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PROVOZNÍ SMLOUVA

TSKRP009FNVD

Smluvní strany:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČO: 034 47 286, DIČ: CZ03447286

se sídlem Řásnovka Staré Město, 110 00 Praha 1

společnost zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20059,

zastoupená: Ing. Petr Šmolka, předseda představenstva a generální ředitel, PhDr. Ing. Matěj Fichtner,

MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele

(dále jen „Objednatel")

a

a.s.

IČO: 027 95 281, DIČ: CZ02795281

se sídlem Holešovice,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19676,

zastoupená: Michal Fišer, MBA, předseda představenstva, a Bc. Petra Burdová, místopředseda

představenstva

(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany", nebo jednotlivě jako „Smluvní

strana")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu ve smyslu ustanovení . Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ") a ve smyslu ustanovení § 11 odst.

4 písm. b) zákona č. Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ")

(dále jen „Smlouva")
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Provozní smlouva

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je Hlavní město Praha,

IČO: 000 64 581, se sídlem Mariánské náměstí Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále
jen „HMP"), která zajišťuje správu, údržbu, opravu a obnovu komunikací na území hl.

m. Prahy. Objednatel má zájem prostřednictvím služeb zajišťovaných ze strany

Poskytovatele o provoz rozhlasového vysílání na některých úsecích jím spravovaných

komunikací, vymezených v Příloze č. 1 (dále jen „Pozemní komunikace"). Objednatel

disponuje zařízeními pro provoz rozhlasového vysílání na Pozemních komunikacích,

která jsou vymezena v Příloze č. 2 (dále jen „Zařízení").

Poskytovatel je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je HMP, která

zajišťuje odborné poradenství v oblasti ICT a realizaci ICT projektů pro městské části

hl. m. Prahy a další společnosti, ve kterých má majetkovou účast HMP.

Objednatel deklaruje, že má zájem na uzavření této Smlouvy s Poskytovatelem, který

disponuje znalostmi, zkušenostmi a veškerými kapacitami potřebnými k podpoře

Objednatele za účelem zajištění činností, které jsou předmětem této Smlouvy.

Poskytovatel deklaruje, že má zájem na uzavření této Smlouvy s Objednatelem a že

disponuje znalostmi, zkušenostmi a kapacitami potřebnými k podpoře Objednatele za

účelem zajištění činností, které jsou předmětem této Smlouvy, a dále prohlašuje, že

splňuje veškeré požadavky uložené mu touto Smlouvou, jakož i příslušnými právními

předpisy a že má zájem o poskytování plnění dle této Smlouvy po dobu její platnosti.

1

1.1

1.2

1.3

1.4

PŘEDMĚT SMLOUVY2.

Předmětem plnění této Smlouvy je poskytování následujících plnění rozdělených do

těchto oblastí:

2.1

pronájem Zařízení dle čl. 3 této Smlouvy;

zajištění organizace veřejné soutěže dle čl. 4 této Smlouvy za účelem výběru

Radiových stanic; a

zajištění uzavření smluv s jednotlivými Radiovými stanicemi.

Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem za účelem naplnění této Smlouvy

součinnost, k níž jsou dle této Smlouvy povinny. Smluvní strany mají povinnost

součinnosti dle předchozí věty také v případech, kdy tuto součinnost Smlouva výslovně

nepředpokládá, nicméně je tato součinnost nezbytná pro zajištění řádného plnění této

Smlouvy.

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

PRONÁJEM ZAŘÍZENÍ3.

Objednatel touto Smlouvou přenechává Zařízení s veškerým jeho příslušenstvím,

vybavením a všemi souvisejícími částmi nezbytnými kjeho užívání Poskytovateli a

Poskytovatel se zavazuje platit Objednateli Úplatu dle čl. 7 této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Zařízení bude ze strany Objednatele předáno

Poskytovateli do 6 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy. O předání Zařízení bude

mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol. Zařízení musí být v době předání

způsobilé k užívání frekvencí Radiovými stanicemi dle odst. 4.2 této Smlouvy.

3.1

3.2

2



Provozní smlouva

Pronájem Zařízení dle tohoto článku Smlouvy se sjednává na dobu určitou v délce

trvání této Smlouvy dle čl. 13.1.

