SMLOUVA O DÍLO
Integrace bezpečnostních systémů a systém pro automatickou biometrickou detekci obličejů
včetně rozšíření systému CCTV

Číslo smlouvy objednatele: PPR-27225-108/ČJ-2015-990656

Smluvní strany:
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:

Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
00007064
CZ00007064
PhDr. Jaromírem Bischofem, ředitelem Správy logistického
zabezpečení Policejního prezidia České republiky

Bankovní spojení:

Česká národní banka, Praha 1
č.ú. 5504881/0710

Korespondenční adresa:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení,
Nádražní 16, 150 05 Praha

(dále jen „Objednatel“)
a
Sdružení Siemens, s.r.o. a AUROTON COMPUTER, spol. s r.o.

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:

Siemensova 1, 155 00 Praha 13
00268577
CZ00268577
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1,
140 92 Praha 4, Česká republika; Č. účtu CZK: 1013384001/2700
Siemensova 1, 155 00 Praha 13

Korespondenční adresa:
a
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:

AUROTON COMPUTER, spol. s r.o.
43871437
CZ43871437
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

UniCreditBank a.s., 35102111/2700

Korespondenční adresa:
(dále jen „Dodavatel“)

Desenská 612/35, 190 00 Praha 9

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský
zákoník“) a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a příslušných ustanovení zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (dále jen „autorský zákon“) tuto
smlouvu o dílo - Integrace bezpečnostních systémů a systém pro automatickou biometrickou
detekci obličejů včetně rozšíření systému CCTV
(dále jen „Smlouva“)
PREAMBULE
1.

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce
s názvem “Integrace bezpečnostních systémů a systém pro automatickou biometrickou
detekci obličejů včetně rozšíření systému CCTV“ č.j.: PPR-27225/ČJ-2015-990656 (dále
též „Veřejná zakázka“). Zadávací řízení bylo uskutečněno v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

2.

Účelem této Smlouvy je zajištění dodání a instalace souboru speciálního hardware a
software uřčeného pro integraci bezpečnostních systémů, automatickou biometrickou
detekci obličejů a rozšíření systému CCTV na letišti Václava Havla Praha (dále také jen
„LVHP“), čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti nejen přímo na letišti, ale i v celé České
republice.

1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.

Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění specifikované touto Smlouvou a
jejími přílohami, dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a zadávací
dokumentací včetně dodatečných informací. Dodavatel na základě této Smlouvy dodá
následující plnění:
a) Integrace bezpečnostních systémů (IBS) – specifikováno v Příloze č. 1 Smlouvy
-

-

vybudování centra IBS - centrálního bezpečnostního úložiště (dodání techniky,
instalace a vybudování infrastruktury);
propojení centra IBS na bezpečnostní systémy KODOX, RZ, Validace palubních
vstupenek, EasyGO, Automatické detekce obličejů (součást předmětu plnění), CCTV
LVHP;
vytvoření softwarového díla pro získávání a ukládání dat z připojených
bezpečnostních systémů, poskytování informací (vyhledávací dotazy na databáze
IBS, poskytování videosekvencí CCTV LVHP, export dat) a služeb (sledování
zájmových objektů, propojení s lustračními databázemi).

b) Vybudování systému pro automatickou detekci obličejů - specifikováno v Příloze
č. 1 Smlouvy
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-

-

vybudování kamerového systému pro detekci obličejů (dodání výpočetní techniky a
kamer dle daných parametrů, instalace včetně vybudování infrastruktury do
uvedených lokalit a integrace/federace kamer do CCTV LVHP);
dodání a instalace speciálního software na vyhodnocování kamerových záznamů
s detekcí obličejů osob v prostorách LVHP pro hledání shod zachycených obličejů se
zájmovými osobami jednotlivých klientů a pro vyhodnocování uložených záznamů z
detekce obličejů s vyhledáváním ex post vložených fotografií osob.

