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SMLOUVA o DÍLO

Operátor ICI', a.s.

sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 02795281

DIČ: CZ02795281

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Bc. Petrou Burdovou,
místopředsedkyní představenstva

(dále jen "Objednate|")

ADC studio media, s.r.o.

sídlo: Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2 - Nové Město

IČO: 05389763

puč: CZ05389763

zastoupená Ing.arch. Karlem Svobodou, jednatelem firmy

(dále jen "Zhotovitel")

uzavírají tuto

smlouvu o dílo dle ustanovení š 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále „občanský zákoník")

|. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající, ve
zhotovení 3D modelu určeného kvýstavním prezentacím v rámci projektu „Virtualizace Prahy"
v rozsahu a kvalitě dle příloh této Smlouvy (dále jen „Dí|o").

1.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dilo od Zhotovitele a zaplatit zhotoviteli dohodnutou
Cenu.

n. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně, s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této

Smlouvy a v Době plnění.

2.2 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.

2.3 Zhotovitel je při provádění Díla vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění Díla.

24 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Objednateli prokázání
skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.
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llI. CENA

3.1 objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v

celkové výši 198.500; Kč bez DPH (slovy: stodevadesátosmtisícpětset korun českých) (dále jen
„Cena").

3.2 Cena za dilo uvedená předchozím článku této Smlouvy je pevnou cenou za Dílo. Smluvní strany si

ujednávaji, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení Díla je zahrnuta v Ceně

a Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný
vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či

poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních

předpisů povinen.

3.3 Cena bude uhrazena ve dvou splátkách ve výši 50% Ceny dle odst. 3.1 tohoto článku smlouvy.
Fakturu na první splátku je Zhotovitel oprávněn vystavit ihned po uzavření této smlouvy. Fakturu na

druhou splátku je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po protokolárním předání a převzetí díla dle
čl. VIl této Smlouvy.

3.4 Faktury dle této Smlouvy jsou splatné do 15 dnů od jejich doručení objednateli, a to

bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Za datum

úhrady se považuje den odepsání celé fakturované částky z účtu objednatele.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a protokolárně jej předat
objednateli do 6 týdnů od uzavření této Smlouvy (dále jen „Doba plnění").

4.2 Zhotovitel se zavazuje dodat a protokolárně předat Dílo objednateli v prostorách Českého

institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, na adrese: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00

Praha 6—Dejvice.

v. vuxsrmcke PRÁVO

5.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

5.2 objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím dle čl. VlI této Smlouvy.
Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

VI. POSKYTNUTÍ LICENCE

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit objednateli a jeho právním nástupcům výhradní,
neodvolatelně a neomezené právo Dílo užít, a to bez teritoriálního omezení, a současně tímto

objednateli a jeho právním nástupcům takové právo užít dílo uděluje, a to na dobu trvání autorských
práv.

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit objednateli a jeho právním nástupcům právo
pozměnit a zasáhnout do Díla, včetně vytváření děl zněj odvozených a začleňování Díla do děl

souborných, a současně tímto objednateli a jeho právním nástupcům takové právo pozměnit a

zasáhnout do díla uděluje.
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6.3 Cena za poskytnutí licence jejiž započtena v Ceně dle čl. lll. odst. 3.1 této Smlouvy.

6.4 objednatel není povinen poskytnutá práva (licenci) využít.

6.5 Právo pozměnit a zasáhnout do díla podle této Smlouvy nezakládá nárok objednatele ani jeho

právních nástupců na proplacení jakýchkoli nákladů, které jim vzniknou v důsledku pozměnění a

zásahů do díla bez účasti Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá ani za škody vzniklé pozměněním nebo

zasažením do díla bez jeho účasti.

vu. PŘEDÁNÍ A piievzsrí DÍLA

7.1 o předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla objednatelem sepíšl

smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

7.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné

listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

7.3 objednatel není povinen převzít dílo obsahující vady a nedodělky. o odmítnutí převzetí díla bude

objednatelem zpracován a Zhotoviteli doručen písemný protokol obsahující seznam vad a nedodělků

bránících převzetí díla.

7.4 V případě, že objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, uvede jejích soupis v

předávacím protokolu a zároveň stanoví lhůtu kjejich odstranění.

vm. ZÁRUKA

8.1 Zhotovitel poskytuje záruční dobu 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu dle čl. VII. odst.

7.1 této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel odpovídá za případné vady díla po celou záruční dobu. Záruční doba začíná běžet dnem

podpisu předávacího protokolu dle čl. Vll. odst. 7.1 této Smlouvy.

8.3 Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese sídla

Zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v dohodnutém termínu. o dobu

odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

8.4 Případné neodstranitelné vady, která bude bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel

objednateli novým, bezvadným plněním.

IX.

Sankce

9.1 Pro případ prodlení Zhotovltele spředánim díla bez vad a nedodělků je Zhotovitel povinen

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel

uhradí smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením tvrzené povinnosti vznikla objednateli
škoda.
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9.2 Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XllI odst. 13.5 této Smlouvy je objednatel
oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000; Kč za každé jednotlivé porušení

této povinností zvlášť.

9.3 Zhotovitel je oprávněn v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo požadovat po

objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. ||| odst. 3.1 této Smlouvy za

každý i započatý den prodlení.

9.4 Smluvní strany jsou si vědomi toho, že výše smluvní pokuta uvedená v odst. 9.1 tohoto článku

Smlouvy byla stanovena s ohledem na důležitost dodržení doby plnění ze strany Zhotovitele.

)(. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

10.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

10.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného Díla a na

vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav prováděného Díla.

10.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla řídit se pokyny objednatele. To neplatí v případě, že

splněním pokynu by došlo k porušení právních předpisů.