Smluvní strany se výslovně Hohodly, že Zařízení bude mít po celou dobu pronájmu

zajištěn servis a podporu ze strany Objednatele.

3.3

3.4

PROVOZ RADIOVÝCH STANIC

Poskytovatel se zavazuje po nabytí účinnosti této smlouvy zorganizovat a po všech

stránkách zajistit realizaci veřejné soutěže pro výběr subjektů oprávněných užívat

radiové frekvence prostřednictvím Zařízení (dále jen „Veřejná soutěž").

Předmětem Veřejné soutěže, jejíž realizaci se mj. Poskytovatel zavazuje zajistit, bude

výběr radiových stanic, které budou oprávněny používat frekvence na Zařízeních (dále

jen „Radiové stanice").

Podmínky výběru Radiových stanic jsou následující:

jednou z vybraných Radiových stanic musí být Český rozhlas, IČO: 452 45 053,

se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská zřízený zákonem

č. Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Český rozhlas");

kromě Českého rozhlasu může být v rámci Veřejné soutěže vybráno alespoň

pět dalších Radiových stanic;

Radiové stanice dle čl. 4.3.2 této Smlouvy (tedy nikoliv Český rozhlas) budou

vybrány na základě a se zohledněním technického posouzení, které si nechá

zpracovat Poskytovatel, a jehož výsledkem může mj. být i doporučení nebo

požadavek na rozptyl frekvencí jednotlivých poskytovatelů v rámci

frekvenčního pásma; preferovány jsou stanice s celoplošnou působností

v rámci České republiky.

Radiové stanice dle čl. 4.3.2 této Smlouvy (tedy nikoliv Český rozhlas) mohou

využívat Zařízení pouze za podmínky, že budou disponovat veškerými

veřejnoprávními oprávněními pro své podnikání, a že budou poskytovat

plnění v rozsahu podmínek Veřejné soutěže.

Poskytovatel se při realizaci a průběhu Veřejné soutěže zavazuje dodržovat povinnosti

v této souvislosti vyplývající z příslušných právních předpisů, zejm. ZZVZ. Poskytovatel

tak nese veškerou odpovědnost za dodržení příslušných právních předpisů, přičemž

v rámci výběru Radiových stanic je povinen postupovat tak, aby byly vždy dodržovány

obecně závazné právní předpisy.

Poskytovatel se zavazuje uzavřít s každou Radiovou stanicí vybranou ve Veřejné

soutěži smlouvu, jejímž předmětem budou mj. podmínky využití příslušného

frekvenčního pásma, vč. podmínek cenových (dále jen „Smlouvy s Radiovými

stanicemi").

Poskytovatel je povinen počínat si tak, aby provoz Rádiových stanic neomezil a

neohrozil provoz Tunelového komplexu Blanka (dále jen „TKB" ani jeho

technologických částí a jejich funkcí, včetně jednotlivých zařízení. Povinnost nahradit

případnou majetkovou či nemajetkovou újmu nese Poskytovatel.

Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provoz Rádiových stanic dle této

smlouvy může být dočasně přerušen nebo nahrazen krizovým vysíláním složek

4.

4.1

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.4

4.5
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Integrovaného záchranného systému nebo Objednatele buď z důvodu prováděné

údržby či opravy nebo z důvodu řešení havarijní nebo krizové situace.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je vyjma ostatních povinností, které mu plynou z této Smlouvy a právních

předpisů, povinen zejména, a to na své náklady (kde je to případné):

provést instalaci Zařízení na Pozemních komunikacích;

zajišťovat údržbu a případné opravy Zařízení i Pozemních komunikací po

dobu trvání této Smlouvy;

poskytovat Poskytovateli odpovídající součinnost nezbytnou ktomu, aby

Poskytovatel mohl řádně využívat Zařízení dle této Smlouvy;

disponovat živnostenským oprávněním pro provozování živnosti Pronájem a

půjčování věcí movitých vymezené dle nařízení vlády č. Sb.,

o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů,

anebo musí být oprávněn poskytovat Poskytovateli Zařízení na základě jiného

právního titulu;

udělit Poskytovateli veškerá zmocnění a pověření nezbytná pro náležité

plnění této Smlouvy Poskytovatelem;

umožnit Poskytovateli po předchozí domluvě vstupovat na pozemky a do

objektů, u nichž je to nezbytné pro řádné užívání Zařízení.