c) Rozšíření CCTV LVHP - specifikováno v Příloze č. 1 Smlouvy
- dodávka 61 ks kamer. Součástí dodávky těchto kamer nejsou instalační práce (dle
Přílohy č. 1 zadávací dokumentace „Technická specifikace“).
d) Dodání dokumentace k dodanému plnění
Dodavatel je povinen při předání předmětu plnění Objednateli předat veškerou
dokumentaci související s předmětem plnění, a to zejména technickou dokumentaci,
včetně detailního popisu dodané řešení a popisu adaptérů pro komunikaci, návody na
obsluhu a údržbu, záruční listy, uživatelský manuál, a to v českém jazyce.
e) Školení - specifikováno v Příloze č. 3 Smlouvy
f) Záruka a servisní podpora - specifikováno v Příloze č. 2 Smlouvy
(souhrnně dále též „Předmět plnění“).

1.2.

Podrobná specifikace Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1, v Příloze č. 2 a v Příloze
č. 3 Smlouvy.

1.3.

Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost a technické podmínky pro napojení systémů:

1.4.
2.

-

easyGO – objednatel poskytne definici komunikačního rozhraní (ve formátu WSDL),
nejpozději do 31. 8. 2017

-

napojení detekce RZ do IBS nejpozději do 31. 8. 2017,

-

federace kamer - objednatel zajistí součinnost integrátora a správce systému CCTV
LP, pro federaci kamer mezi CCTV LP a CCTV FR.

Objednatel za řádně poskytnuté plnění Dodavateli zaplatí cenu sjednanou v této Smlouvě a
podrobně specifikovanou v Příloze č. 5 Smlouvy.
CENA ZA PLNĚNÍ

2.1.

Objednatel má povinnost zaplatit Dodavateli za řádně poskytnuté plnění sjednanou cenu.

2.2.

Celková cena Předmětu plnění je 70 457 368,57 Kč bez DPH sedmdesát milionů čtyři sta
padesát sedm tisíc tři sta sedmdesát Kč, tj. 85 253 415,97 Kč včetně 21 % DPH osmdesát
pět milionů dvě stě padesát tři tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých sedmdesát haléřů.

2.3.

Podrobné určení ceny Předmětu plnění, včetně rozpisu cen jednotlivých položek plnění, je
uvedeno v Příloze č. 5 Smlouvy.

2.4.

Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění je cenou konečnou, nejvýše přípustnou,
nepřekročitelnou. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady, které Dodavateli v souvislosti
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s řádným poskytováním dohodnutého plnění vzniknou, vč. veškerých licenčních poplatků,
nákladů na dopravu, cel, nákladů na balení, doručení apod., a jsou v nich zohledněna rizika,
bonusy, slevy a další vlivy ve vztahu k celkové době plnění dle této Smlouvy.
2.5.

Cena plnění bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne
účinnosti příslušné změny.

2.6.

Veškeré ceny dohodnuté v této Smlouvě jsou ceny v korunách českých.

3.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.

Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad (dále jen „faktura) za předmět plnění vyjma
servisní podpory do 15 dnů ode dne podpisu závěrečného akceptačního protokolu oběma
Smluvními stranami.

3.2.

Dodavatel je povinen vystavit samostatnou fakturu na projekt Integrace bezpečnostních
systémů - 114V12100 5039 a na projekt Systém pro automatickou biometrickou detekci
obličejů včetně rozlišení systému CCTV – 114V12100 5037 a to jak za dodávku, školení,
tak za servisní podporu.

3.3.

Úhrada za servisní podporu bude rozdělena do samostatných fakturačních celků dle přílohy
č. 10 s tím, že Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za čtvrtletní období zpětně. Datem
uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední den čtvrtletí, za které budou služby
poskytovány. Faktura musí být Objednateli prokazatelně doručena do 15 dnů od data
uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4.

Splatnost platebního dokladu, mimo zádržného dle čl. 3.5. Smlouvy, je 30 dnů od data jejího
prokazatelného doručení Objednateli na adresu uvedenou ve Smlouvě, s výjimkou případu,
kdy faktura doručená v termínu od 20. 12. daného roku do 31. 1. následujícího roku je
splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli.

