměněnéhO produktu Zpět na místo
instalace a jeho montáž.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Klasifikaci vady dle kategorií uvedených v tabulce čl. IX Odst. 6 je oprávněn provést Objednatel.
Pokud Zhotovitel nebude S klasifikaci souhlasit, uvede jednoznačný uživatelský postup, kteıým lze
prováděnou Operaci dokončit. PO úspěšném provedení takového postupu uživatelem, při kterém je
jednoznačně prokázáno, že existuje náhradní řešení nebo že vada nebrání provozu, je tato vada
přeřazena do nižší kategorie.

Záruční Opravaje Oprava Závady na zařízení, které je v Záruce, vztahují Se na ně Záruční podmínky
aze Strany Objednatele nedošlo k porušení Záručních podmínek. MimOZáruční Oprava je Oprava
Závady na Zařízení, které je v Záruční době, ale Závadu nelze uznat jako Záruční Z důvodu porušení
Záručních podmínek (neodborný zásah nebo manipulace Objednatele, působení Vyšší moci, zásahem
třetí Strany apod). Pozáruční Oprava je Oprava Závady na Zařízení, u kterého Skončila Záruční doba.
V případě pochybností, Zda Se jedná O Záruční nebo mimOZáruční Opravu, musí dodavatel
přistupovat k řešení Závady jako by se jednalo O Záruční Opravu, případné námitky vůči uplatnění
Záruky musí dodavatel uplatnit v následném reklamačním řízení. Cenu Opravy včetně náhradních
dílů a materiálů nutných k Odstranění poškození Zařízení, u kterých dodavatel prokáže, že byla
Způsobena Zaviněním Objednatele, vyšší mocí, násilným působením nebo neOdbOrným Zásahem
třetích Osob uhradí Objednatel na Základě faktury vystavené dodavatelem pro každý takovýto případ
Samostatně.

Provedenou Opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemným Zápisem. Na provedenou Opravu
poskytne Zhotovitel záruku ve Stejné délce jako v Odst. 5 tOhOtO článku této Smlouvy.
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X.

Servisní podpora

1. Servisní podporou se rozumí Zajištění Servisních Služeb po dobu deklarované životnosti předmětu
díla, tj. deset (10) let Od předání díla, V rozsahu dle Přílohy č. 5 této Smlouvy - Garantované náklady
na provoz díla. Výše nákladů prokazatelně vynaložených na odstranění vad Předmětu díla, na něž
se nevztahuje záruka, bude vypočítána dle zúčtovacích sazeb uvedených Zhotovitelem v Příloze č.
6 této Smlouvy - Zúčtovací Sazby.

2. Zhotovitel Se zavazuje provádět na písemné vyžádání seıyisní podporu nejpozději do 10 pracovních
dnů Od Oznámení požadavku Objednatelem.

3. Za poskytování servisní podpory bude tyto Služby zhotovitel fakturovat vždy dO 15 dnů Ode dne
uskutečnění zdanitelného plnění, kterým Se rozumí předání a převzetí Služby, a to na základě
skutečně provedených prací a akceptace konkrétní Služby podpory nebo údržby.

XI.

Garantované náklady na provoz díla

1. Zhotovitel touto Smlouvou Objednateli garantuje maximální náklady na provoz Předmětu díla, tj.
náklady související S užíváním a údržbou Předmětu díla po dobu jeho Deklarované životnosti, tj.
deset (10) let od vystavení Protokolu O předání díla, a tO v rámci konkrétně definovaných činností
dle Přílohy č. 5 této Smlouvy - Garantované náklady na provoz díla.

2. Servisní služby v průběhu Záruční doby

Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu Záruční doby následující služby:

a) provedení všech prací Spojených Se záručními prohlídkami a se Seřízením v rozsahu
předepsaném v Technické dokumentaci dodané zhotovitelem a v Příloze č. 5 této smlouvy -
Garantované náklady na provoz díla,

b) zajištění nepřetržité Servisní Služby a náhradních dílů dle Přílohy č. 5 této Smlouvy -
Garantované náklady na provoz díla,

c) provádění preventivní údržby v rozsahu předepsaném v Technické dokumentaci dodané
zhotovitelem a v Příloze č. 5 této Smlouvy - Garantované náklady na provoz díla,

d) provádění mimozáručních oprav za jednotkové ceny dle Přílohy č. 6 této Smlouvy - Zúčtovací
Sazby.