Objednatel je oprávněn zejména provádět kontrolu plnění povinností Poskytovatele

a činnosti Poskytovatele v rozsahu dle této Smlouvy, pročež bude mít zaručen plný

a okamžitý přístup ke všem materiálům, informacím a záležitostem, které jsou

nezbytné pro řádné provádění kontroly plnění povinností Poskytovatele. Pro tyto

účely Objednatel určí osobu či osoby, které jsou k výkonu jeho oprávnění dle tohoto

odstavce zmocněny.

5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.2

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE6.

Poskytovatel je povinen:

poskytovat veškerá plnění dle této Smlouvy v souladu s požadavky

uvedenými v této Smlouvě a za využití hmotných i nehmotných prostředků;

disponovat technikou, která je nezbytná pro řádné užívání Zařízení;

při užívání Zařízení minimalizovat zásahy do práv Objednatele, jakož

i jakýchkoli dalších osob;

při užívání Zařízení předcházet vzniku škod;

podrobit se kontrolní činnosti ze strany Objednatele ve smyslu odst. 5.2

Smlouvy;

postupovat v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů.

přizpůsobit svou činnost podmínkám provozu TKB, zejména s ohledem na

režim vstupu do TKB a bezpečnostním zásadám provozu zařízení (např.

prioritní použití pro složky Integrovaného záchranného systému)

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7
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ÚPLATA ZA PRONÁJEM ZAŘÍZENÍ A ODMĚNA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ RADIOVÝM

STANICÍM

7.

Poskytovatel je povinen po čěfou dobu trvání této Smlouvy dle čl. 13 hradit Objednateli

úplatu za pronájem Zařízení ve výši za každý kalendářní měsíc, počínaje

měsícem, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Zařízení způsobilého

k užívání frekvencí Radiovými stanicemi dle odst. 3.2 této Smlouvy, ke které bude

připočtena DPH ve výši dle právních předpisů (dále jen „Úplata").

Úplata bude Objednateli uhrazena vždy měsíčně zpětně, a to nejpozději k 10. (slovy:

desátému) dni měsíce následujícího po měsíci, za který Poskytovateli vznikl na

příslušnou část Úplaty nárok.

Úplata bude Poskytovatelem hrazena na základě písemných faktur daňových

dokladů vystavených Objednatelem v souladu s touto Smlouvou. Lhůta splatnosti činí

30 dní od řádného doručení faktury Poskytovateli.

Všechny faktury daňové doklady musí splňovat náležitosti řádného daňového

dokladu požadované zákonem č. Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

účinném k datu vydání příslušné faktury, a minimálně vždy musí obsahovat následující

údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel

faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy,

označení plnění, za nějž je fakturováno, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti

faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou

částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

Nebude-li faktura daňový doklad obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní

nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn ji vrátit

ve lhůtě její splatnosti Objednateli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti

a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé Smluvní

strany uvedený ve faktuře daňovém dokladu. Peněžitá částka se považuje za

zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Poskytovatel je oprávněn ponechat si veškeré plnění, které mu náleží ze Smluv

s Radiovými stanicemi, zejména pak odměnu za zprostředkování Zařízení Radiovým

stanicím.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY

8.1 Objednateli vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty:

8.1.1 v případě, že mu Poskytovatel neposkytne součinnost dle čl. 2.2 této smlouvy

ani na písemnou výzvu Objednatele, a to ve výši

za každý započatý den prodlení s poskytnutím takové

součinnosti;

8.2 Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty:

8.2.1 v případě, že mu Objednatel neposkytne součinnost dle čl. 5.1.3 této smlouvy

ani na písemnou výzvu Poskytovatele, a to ve výši

8.
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za každý započatý den prodlení s poskytnutím takové

součinnosti;

Smluvní strany se dohodly, Žé náhrada škody, k jejíž úhradě je dotčená Smluvní strana

povinna, může být uplatněna pouze ve výši přesahující výši uhrazených smluvních

pokut, které byla dotčená Smluvní strana povinna uhradit v důsledku porušení té

povinnosti, jejíž porušení zakládá nárok na náhradu dotčené škody.