3.5.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má za účelem zajištění řádného plnění Smluvních
povinností Dodavatelem právo na zádržné (pozastávku), a to za níže uvedených podmínek.
Zádržné bude uplatňováno z ceny za předmět plnění včetně DPH dle čl. 2 Smlouvy
v následující výši:
-

14 % Objednatel uhradí po uplynutí 3 (třech) měsíců od podpisu závěrečného
akceptačního protokolu, na základě písemné výzvy Dodavatele za dodržení pravidla
v čl. 3.3. Smlouvy a zároveň na základě písemného protokolu podepsaného oběma
Smluvními stranami, že v Helpdesku dle čl. 1.1. písm. f) Smlouvy není evidována,
k danému datu, žádná neodstraněná vada;

-

2% Objednatel uhradí po uplynutí 1 (jednoho) roku od podpisu závěrečného
akceptačního protokolu, na základě písemné výzvy Dodavatele za dodržení pravidla
v čl. 3.3. Smlouvy a zároveň na základě písemného protokolu podepsaného oběma
Smluvními stranami, že v Helpdesku dle čl. 1.1. písm. f) Smlouvy není evidována,
k danému datu, žádná neodstraněná vada;

-

2% Objednatel uhradí po uplynutí 2 (dvou) let od podpisu závěrečného akceptačního
protokolu, na základě písemné výzvy Dodavatele za dodržení pravidla v čl. 3.3.
Smlouvy a zároveň na základě písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními
stranami, že v Helpdesku dle čl. 1.1. písm. f) Smlouvy není evidována, k danému datu,
žádná neodstraněná vada;
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-

2% Objednatel uhradí po uplynutí 3 (tří) let od podpisu závěrečného akceptačního
protokolu, na základě písemné výzvy Dodavatele za dodržení pravidla v čl. 3.3.
Smlouvy a zároveň na základě písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními
stranami, že v Helpdesku dle čl. 1.1. písm. f) Smlouvy není evidována, k danému datu,
žádná neodstraněná vada.

Objednatel je oprávněn vůči zádržnému jednostranně započíst jakýkoliv oprávněný nárok,
včetně nároku na smluvní pokuty, který má vůči Dodavateli a který vznikl na základě a
v souvislosti s touto Smlouvou.
3.6.

Faktura musí obsahovat číslo této Smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisů, zejména pak zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny dle občanského
zákoníku. Dále musí faktura obsahovat označení projektu (Integrace bezpečnostních
systémů - 114V12100 5039 a Systém pro automatickou biometrickou detekci obličejů
včetně rozlišení systému CCTV – 114V12100 5037).

3.7.

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu
s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění
Dodavateli, aniž se dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.

3.8.

Adresa Objednatele pro doručení faktury je:
Policejní prezidium ČR, P.O. BOX 6, OMTZ (xxxxxxxxxxxx), 150 05 Praha 5.
Kontaktní osoba pro potřeby fakturace je xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

3.9.

Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční
částky z bankovního účtu Objednatele uvedeného ve smlouvě v prospěch bankovního účtu
Dodavatele uvedeného v Smlouvě.

3.10.

Společně s fakturou za servisní podporu dodá Dodavatel originál Objednatelem
schváleného akceptačního protokolu. Osoba odpovědna za podpis akceptačního protokolu
je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.11.

Společně s fakturou za poskytnuté plnění dodá Dodavatel originál závěrečného
akceptačního protokolu podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran, jinak
Objednatel nebude fakturu Dodavatele akceptovat. Závěrečný akceptační protokol obsahuje
přehled poskytnutého plnění, tak aby bylo možné poskytnuté plnění jednoznačně
identifikovat.

3.12.

Závěrečný akceptační protokol musí obsahovat alespoň:
- označení čísla smlouvy;
- předmět poskytnutého plnění včetně výrobních (sériových) čísel u položek, která jsou jimi
opatřena;
- datum převzetí, resp. akceptace;
- identifikace osob pověřených akceptační protokol za Smluvní strany podepsat;
- součástí protokolu je podepsaná prezenční listina provedených školení.

3.13.

Objednatel neposkytuje Dodavateli finanční zálohy na předmět plnění.
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4.

DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ DODÁVEK

4.1.