3. Servisní Služby po uplynutí Záruční doby

Zhotovitel je povinen zajistit i po uplynutí Záruční doby až do konce Deklarované životnosti,
nejméně však po dobu Deklarované životnosti, tj. deseti (10) let Od vydání Protokolu O převzetí
Předmětu díla, následující Služby:

a) provádění preventivní údržby v rozsahu předepsaném v Technické dokumentaci dodané
zhotovitelem a v Příloze č. 5 této Smlouvy - Garantované náklady na provoz díla,

b) Zajištění nepřetržité Servisní služby a náhradních dílů dle Přílohy č. 5 této Smlouvy -
Garantované náklady na provoz díla,
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c) provedení Všech úkonů Zajišťujících bezchybnou funkčnost všech dílčích částí díla dle Přílohy
č. 5 této Smlouvy - Garantované náklady na provoz díla,

e) provádění pozáručních oprav Za jednotkové ceny dle Přílohy č. 6 této Smlouvy - Zúčtovací
Sazby.

4. Zhotovitel zajistí, aby Služby uvedené v čl. XI. bod 2 a čl. XI. bod 3, této smlouvy byly poskytovány
pouze pracovníky, kteří budou k těmto činnostem vyškolení Zhotovitelem. Zhotovitel dále Zajistí,
aby osoba poskytující Služby uvedené v tomto čl. XI. bod 2 a čl. XI. bod 3, této Smlouvy používala
k Opravám výhradně Originální náhradní díly. Ujednáním dle tohoto článku Smlouvy není dotčena
plná odpovědnost zhotovitele Za Splnění závazků a povinností v tomto článku sjednaných stím, že
pokud Zhotovitel určí nebo pověří k plnění těchto Závazků a povinnosti jinou Osobu odpovídá, jako
by tyto Závazky a povinnosti plnil sám. V případě, že zhotovitel nesplní některý Ze Závazků a
povinností uvedených v článcích XI. bod 2 a XI. bod 3, této Smlouvy je povinen Zaplatit Zhotovitel
objednateli Smluvní pokutu ve výši 20 000; Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

XII.

Smluvní sankce

l. Smluvní pokuta při nedodržení Smluvního termínu provedení díla dle čl. III bodu I,2,3, této Smlouvy
činí 0,02% Smluvní ceny díla za každý Započatý den prodlení.

2. Zhotovitel se dále Zavazuje zaplatit smluvní pokutu pıˇ'i nedodržení termínu dokončení díla dle čl.
III. bodu 4, této Smlouvy ve výši 800 000,-Kč za každý den prodlení.

3. Sınluvní pokuta při nedodržení terınínu opravy Záruční vady u části „Dispečerské pracoviště
(dispečerský systém) a pracovní Stanice na pracovištích S nepřetržitýın a Směnným provozem“ činí
20 000,-Kč za:

0 každou započatou hodinu prodlení S odstraněním závady u dílčích částí Systému
v kategorii l = vysoká

0 každý započatý den prodlení S odstraněníın závady u dílčích částí systému v kategorii
2 = Střední

0 každý započatý den prodlení S odstraněním závady u dílčích částí Systému v kategorii
3 = nízká

4. Smluvní pokuta při nedodržení termínu opravy Záruční vady u části „Úložiště a Servery“ činí
20 000,-Kč Za:

0 každou započatou hodinu prodlení sodstraněním Závady u dílčích částí Systému
v kategorii l = vysoká

I každý Započatý den prodlení S odstraněním Závady u dílčích částí systému v kategorii
2 = Střední

0 každý započatý den prodlení S Odstraněním Závady u dílčích částí Systému v kategorii
3 = nízká

5. Smluvní pokuta při nedodržení termínu Opravy záruční vady u části „Pracovní Stanice - Ostatní“ činí
10 000,-Kč za:

0 každý Započatý den prodlení s Odstraněním Závady u dílčích částí systému v kategorii
v kategorii l = vysoká

0 každý Započatý den prodlení s odstraněním Závady u dílčích částí Systému v kategorii
2 = Střední
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10.

ll.

