RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO
KE STAVBĚ VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ A DOPROVODNÝCH STAVEB
č. ……………………..
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany
1.

Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem:

5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO:

63080249

DIČ:

CZ63080249

zastoupená:

Ing. Pavlem Habartou, generálním ředitelem

bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu:

6502790257/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275
(dále jen „Objednatel“)

a

2.

---doplňte---

se sídlem:

---doplňte---

IČO:

---doplňte---

DIČ:

---doplňte---

zastoupená:

---doplňte---

bankovní spojení:

---doplňte---

číslo účtu:

---doplňte---

zapsána v obchodním rejstříku vedeném ---doplňte---, pod sp. zn.: ---doplňte--(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“)

Preambule
Smluvní strany se v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí
tímto zákonem a dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tuto rámcovou smlouvu o dílo ke stavbě
výstavních stánků a doprovodných staveb (dále jen „Smlouva“).
Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení „Stavba výstavních stánků a
doprovodných staveb na akce“ a vítězné nabídky Zhotovitele, kterou předložil v poptávkovém řízení.
Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne [•] 2019, která byla na základě
výzvy Objednatele k podání nabídek ze dne [•] 2019 vybrána jako nejvhodnější.
I.
Prohlášení Zhotovitele
1.1

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a
je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
II.
Předmět Smlouvy

2.1

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas provést pro Objednatele dílo,
kterým se rozumí výroba, montáž a demontáž typových či netypových výstavních stánků a
doprovodných staveb z výstavního systému OCTANORM, Profi AC, včetně souvisejícího
vybavení, dělících stěn a technických přívodů na základě jednotlivých dílčích smluv (dále jen
„Dílo“), a závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo uhradit Zhotoviteli sjednanou
cenu za Dílo.

2.2

Předmětem Díla se rozumí:
a)

montáž a demontáž typových či netypových výstavních stánků a doprovodných staveb
z výstavního systému OCTANORM, Profi AC, včetně vybavení;

b)

dělící stěny a další služby;

c)

dodávka technických přívodů a elektroinstalace v souladu s normou ČSN 332000-7711.

2.3

Konkrétní podmínky a specifikace Díla jsou součástí Přílohy č. 1 Smlouvy.

2.4

Účelem této Smlouvy je realizace Díla na základě dílčích objednávek Objednatele, pro různé
akce konané v sídle Objednatele, jejichž dispoziční řešení bude vždy součástí požadavků
jednotlivých objednávek Objednatele.
III.
Objednávka a její potvrzení

3.1

Dílčí smlouvy na realizaci Díla jsou uzavřeny potvrzením dílčí objednávky Objednatele beze
změny Zhotovitelem. V případě, že dojde ze strany Zhotovitele k jakékoli úpravě parametrů dílčí
objednávky Objednatele, není Dílčí smlouva uzavřena, ale jedná se o nový návrh uzavření Dílčí
smlouvy.

3.2

Písemná objednávka Objednatele obsahuje vždy údaje o Objednateli, údaje o Zhotoviteli,
fakturační adresu, kontaktní adresu, rozsah a požadovaný termín zahájení Díla, a dále termín
předání Díla, předpokládanou cenu Díla a konkrétní specifikaci Díla v daném případě, včetně
dispozičních řešení. Dílčí objednávky budou zasílány na e-mailovou adresu Zhotovitele a
potvrzovány na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v čl. XIII této smlouvy.

3.3

Objednatel je oprávněn zrušit svou objednávku, a to až do písemného potvrzení objednávky
Zhotovitelem. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které v souvislosti se zrušenou
objednávkou vynaložil.

3.4

Zhotovitel není oprávněn objednávku odmítnout nebo na ni nereagovat. Zhotovitel má povinnost
objednávku potvrdit, případně sdělit návrh na úpravu parametrů této objednávky nejpozději do
2 pracovních sní ode dne jejího odeslání.