XI. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

11.1 objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

11.2 objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této

Smlouvy.

11.3 objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli závazné pokyny.

xu. VÝPOVĚD SMLOUVY A oDSToUPENÍ

12.1 objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 7 dnů a

počíná běžet doručením písemné výpovědi Zhotoviteli.

12.2 V případě, že některá ze smluvních stran poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této

smlouvy podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

12.3 odstoupení od smlouvyje účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní

straně.

x|||. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním

řádem, zejména občanským zákoníkem.

13.2 Zhotovitel je na základě š 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění osobou povinnou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou

spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se dále

zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných poddodavatelů.

4

OPERÁTOR

ICT



13.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně jejích příloh a veškerých případných
budoucích dodatků bude 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),
v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zabezpečí objednatel.

13.4 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

jejím zveřejněním vregistru smluv. Uzavřením smlouvy se pro účely této Smlouvy rozumí nabytí
platností.

13.5 Zhotovitel nebude, bez předchozího písemného souhlasu objednatele publikovat nebo vwíjet
takové reklamní či obdobné aktivity, které by byly dávány do přímé spojitosti s touto Smlouvou, jejim
předmětem a jménem objednatele. Toto ujednání se nevztahuje na uvádění objednatele
v referencích v případech účasti Zhotovitele v zadávacích/výběrových řízeních.

13.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel
obdrží jeden (1) stejnopis a objednatel dva (2) stejnopisy.

13.7 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně vzestupně číslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.8 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato

Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodně vůle, na důkaz

čehož připojují své podpisy.

Příloha 1. Specíňkace 3D tištěného modelu

2. Výřez ve formátu *.pdf
3. K/ad dílů
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Model bude zhotoven v měřítku M 1:300. Model bude vyroben pro primární účel využití na výstavách

a bude tedy uzpůsoben na snadnou manipulaci, instalaci/deinstalaci a přenášení. Této skutečnosti

bude uzpůsoben výběr dostatečně lehkého a zároveň pevného materiálu, ze kterého bude model

vyroben a sice huštěná PUR pěna.

Technická specifikace:

' Model se bude vztahovat k území části Dejvic zachycující okolí Vítězného náměstí. Území je

specifikováno v příloze č. 2 Smlouvy o dílo.

— Budovy budou tvořit objemově uzavřené objekty.

— Budovy budou modelovány tak, aby měly reálné tvary střech s minimálním detailem

charakterizovaným jako hlavní hmotové výstupy ze základního objemu objektu.

— Model bude obsahovat vrstvu zeleně. Tato vrstva bude obsahovat zeleň zásadního prostorového

charakteru ve zjednodušené podobě. Budou zachyceny hlavní solitérní stromy a aleje. Stromy budou

mít například kulovitý tvar s jednou prodlouženou osou. Budou vytvořeny minimálně dvě velikosti

těchto stromů. Vrstva stromů bude pozičně a strukturně odpovídat návrhu dat ke staženívíše.

— Model bude obsahovat vrstvy chodníků a silnic vytvořené tak, aby nebyly lepené a nehrozilo jejich

poškození. Vhodný způsob ztvárnění (např. nátěr, textura, perforace aj.) budou navrženy dodavatelem

a budou podléhat schválení objednatelem při osobni konzultaci, a to s ohledem na požadavek

maximální pevnosti modelu z důvodu primární funkce 3D modelu - časté manipulaci,

instaIaci/deinstalaci a přenášení. — Barevnost jednotlivých částí bude následující: terén — barva středně

šedá 40 %, komunikace - barva tmavě šedá 45%, chodníky — barva tmavě šedá 30 % objekty - barva

světle šedá 25%, zeleň — barva pastelově zelená. Barvy budou upřesněny dle vzorníku při osobní

konzultaci s ohledem na nastavení průhlednosti a barev modelu v augmentové realitě, který se na

předmětný 3D model vysílá.

— Materiálové provedení bude navrženo a uzpůsobeno na častou manipulaci a převoz modelu, tak aby

model a použité materiály byly dostatečně pevné, ale zároveň aby celkový model nebyl nadměrně

těžký.

Model bude zobrazovat území části Prahy 6 - Dejvice. Územíje specifikováno v dokumentu - Výřez

ve formátu .pdf. Datové vrstvy vztahujícíse k poptávce jsou dostupné na odkazu:

http:(/www.uschovna.cz/zasilka/EKSVAGGLMMRZUUF-AUH/

Specifikace 3D cestovního modelu

Příloha č. 1



- Model bude rozdělen na 4 částí podle přílohy č. 2 a č. 3 Smlouvy o dílo tak, aby mohl být přemístěn

na jiné místo a mohl být zaslán v přepravních dřevěných boxech mimo území republiky na výstavy a

expozice. — Spojenítěchto 4 kusů bude na doraz, bez lepených spojů, cest a chodníků, tak aby detaily

přiznaných spojů seděly v maximální odchylce 0,24 mm a aby byl spoj maximálně neviditelný.

Provedení spojů musí umožnit laické zacházení a složení 4 kusů modelu k sobě na doraz bez potřeby

odborné manipulace.

— Ve spodu modelu bude plná, tvrzená rovná hmota (např. tvrzený polystyren atp.) z důvodu vysokých

požadavků na pevnost celého modelu a jeho uzpůsobení pro časté stěhování.

= Boky modelu z vnější strany (včetně podkladové vrstvy) budou chráněné bílím plastovým potahem
o tloušťcemin. 2 mm a musí být uzpůsobeny na spoje 4 dílů nadoraz (bez potřeby lepení plastu na

více kusů modelu, aby překryly spáru), tak, aby byl spoj maximálně neviditelný.
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výška řeber 65,23 rpm
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