12.

13.

14.

15.

0 každý Započatý den prodlení S odstraněním Závady u dílčích částí Systému v kategorii
3 = nízká

Smluvní pokuta při nedodržení termínu opravy Záruční vady u části „Wi-Fi síť“ - činí 10 000,-Kč
Za:

0 každý Započatý den prodlení S odstraněním Závady u dílčích částí Systému v kategorii
v kategorii l = vysoká

0 každý Započatý den prodlení S odstraněním Závady u dílčích částí Systému v kategorii
2 = Střední

0 každý Započatý den prodlení S odstraněním Závady u dílčích částí Systému v kategorii
3 = nízká

Smluvní pokuta při nedodržení termínu Opravy Záruční Vady u části „Výbava vozidel“ - činí 20 000,-
Kč Za:

0 každý Započatý den prodlení S Odstraněním Závady u dílčích částí Systému v kategorii
v kategorii 1 = vysoká

0 každý Započatý den prodlení S Odstraněním Závady u dílčích částí Systému v kategorii
2 = Střední

0 každý Započatý den prodlení S odstraněním Závady u dílčích částí systému v kategorii
3 = nízká

Smluvní pokuta při nedodržení termínu Servisní podpory činí 20 000,-Kč Za každý Započatý den
prodlení.

Smluvní Strany podpisem této Smlouvy deklarují, že výše uvedené Smluvní pokuty jsou adekvátní
zejména S přihlédnutím ke Skutečnosti, že jakékoliv porušení závazku Zajištěného Smluvní pokutou,
má Za následek bezprostřední Ohrožení povinnosti Dopravního podniku města Brna zajistit
dopravní obslužnost na území města Brna a Jihomoravského kraje.

Uplatněním nároku na zaplacení Smluvní pokuty ani jejíın Skutečnýın uhrazením nezanikne
povinnost zhotovitele Splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno Smluvní pokutou, a Zhotovitel
tak bude i nadále povinen ke Splnění takovéto povinnosti.

Uplatněním nároku na Zaplacení Smluvní pokuty ani jejíın skutečnýın uhrazením není dotčeno právo
Objednatele na náhradu škody, vzniklé objednateli v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

V případě pozdní úhrady faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat Zaplacení úroku Z prodlení, který
činí 0,02 % Z dlužné částky za každý den prodlení.

Zhotovitel se Zavazuje uhradit případné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny vůči
objednateli Z důvodů nesplnění povinnosti Zhotovitele vyplývající Z této Smlouvy, Z dokladů,
na které smlouva odkazuje nebo Z právních předpisů.

Ujednáním o Smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující
Smluvní pokutu.

Smluvní Sankce musí být druhé Smluvní straně píseınně vyúčtována a vyúčtování jí musí být
doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní Sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky Z prodlení jsou Splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování. Veškeré Smluvní Sankce
mohou být Započteny Oproti faktuře vystavené Zhotovitelem.

XIII.
Ukončení Smluvního vztahu
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1. Tento Smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením objednatele v případě, Že dojde k
podstatnému porušení Smlouvy.

Za podstatné porušení povinností Smluvní Strany považují Zejména prodlení zhotovitele S předáním
Realizačního projektu o více než 10 dnů, nebo prodlení zhotovitele S předáním části díla dle čl. VII.
odst. 2, této Smlouvy o více než 10 dnů, nebo prodlení Zhotovitele S předáním díla o více než 10
dnů. Podstatným porušením Smlouvy je také Zjištění při kontrole, že Zhotovitel při provádění díla
porušuje povinnosti vyplývající pro něj Ze Smlouvy nebo Ze Zákona a přitom Zhotovitel v přiměřené
lhůtě, jemu stanovené objednateleın, vytknuté nedostatky neodstraní.

V píseınném odstoupení od Smlouvy musí být uvedeno, v čem je Spatřován důvod Odstoupení od
Smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.

Ukončením Smluvního vztahu není dotčeno právo na zaplacení Smluvní pokuty a na náhradu škody
vzniklé objednateli.

XIV.