Místem plnění dle této Smlouvy je Mezinárodní letiště Václava Havla Praha.

4.2.

Řádně a včas dodaný Předmět plnění dle odst. 1.1. Smlouvy, je předán okamžikem
akceptace tj. podpisem závěrečného akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami.
Podpisu akceptačního protokolu předchází akceptační řízení, tak jak je definováno v Příloze
č. 4 Smlouvy. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že součástí akceptace nejsou školení,
které proběhnou dle Přílohy č. 3 Smlouvy v termínu po závěrečné akceptaci, ale s tím, že
jsou zahrnuty v celkové ceně plnění.

4.3.

Dodavatel je povinen při předání předmětu plnění Objednateli předat veškerou dokumentaci
související s předmětem plnění, a to zejména technickou dokumentaci, včetně detailního
popisu dodaného řešení a popisu adaptérů pro komunikaci, návody na obsluhu a údržbu,
záruční listy, uživatelský manuál, a to v českém jazyce.

4.4.

Dodavatel je povinen dodat Předmět plnění dle čl. 1.1. Smlouvy do 30. 11. 2017 s tím, že
školení dle čl. 1.1 písm. e) Smlouvy je Dodavatel povinen poskytnout v termínech, tak jak
je uvedeno v Příloze č. 3 Smlouvy. Servisní podporu dle čl. 1.1. písm. f) Smlouvy je
Dodavatel povinen poskytovat v období 36 měsíců ode dne následujícího po akceptaci.

5.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

5.1.

Dodavatel zaručuje a odpovídá za to, že předané plnění:
a)

odpovídá sjednané specifikaci;

b)

je bez faktických vad;

c)

je bez právních vad.

5.2.

Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na předmět plnění na dobu 36 měsíců ode dne
následujícího po dni akceptace, pokud není v Příloze č. 2 Smlouvy určeno jinak. Zárukou
přejímá Dodavatel závazek, že dodané plnění bude po tuto dobu způsobilé pro použití ke
smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se vyskytne v době trvání záruky. Objednatel
je povinen záruční vady oznámit Dodavateli neprodleně od jejich zjištění. Záruční doba
neběží po dobu, po kterou trvá vada, za kterou odpovídá Dodavatel, a to od doby oznámení
vady Objednatelem až do jejího úplného odstranění Dodavatelem. Dodavatel je povinen
odstranit vadu do 30 dnů od jejího řádného nahlášení, pokud není v Příloze č. 2 Smlouvy
určeno jinak. Další podmínky záruky jsou specifikovány v Příloze č. 2 Smlouvy.

5.3.

Dodavatel odpovídá za to, že plněním této Smlouvy nebude zasaženo do práv třetích osob,
a to včetně práv k předmětům duševního vlastnictví.

5.4.

Záruka za plnění se nevztahuje na případy a situace, které potenciálně nastanou v důsledku
legislativních nebo provozně-technických změn nezávislých na vůli Smluvních stran oproti
podmínkám sjednaným touto Smlouvou.

5.5.

Dodavatel neodpovídá za vady plnění způsobené vyšší mocí, neoprávněným zásahem či
opomenutím Objednatele nebo třetí osoby na straně Objednatele v rozporu s dokumentací,
písemně prokazatelně předanými doporučeními výrobce nebo Dodavatele.

5.6.

Plnění má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto Smlouvou. Za vady se považují i
vady v návodech k použití, dokladech a dokumentech.

6

5.7.

Objednatel uplatní požadavek na odstranění vady na Helpdesk Dodavatele. Kontaktní údaje
na Helpdesk Dodavatele jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy. Dodavatel je povinen
odstranit závadu dle podmínek stanovených ve výše uvedené Příloze č. 2.

5.8.

Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu
újmy.

5.9.

Veškeré činnosti související s odstraněním vady činí Dodavatel sám na své náklady (včetně
nákladů na dopravu) v součinnosti s Objednatelem tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo
neomezil činnost Objednatele.

5.10.