Smluvní strany se dohodly, že povinná Smluvní strana je povinna oprávněné Smluvní

straně nahradit škodu nebo zaplatit smluvní pokutu ve smyslu tohoto čl. 8 Smlouvy do

30 (slovy: třiceti) dní ode dne, kdy byla povinné Smluvní straně doručena písemná

výzva k úhradě škody či zaplacení smluvní pokuty, specifikující konkrétní povinnost,

kjejímuž porušení došlo, a to na účet oprávněné Smluvní strany uvedený v této

písemné výzvě.

Smluvní strany se dohodly, že nárok na zaplacení smluvní pokuty ve smyslu čl. 8 této

Smlouvy zaniká bez náhrady, neuplatní-li jej Smluvní strana vůči druhé Smluvní straně

způsobem dle této Smlouvy (zasláním výzvy dle čl. 8.4) ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy

se o skutečnosti (porušení) zakládající nárok na takovou smluvní pokutu dozvěděla,

nejpozději však do 5 let ode dne, kdy taková skutečnost nastala.

8.3

8.4

8.5

LIBERACE9.

Povinnosti k náhradě škody vzniklé porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy se

smluvní strana zprostí, a druhé Smluvní straně tak nevzniká z tohoto titulu nárok na

náhradu škody ani nárok na zaplacení smluvní pokuty ve smyslu čl. 8 této Smlouvy,

jestliže:

9.1.1

9.1

prokáže, že jí ve splnění povinností ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila

událost se kterou je spojeno zproštění povinnosti k náhradě škody ve smyslu

(vyšší moc); nebo

k porušení povinností Smluvní stranou došlo v důsledku předchozího

závažného porušení povinností dle této Smlouvy či právních předpisů druhou

Smluvní stranou, jež způsobilo nemožnost splnění daných povinností; nebo

prokáže, že splněním povinností ze Smlouvy by se bezpodmínečně dopustila

porušení právních předpisů nebo že došlo k takovým změnám právních

předpisů, které mají přímý či nepřímý vliv na možnost splnění povinností

dotčenou Smluvní stranou.

Je-li dán některý z důvodů uvedených v odst. 9.1 Smlouvy, je Smluvní strana

domáhající se liberace v takovém případě povinna písemně oznámit existenci tohoto

důvodu druhé Smluvní straně nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení výzvy

druhé Smluvní strany k úhradě škody či smluvní pokuty. Nesplní-li Smluvní strana svou

povinnost dle předchozí věty, ztrácí možnost zprostit se povinnosti k náhradě škody

vzniklé porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy.

Postup podle odst. 9.2 Smlouvy nezbavuje dotčenou Smluvní stranu povinnosti

vyvinout veškeré úsilí ke splnění povinností vyplývajících dle této Smlouvy, a to včetně

provedení přiměřených opatření nezbytných k odstranění překážky předpokládané

v odst. 9.1.1 Smlouvy.

9.1.2

9.1.3

9.2

9.3



Provozní smlouva

KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN A ŘÍZENÍ SPOLUPRÁCE

Smluvní strany se dohodly, že vzájemná komunikace související s plněním této

Smlouvy bude probíhat vTávislošti na jejím obsahu a věcném zaměření vůči níže

uvedeným osobám.

Kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje pro účely vzájemné komunikace

s Poskytovatelem uvádí Objednatel níže:

10.2.1 Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb, tel.

Kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje pro účely vzájemné komunikace

s Objednatelem uvádí Poskytovatel níže:

10.3.1 Ing. Ondřej Rulík, vedoucí odd. projektů MHMP, mob.

V případě, že dle názoru Smluvní strany nebude příslušná zpráva spadat do věcné
působnosti některé z výše uvedených osob, dohodly se Smluvní strany, že v takovém

případě bude kontaktní osobou:

10.4.1 PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, tel.

na straně Objednatele; a

10.4.2 Michal Fišer, MBA, mob. na straně

Poskytovatele.