Ostatní ujednání

V případě, že na jedné nebo na druhé Smluvní Straně nastanou Změny (například změna Sídla, změna
jednajících osob atd), je povinna Smluvní strana, u níž došlo k těmto Změnám, uvedené Změny druhé
Smluvní Straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé Smluvní Straně za vzniklou
škodu.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že objednatelje povinným Subjektem v Souladu
Se Zákonem č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím (dálejen „Zákon“) a v souladu a
za podmínek Stanovených v Zákoně je povinen tuto Smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo
Z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se nepovažují Za
obchodní tajemství ve Smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku ani za
důvěrný údaj nebo sdělení ve Smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem
této Smlouvy dále bere Zhotovitel na vědoıní, že Smlouva bude Zveřejněna na Portálu veřejné správy
v Registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (Zákon o registru Smluv).

Nebude-li v případě Zaslání písemnosti druhé Straně doporučenýın dopisem na adresu uvedenou
v Záhlaví této Smlouvy na této adrese Zásilka úspěšně doručena či převzata oprávněnou osobou
Smluvní Strany nebo nebude-li tato Zásilka vyzvednuta a držitel poštovní licence doručenou Zásilku
vrátí Zpět, bude považováno Za úspěšné doručení se všemi právními následky pátý den
prokazatelného odesílání zásilky druhou Stranou.

XV

Uchování dokumentace

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentací související S plněním této smlouvy včetně
účetních dokladů do konce roku 2028, nejméně však po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího
řízení, na Základě kterého byla uzavřena tato Smlouva nebo od Změny Závazku ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028, nejméně však po dobu 10 let ode dne
ukončení výběrového řízení, na Základě kterého byla uzavřena tato smlouva nebo od Změny Závazku
ze Smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci Související S plněním předmětu
Smlouvy Zaměstnancům nebo Zmocněncům pověřených orgánů (Zejména CRR MMR, ČR, MF ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu
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finanční Správy a dalších Oprávněných Orgánů státní Správy) dále jen „kontrolní Orgán“ je povinen
vytvořit výše uvedeným Osobám podmínky k provedení kontroly vztahující Se k realizaci předmětu
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly SOučinnOSt.

3. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli pro případ neposkytnutí požadované informace a
dokumentace Související s plněním předmětu této smlouvy kontrolnímu orgánu či neposkytnutí
součinnosti při provádění kontroly Smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč pro každý takový případ.

4. Uplatněním nároku na Zaplacení smluvní pokuty ani jej im skutečným uhrazením nezanikne právo
Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele, a tO
ve výši přesahující uhrazenou Smluvní pokutu.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými
ustanoveními Občanského Zákoníku.

2. Za případ vyšší ınoci Se pro účely této sınlouvy rozumí událost vylučující Odpovědnost podle
ustanovení, a to Zejména válka, Ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, teroristické činy
nebo hrozba teroristického činu, epidemie, výbuchy, Zemětřesení, povodně, požáıy, nebo jiné ničivé
působení přírodních živlů, stávky., Strana vznik této události předvídala

3. Změna nebo doplnění této Smlouvy je možná jen fonnou číslovaných písemných dodatků, které
budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané Oprávněnými Zástupci obou smluvních
stran.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost Originálu a každá
Strana Obdrží po dvou vyhotoveních.

5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního Z Oprávněných zástupců obou sınluvních stran.

6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem Zveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru
smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podınínkách účinnosti některých Smluv,
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv.

7. Smluvní Strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle.
Smlouvu přečetly, S jejím Obsahem souhlasí, ujednání Obsažená v této Smlouvě považují Za ujednání
Odpovídající dobrým mravům a Zásadám poctivého Obchodního Styku, na důkaz čehož připojuji
vlastnoruční podpisy.

Příloha č. l - Technická dokumentace
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
Příloha č. 3 - Seznam vozidel MHD
Příloha č. 4 - Realizační tým
Příloha č. 5 - Garantované náklady na prOvOZ díla
Příloha č. 6 - Zúčtovací sazby
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V Modřicích dne ŰÄ-/f- ZOXŠ

Herman s
Brněnská 993

IČ: 059 03m378

ysfems s rıo ú)
664 42 Modřice
DIČ: C205903378

Ing. Ivo Herman

jednatel
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V Brně dne 3 1 _m_ 2018

Vít Pıýgl

místopředseda představenstva