V případě opravy zařízení, které obsahuje paměťové médium, které bylo součástí předmětu
plnění, tak jednotlivá paměťová média zůstávají po dobu opravy zařízení ve vlastnictví a
v držbě Objednatele. V případě závady na paměťovém médiu se Dodavatel zavazuje
nahradit nefunkční zařízení novým paměťovým médiem s tím, že vadné paměťové médium
zůstává ve vlastnictví a v držbě Objednatele.

6.

SANKCE

6.1.

V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím plnění dle této Smlouvy vzniká Objednateli
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny plnění s DPH dle této Smlouvy, a
to za každý den prodlení. To neplatí v případě, že prodlení dodavatele je způsobeno
porušením povinností objednatele dle článku 1.3. této smlouvy.

6.2.

V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je
Dodavatel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

6.3.

V případě nedodržení stanovených parametrů SLA (dle Přílohy č. 2 Smlouvy) vzniká
Objednateli nárok na smluvní pokutu v následující výši:

Překročení Doby nedostupnosti

Smluvní pokuta

Větší než 44 hodin za rok, ale menší
než nebo rovnající se 88 hodin za rok

100 000 Kč

Větší než 88 hodin za rok, ale menší
než nebo rovnající se 132 hodin za rok

500 000 Kč

Větší než 132 hodin za rok a za
každých dalších započatých 132 hodin
za rok.

1 000 000 Kč

6.4.

Objednatel vyhodnotí vznik nároku na smluvní pokutu vždy do 15 dnů od konce každého
čtvrtletního období. Výše smluvní pokuty se vyčísluje vždy s ohledem na Dobu
nedostupnosti v sledovaném období (1 rok).

6.5.

V případě prodlení Dodavatele s dodržením doby odezvy a doby řešení dle Přílohy č. 2
Smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli následující smluvní pokuty:
a) Kategorie A (Havárie)
Smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každou započatou 1 hodinu překročení Doby
odezvy. Smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin
překročení Doby řešení.
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b) Kategorie B (Chyba)
Smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každou započatou 1 hodinu překročení Doby
odezvy. Smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin
překročení Doby řešení.
c) Kategorie C (Nedostatek)
Smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každých započatých 8 hodin překročení Doby
odezvy. Smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin
překročení Doby řešení.
6.6.

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy oprávněné
Smluvní strany k její úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta
delší.

6.7.

Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu
újmy, a to v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní
pokuty nebo slevy z ceny nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své
závazky.

7.

SUBDODAVATELÉ

7.1.

Dodavatel je oprávněn poskytovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím subdodavatele
pouze v rozsahu, v jakém si toto právo vyhradil v rámci podání nabídky v zadávacím řízení
na Veřejnou zakázku, a pouze prostřednictvím tam uvedených subdodavatelů. Ve všech
ostatních případech je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění prostřednictvím
subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

7.2.

Za plnění subdodavatelů Dodavatel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za
důsledky vzniklé.

8.

MLČENLIVOST A DŮVĚRNÉ INFORMACE

8.1.

Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, okolnosti a
údaje, které se dozvěděly nebo získaly v souvislosti s realizaci předmětu plnění této
Smlouvy, ani je neposkytnou jiným osobám bez předchozího výslovného souhlasu druhé
Smluvní strany.

8.2.

Za důvěrnou informaci se rovněž považuje obchodní tajemství ve smyslu občanského
zákoníku.

8.3.

Informace poskytnuté Dodavatelem Objednateli v souvislosti s realizaci předmětu plnění
této Smlouvy se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Dodavatel
Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Dodavateli písemně potvrdil svůj
závazek zachovávat důvěrnost těchto informací. Pokud jsou důvěrné informace Dodavatele
poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických
nosičích dat (médiích), je Dodavatel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového
materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.
Informace poskytnuté Dodavatelem Objednateli v souvislosti s realizaci předmětu plnění
této Smlouvy se považují za důvěrné:
Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“
Příloha č. 2 – „Záruka a servisní podpora“
Příloha č. 3 – „Školení“
Příloha č. 4 – „Akceptační řízení“
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Příloha č. 5- „Specifikace ceny za předmět plnění“
Příloha č. 6 – „Harmonogram“
Příloha č. 7 – „Seznam autorů a jednotlivých komponent díla“
Příloha č. 8 – „Podmínky vstupu“
Příloha č. 9 – „Pojistní smlouva/pojistný certifikát – kopie“
8.4.

Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně
budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a
ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování
těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.

8.5.

Za důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která
obsahuje systém Objednatele, která do něj mají být, byla nebo budou Dodavatelem,
Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z něj byla získána. Bez ohledu na
ostatní ustanovení této Smlouvy jsou za důvěrné informace Objednatele považovány též
zdrojové kódy systému Objednatele, jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo ohrozit
bezpečnost dat Objednatele v tomto systému.

8.6.

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
a)

se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků
Smluvní strany či právních předpisů;

b)

měla přijímající Smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této
Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi Smluvními
stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací;

c)

jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající Smluvní strana dospěje
nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí
strany;

d)

po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající Smluvní straně třetí osoba, jež není
omezena v takovém nakládání s informacemi.

8.7.

Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají Smluvní strany pouze
v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této
Smlouvy.

8.8.

Ujednání této Smlouvy upravující ochranu důvěrných informací se nevztahují na
skutečnosti, které je nutno zveřejnit, poskytnout nebo sdělit dle platných právních předpisů
včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu. Dodavatel výslovně
souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně všech Příloh.

8.9.

Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto
článku Smlouvy a účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá bez omezení i po ukončení
účinnosti této Smlouvy.

9.

ODSTOUPENÍ

9.1.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se převodu
vlastnického práva a užívacích práv, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti
za újmu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

9.2.

Smlouvu lze dále ukončit následujícími způsoby:
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a) písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných
závazků a pohledávek;
b) písemným odstoupením jedné Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně
v souladu s touto Smlouvou.
9.3.

Každá ze smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto
Smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977 a násl. a ust. § 2002 a násl.
občanského zákoníku. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení
o odstoupení příslušné Smluvní straně.

9.4.

V případě, že bude dosažena dostupnost služby dle Přílohy č. 2 Smlouvy nižší než 60 %,
považuje se to za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě má Objednatel právo od
Smlouvy odstoupit s účinky do budoucna, tj. odstoupení se týká nesplněného zbytku plnění.

9.5.

Smluvní strany jsou oprávněné odstoupit od této Smlouvy i pro nepodstatné porušení
smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. V případě nepodstatného
porušení smluvní povinnosti, může druhá Smluvní strana od Smlouvy odstoupit poté, co
strana, která se dopustila nepodstatného porušení smluvní povinnosti, svoji povinnost
nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla.

9.6.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku Dodavatele v insolvenčním řízení nebo Dodavatel sám podá dlužnický návrh na
zahájení insolvenčního řízení; Dodavatel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému byť jen
faktickému podstatnému omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad
na jeho způsobilost plnit závazky podle této Smlouvy.

9.7.

Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud Dodavatel přestane splňovat
podmínky dle základních, profesních nebo technických kvalifikačních předpokladů,
stanovených v zadávacích podmínkách na realizaci této Veřejné zakázky.

10.

KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, OPRÁVNĚNÉ OSOBY

10.1.

Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných
osob stanovených zákonem, touto Smlouvou nebo jimi pověřených zástupců. Tyto osoby
koordinují činnost obou Smluvních stran v rámci plnění této Smlouvy, zastupují zájmy
svého zmocnitele, přijímají požadovaná rozhodnutí nebo zajištují bezodkladné přijetí
příslušných opatření a zajišťují vzájemnou komunikaci smluvních stran:

za Dodavatele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

za Objednatele:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další osoby oprávněné jednat ve věcech plnění poskytovaného dle této smlouvy, včetně práva
podepsat závěrečný akceptační protokol jsou kromě zástupců smluvních stran uvedených
v záhlaví této smlouvy:
za Dodavatele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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za Objednatele:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V případě, že dojde ke změně oprávněných osob nebo kontaktních údajů u nich uvedených,
jako je e-mail, tel., apod., povinná strana, u které k takové změně došlo, doručí písemné
oznámení o této změně druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu.
11.

LICENCE

11.1.