10

10.1

10.2

10.3

10.4

11. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany se dohodly, že vedle osobního doručování budou za účelem vzájemné

komunikace související s plněním této Smlouvy využívat především e-mailovou

komunikaci, popř. komunikaci telefonickou. Kontaktní informace na osoby oprávněné

ke vzájemné komunikace jsou uvedeny v čl. 10 této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že se odst. 11.1 této Smlouvy neuplatní v případě:

11.2.1 výzvy k úhradě škody či zaplacení smluvní pokuty ve smyslu odst. 8.4

Smlouvy;

11.2.2 výzvy podle čl. 9.2 této Smlouvy; a

11.2.3 výzvy ve smyslu odst. 16.2 a 16.3 Smlouvy,

kdy se požaduje, aby Smluvní strana doručila příslušnou zprávu druhé Smluvní straně

prostřednictvím datové schránky, popř. za využití poskytovatele poštovních služeb.

Pro účely doručení ve smyslu tohoto článku Smlouvy Objednatel uvádí následující

doručovací adresy:

11.3.1 Řásnovka Staré Město, 110 00 Praha 1.

Pro účely doručení ve smyslu tohoto článku Smlouvy Poskytovatel uvádí následující

doručovací adresy:

11.4.1 - Holešovice.

11.1

11.2

11.3

11.4
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Provozní smlouva

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Otázky touto

Smlouvou výslovně neupravené se řídí především OZ, ZZVZ a dalšími relevantními

právními předpisy.

Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či s ní související ze všech ostatních s ní

spojených nebo souvisejících smluv budou předloženy k rozhodování obecným

soudům České republiky.

12.

12.1

12.2

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 4 let ode dne protokolárního

předání a převzetí Zařízení dle odst. 3.2 Smlouvy.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. V něm bude tato

Smlouva v úplném znění uveřejněna postupem dle zákona č. Sb., o registru

smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru

smluv provede Poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této

Smlouvy byla zaslána Objednateli v souladu s čl. 11 této Smlouvy.

13.

13.1

13.2

13.3

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu a udělují svolení k jejich užití

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

14.

14.1

ZMĚNY SMLOUVY

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran ve

formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou Smluvní stranu

osobou nebo osobami oprávněnými jednat za Smluvní stranu.

Aniž by byl dotčen odst. 15.1 Smlouvy, tuto Smlouvu je možné měnit pouze v mezích

a za dodržení podmínek stanovených ustanoveními právních předpisů upravujících

zadávání veřejných zakázek v případech, bude-li jim zamýšlená změna Smlouvy

podléhat.

15.

15.1

15.2

UKONČENÍ SMLOUVY A PRAVIDLA PŘI UKONČENÍ SMLOUVY

Tato Smlouva zaniká z následujících důvodů:

16.1.1 uplynutím doby trvání Smlouvy ve smyslu čl. 13 Smlouvy;

16.1.2 písemnou dohodou obou Smluvních stran o ukončení Smlouvy;

16.1.3 výpovědí Smlouvy podanou jednou ze Smluvních stran pro některý z důvodů

předpokládaných v této Smlouvě;

16.1.4 odstoupením od Smlouvy jednou ze Smluvních stran pro některý z důvodů

předpokládaných v této Smlouvě.

Po uplynutí 2 let po nabytí účinnosti Smlouvy je kterákoliv ze Smluvních stran

oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní doba se

16.

16.1

16.2
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Provozní smlouva

sjednává v délce 12 (slovy: dvanáct) měsíců a počíná běžet prvního dne kalendářního

měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla písemná výpověď

vypovídající Smluvní stranyjjqručeňa4ruhé Smluvní straně.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze a jen v případě, že:

16.3.1 insolvenční soud pravomocně rozhodl o úpadku Poskytovatele dle zákona

č. Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „InsZ") nebo o zamítnutí insolvenčního

návrhu pro nedostatek majetku Poskytovatele;

16.3.2 Poskytovatel vstoupil do likvidace.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze a jen v případě, že:

16.4.1 insolvenční soud pravomocně rozhodl o úpadku Objednatele dle InsZ nebo

o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Objednatele;

16.4.2 Objednatel vstoupil do likvidace;

16.4.3 Veřejná soutěž bude zrušena z důvodu nezájmu Radiových stanic; nezájmem

Radiových stanic se dle tohoto čl. Smlouvy myslí zejména nemožnost

uzavření smlouvy s alespoň pěti dalšími Radiovými stanicemi vyjma Českého

rozhlasu.

Zánik Smlouvy ve smyslu odst. 16.1 Smlouvy nemá vliv na následující práva

a povinnosti Smluvních stran, které trvají také po zániku Smlouvy:

16.5.1 povinnost ochrany obchodního tajemství ve smysly čl. 14 této Smlouvy;

16.5.2 povinnost náhrady škody ve smyslu čl. 8 této Smlouvy;

16.5.3 povinnost k úhradě smluvní pokuty ve smyslu čl. 8 této Smlouvy;

16.5.4 a taková, ze kterých zcela zřejmě vyplývá, že tato mají přetrvat i po zániku

Smlouvy.

16.3

16.4

16.5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Stane-li se jakákoliv část této Smlouvy neplatnou či neúčinnou, zbývající části zůstávají

i nadále platné a účinné. V takovém případě se Smluvní strany zavazují neplatné či

neúčinné ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit ustanovením, které je svým

účelem a povahou nejbližší takovému neplatnému či neúčinnému ustanovení.

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy.

Jakékoli jiné vztahy či jakákoli jiná plnění, a to včetně plnění přesahujícího rozsah

plnění dle této Smlouvy, budou mezi Smluvní stranami řešena samostatnými

smlouvami či objednávkami.

Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit jakoukoliv svou pohledávku z této

Smlouvy nebo tuto Smlouvu na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu

druhé Smluvní strany.

Smluvní strany prohlašují, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu

ustanovení .

Smluvní strany prohlašují, že případné nevyužití jakéhokoli práva daného touto

Smlouvou nebude považováno za vzdání se tohoto práva s účinky do budoucna.

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5
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Provozní smlouva

Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají vážně, dobrovolně, bez nátlaku

a za nikoliv nápadně nevýhodných podmínek.

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí Smlouvy:

Vymezení Pozemních komunikací;

Vymezení Zařízení;

Výpis ze živnostenského rejstříku Objednatele;

17.6

17.7

Příloha č. 1:

Příloha č. 2:

Příloha č. 3:

Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech,

z nichž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Každá ze Smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně

a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této

Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se

seznámily se zásadami Criminal compliance programu Objednatele (dále jen „CCP"),

zveřejněných na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují

se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze Smluvních stran

se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření

na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze Smluvních stran

nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. Sb., ve znění pozdějších

předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č.

Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k této Smlouvě v den

uvedený níže.

17.8

17.9

i
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Provozní smlouva

Příloha c. 1 - Vymezení Pozemních komunikací

Tunelový komplex Blanka

Strahovský tunel

Tunel Mrázovka

9
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Síření radiové komunikace v tunelech ve správě Technické správy

komunikací HMP, a.s. na Městského okruhu

Úvod

Při zkušebním provozu tunelového komplexu Blanka se projevilo jako účelné, aby byly,
zejména v delších tunelech Městského okruhu, řidičům i jiné radiostanice než pouze ČR1.
Podmínkou bude, aby tyto stanice umožňovaly vstupy do vysílání stejným způsobem jako
CR1 a zajišťovaly dopravní informace ve svém vysílání.
9

Rozhlasové stanice, které budou do tunelů doplněny budou vybrány vlastníkem hlavním
městem Prahou nebo jím určeným administrátorem. Vlastní technické řešení je popsáno
v následujícím textu

Popis stávajícího stavu

V tunelech Strahov, Mrázovka a v Tunelovém komplexu Blanka jsou šířeny stejné kmitočty a

jsou zajištěny stejné možnosti rádiové komunikace pro HZS, IZS, ZZS, TSK a příjem FM
rádia.

Distribuční zařízení na Velínu SAT (hlavní stanoviště) zpracovává jednotlivé přijímané
služby, dále je sdružuje do jednoho výstupu a napájí vyzařovací kabely ve

Strahovském tunelu.

Dále jsou stejným sdruženým signálem pomocí optického propojení buzena i vzdálená
Distribuční zařízení, která napájí vyzařovací kabely v dalších tunelech vnitřního Pražského
okruhu.