V případě, že předmětem plnění dle této Smlouvy je i plnění, které naplňuje znaky
autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), Objednatel
má k tomuto dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem následující licenci:

a)

Objednatel má nevýhradní, přenosné, časově a územně neomezené právo užít autorské dílo
ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel má právo autorské dílo
zpracovávat, upravovat či jinak měnit, a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel je
oprávněn tuto licenci ve formě sublicence poskytnout třetí osobě, nebo ji na třetí osobu
převést, a to v celém rozsahu, nebo jenom ohledně určitých práv vyplývajících z licence;

b)

účinek poskytnuté licence nastává okamžikem předání plnění dle této Smlouvy, do
okamžiku předání je Objednatel oprávněn autorské dílo užit v rozsahu a způsobem
nezbytným k provedení akceptace příslušného plnění;

c)

v případě, že předmětem plnění je tzv. software vytvořený na zakázku, tedy software
vytvořený pro účely plnění této Smlouvy, licence dle tohoto článku Smlouvy se vztahuje i
na zdrojové kódy, včetně přípravných koncepčních materiálů k takovému software.
Dodavatel je povinen při předání plnění dle této Smlouvy, tedy před podpisem akceptačního
protokolu nebo protokolu o převzetí software vytvořeného na zakázku, předat Objednateli
aktuální verzi komentovaných zdrojových kódů, včetně přípravných koncepčních materiálů
v elektronické i tištěné formě, a to v takovém rozsahu a podobě, aby Objednatel sám, nebo
prostřednictvím třetí osoby, mohl případně převzít další rozvoj takového software
vytvořeného na zakázku;

d)

udělení licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět. Licence se poskytuje bezúplatně;

e)

je-li součástí plnění tzv. standardní či proprietární software, u kterého Dodavatel nemůže
udělit, nebo zajistit Objednateli licenci dle předchozích ustanovení, řídí se poskytovaná
licence licenčními podmínkami dodaného softwarového produktu ale s tím, že Objednatel
má vždy nevýhradní, přenosné, časově a územně neomezené právo užít tento software
v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 Smlouvy. Objednatel je oprávněn licenci převést na
třetí osobu. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že za standardní software se
považuje pouze hypervizor, operační systém, databázový software, zálohový software,
dohledový software a software pro rozpoznávání videa a analýzu obličejů, který nebyl
vytvořen pro účely této Smlouvy;

f)

Objednatel nemá povinnost licenci využít;

g)

Příloha č. 7 Smlouvy obsahuje seznam všech dodaných autorských děl, s uvedením
konkrétních autorů dodaného díla.
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12.

POJIŠTĚNÍ

12.1.

Dodavatel je povinen být po celou dobu plnění dle této Smlouvy pojištěn z odpovědnosti za
újmu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti se shodným předmětem
plnění, jako je předmět této Smlouvy, a to ve výši minimální pojistné částky 100 000 000 Kč
(slovy: sto miliónů korun českých) se spoluúčastí maximálně 10% s tím, že pojistná
smlouva musí zahrnovat odpovědnost Dodavatele za újmu způsobenou Objednateli nebo
třetí osobě až do výše sjednané pojistné částky.

12.2.

Kopie pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát je Přílohou č. 9 této Smlouvy.

12.3.

Veškeré náklady související s pojištěním odpovědnosti Dodavatele za újmu dle výše
uvedeného jsou nákladem Dodavatele.

12.4.

Nesplnění povinnosti Dodavatele dle tohoto článku Smlouvy bude považováno za podstatné
porušení této Smlouvy.

13.

OBECNÁ USTANOVENÍ

13.1.

Dodavatel je povinen postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností,
sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo
s pokyny jím pověřených osob. Dodavatel je povinen upozorňovat Objednatele
v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.

13.2.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dodavatel odpovídá Objednateli za újmu
majetkovou i za újmu nemajetkovou.

13.3.

Účastníci sdružení jsou vůči Objednateli z jakýchkoli závazků vzniklých v souvislosti
s plněním této smlouvy či v důsledku prodlení nebo jiného porušení smluvních nebo jiných
povinností v souvislosti s plněním smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.