Technologie Distribučního zařízení na Velínu SAT (hlavní stanoviště) je instalována ve

standardních 19“ skříních v technologické místnosti na Velínu SAT.

Systém umožňuje šíření rozhlasové stanice ČR1 na kmitočtu 94,6 MHz. Signál je v

Distribučním zařízení na Velínu SAT (hlavní stanoviště) zpracováván pomocí kanálového
zesilovače, který umožňuje zesílit pouze tento jediný kmitočet.

Pomocí dalšího technického zařízení je zajištěna možnost vstupu bezpečnostních hlášení od
dispečerů z Velínu SAT, dispečerů Dopravní Policie v HDŘÚ a ze záložních dispečinků v

TGC1 a TGC3 do vysílání FM rádia.

Popis navrhovaných úprav technologie

Pro zajištění šíření signálu dalších FM rádií v tunelech Městského okruhu bude nutné provést
úpravy stávající technologie a doplnění technologie nové.
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Úpravy Distribučního zařízení na Velínu SAT (hlavní stanoviště)
• Stávající FM zesilovací jednotka (kanálový zesilovač) bude odpojena a případně

demontována. Současná jednotka umožňuje pouze zesilování kmitočtu 94 6 MHz
(CR1).

• Bude upraveno technické zařízení Gednotka výstupní VKV) umožňující
bezpečnostních hlášení od dispečerů do FM rádia.

• Bude upravena stávající kabeláž a upraveno prostorové rozmístění stávajících prvků
technologie ve skříni

Doplnění nové technologie

Do volného místa ve stávající skříni Distribučního zařízení
následující

o

• FM přijímače jeden pro stávající rádio ČR1 a další pro nová rádia

• FM vysílačů, jeden pro stávající rádio ČR1 a další pro nová rádia

• MPX přepínače,

• Výkonový sdružovač výstupů FM vysílačů

• Vstupni dělič signálu na vstupech FM přij ímačů

• Nová propojovací kabeláž koaxiální, datová a napájecí

Kabeláž bude upravována pouze v rámci skříní Distribučního zařízení
kabeláží mimo skříně (v objektu) nebude zasahováno.

vstup

Velínu SAT budou doplněnyna

na Velínu SAT. Do

Vynucená úprava zesilovací jednotky FM v tunelu Mrázovka

Současná zesilovací jednotka v Distribučním zařízení tunelu Mrázovka
zesilování kmitočtu 94,6 MHz (ČR1).

umožňuje pouze

Aby bylo možné šíření signálu dalších rádií v tunelu Mrázovka, bude nutné provést přestavbu
stávajtci kanalove FM zesilovací jednotky (kanálový zesilovač) umístěné v Distribučním
zařízeni tunelu Mrázovka na širokopásmovou FM zesilovací jednotku.

Jednotka bude muset být pro přestavbu vyjmuta z Distribučního zařízení v tunelu Mrázovka a
dopravena do RCD. Odhadovaná doba přestavby bude přibližně 5 dní. Během přestavby
nebude k dispozici signál FM rádia v tunelu Mrázovka.

Po přestavbě bude jednotka do Distribučního zařízení v tunelu Mrázovka vrácena bez dalších
nutných uprav na stávajícím zařízení.

Doba dodání a záruční doba

Doba dodání technologie a zajištění montáže, nastavení
závazné objednávky.

oživení je minimálně 6 týdnů od

Záruční doba na dodávku a montáž je 48 měsíců.

!Sa£lS!!!íWS5!Sa;íSav provozu.
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Provedení úprav a financování-

Vzhledem ktomu, že se jedná o úpravu související s vyhodnocováním zkušebního provozu

Tunelového komplexu Blanka, bylo rozhodnuto Hlavní zkušební komisí TKB, že úpravy

budou provedeny a financovány v rámci úprav prováděných v souladu se smlouvou mezi

technickou správou komunikací hl.m.Prahy, a.s. a společností SATRA o zajištění zkušebního

provozu TKB, která byla uzavřena v souladu s usnesením Rady HMP o zajištění zkušebního

provozu po odstoupení od smluv s ČKD Praha, které zajišťovalo zkušební provoz v rámci
dodávky technologie pro TKB. Předopkládaná částka je cca

9.4.2018
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