13.4.

Dodavatel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při
plnění Smlouvy k omezení činností nebo ohrožení chodu Objednatele, zejména pak ve
vztahu k jím používaným produktům, zařízení, programovému vybavení a prostředí.

13.5.

Dodavatel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně
dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo
(pokud je nelze zcela vyloučit) v maximální možné míře sníží. Jde-li o zamezení vzniku
škod nezapříčiněných Dodavatelem, má Dodavatel právo na úhradu nezbytných a účelně
vynaložených nákladů odsouhlasených předem Objednatelem.

13.6.

Dodavatel je povinen upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky
svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění
Smlouvy nezbytné a neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu
brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním
předmětu Smlouvy.

13.7.

Objednatel i Dodavatel se dále zavazují sdělit či poskytnout bez zbytečného odkladu druhé
Straně veškeré nezbytné přístupy k věcným i technickým informacím, kterých je nezbytně
zapotřebí k provedení řádného plnění ze strany Dodavatele.

13.8.

Dodavatel je povinen po celou dobu plnění dle této Smlouvy mít v platnosti veškerá
oprávnění, licence a certifikáty ke všem činnostem dle této Smlouvy.

13.9.

Dodavatel při plnění této Smlouvy nebude mít přístup k reálným datům. Veškeré ladící a
testovací práce musí být provedeny na testovacích datech, která Objednatel poskytne
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Dodavateli nebo si je Dodavatel zajistí a odsouhlasí jejich validitu pro účely testování
s Objednatelem.
13.10. Dodavatel není oprávněn připojovat jakákoli vlastní zařízení nebo zprostředkovávat
jakýkoli logický přístup do ICT infrastruktury Objednatele, pracující s reálnými daty.
V případě stavu, kdy Objednatel a Dodavatel společně odstraňují závadu v předmětu díla
nebo v datech, je možný přístup k reálným datům jen pod dohledem odpovědného
pracovníka Objednatele a jen za účelem odstranění závady.
14.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

14.2.

Tato Smlouva, ani práva a povinnosti z ní vyplývající, nesmí být postoupena bez
předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

14.3.

Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle
těchto smluv, ledaže je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují,
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

14.4.

Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto Smlouvu.

14.5.

Práva Objednatele vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

14.6.

Dodavatel přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností,
zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytované plnění a
licenčními podmínkami výrobce.

14.7.

Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této
vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.

14.8.

Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou a v souvislosti
s ním, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy
České republiky.

14.9.

Tato Smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za
písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných
elektronických zpráv.

14.10. Na základě zpracované projektové dokumentace odsouhlasené Objednatelem dodá
Dodavatel upravený položkový rozpočet s konkretizací typu a s uvedením, který účastník
sdružení je oprávněn je fakturovat. Tento rozpočet bude formou dodatku připojen ke
smlouvě jako její nedílná část.
14.11. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž
Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a Dodavatel 1 (jeden) stejnopis.
14.12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“
Příloha č. 2 – „Záruka a servisní podpora“
Příloha č. 3 – „Školení“
Příloha č. 4 – „Akceptační řízení“
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Příloha č. 5 - „Specifikace ceny za předmět plnění“
Příloha č. 6 – „Harmonogram“
Příloha č. 7 – „Seznam autorů a jednotlivých komponent díla“
Příloha č. 8 – „Podmínky vstupu“
Příloha č. 9 – „Pojistná smlouva/pojistný certifikát – kopie“
Příloha č. 10 – „Servisní podpora – harmonogram plateb“

V Praze dne 6. 6. 2017
Za Objednatele:

…………………..
PhDr. Jaromír Bischof
ředitel SLZ PP ČR
Za Dodavatele:
V Praze dne 6. 6. 2017
Siemens, s.r.o.:
……………..………………………………………..
xxxxxxxxxxxxx Vedoucí obchodního oddělení
Security, v plné moci

V Praze dne 6. 6. 2017

AUROTON COMPUTER, spol. s r.o.:
……………..………………………………………..
xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
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……………..………………………………………..
xxxxxxxxxxxxxxxx, Business Administrator, v plné
moci