3.5

Pro vyloučení pochybností tato Smlouva či jakékoli jiné ujednání Smluvních stran, ústní či
písemné, nezakládá Objednateli povinnost minimálního využití služeb Zhotovitele ve
stanoveném čase. Objednatel není vázán odběrem minimálního množství položek, které jsou
uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy ani žádným stanoveným minimálním množstvím.
Objednatel je povinen pouze odebrat plnění, které od Zhotovitele objedná vystavením
objednávky. Strany uvádějí, že pravidelné dílčí objednávky nebudou považovány za praxi ani
zvyklost zavedenou Smluvními stranami.

3.6

Podrobná specifikace položek souvisejících s realizací Díla je stanovena v Příloze č. 1 této
Smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění
4.1

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání dvou (2) let.

4.2

Místem provedení, dodání, realizace a předání Díla je místo sídla Objednatele uvedené
v záhlaví této Smlouvy.

4.3

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla na základě jednotlivých dílčích objednávek
v termínu uvedeném v dílčí objednávce souvisejícím s realizací konkrétní akce Objednatele a
ukončit realizaci Díla a zajistit jeho předání v termínu uvedeném v dílčí objednávce.
V.
Cena

5.1

Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je po dobu trvání této smlouvy zaručena a stanovena
na základě položkového rozpočtu, který Zhotovitel předložil Objednateli v příslušném
poptávkovém řízení, a který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

5.2

Dohodnutá cena Díla dle položkového rozpočtu je cenou konečnou a nejvýše přípustnou,
přičemž zahrnuje veškeré činnosti a náklady Zhotovitele včetně ceny materiálu spojené
s dodáním Díla Objednateli, a to včetně dopravy. K ceně Díla bude Zhotovitel účtovat daň
z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

5.3

Smluvní strany sjednaly, že Objednatel je povinen plnit své peněžité závazky (provádět jakékoliv
platby) dle této Smlouvy či v souvislosti s ní výhradně na bankovní účet (číslo účtu) sdělený
Zhotovitelem správci daně a zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový
přístup (dále jen „registrovaný účet“), dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném znění. Bude-li Zhotovitel kdykoliv a jakýmkoliv způsobem požadovat plnění na jiný než
registrovaný účet, může Objednatel odmítnout plnění nebo plnit na libovolný registrovaný účet
Zhotovitele, a to vždy dle svého uvážení. Objednatel je rovněž oprávněn plnit přímo správci
daně, zejména je-li nebo mohl-li by se stát (stačí podezření či předpoklad Objednatele) ručitelem
ve smyslu § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, výslovně pak v případě, kdy Objednatel jako
příjemce zdanitelného plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z takového
zdanitelného plnění, a to aniž by byl vyzván jako ručitel. Plnění Objednatele na jakýkoliv
registrovaný účet Zhotovitele a/nebo plnění přímo správci daně, resp. úhrada daně z
poskytnutého zdanitelné plnění, je vždy považováno za řádné plnění Objednatele dle této
smlouvy i splnění jeho závazku a Zhotovitel s tímto bez dalšího souhlasí.

5.4

Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje a odpovídá za to, že k datu uzavření této Smlouvy nejsou
splněny zákonné předpoklady dle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, aby se Objednatel
stal ručitelem za nezaplacenou daň. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas veškeré daňové
povinnosti vzniklé v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen oznamovat Objednateli
bez jakéhokoli odkladu zejména zahájení insolvenčního řízení proti Zhotoviteli a/nebo podstatné
ohrožení schopnosti Zhotovitele plnit své závazky z této Smlouvy. V případě výskytu jakékoli ze
skutečností dle tohoto odstavce na straně Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat
poskytnutí dostatečného zajištění plnění závazků Zhotovitele. Zhotovitel se současně zavazuje
odškodnit Objednatele v plném rozsahu (uhradit veškerou újmu) v případě, že by Objednateli
vznikly jakékoli náklady, výdaje a/nebo škody či újma v souvislosti s nesplněním daňové
povinnosti Zhotovitele řádně a včas.
VI.
Platební podmínky

6.1

Cena Díla dle jednotlivých Dílčích smluv uzavřených na podkladě objednávek Objednatele bude
Zhotovitelem vyúčtována po protokolární demontáži Díla, resp. uvedení prostorů Objednatele
do stavu před stavbou výstavních stánků a doprovodných staveb dle každé jednotlivé Dílčí
smlouvy Objednatelem. Podkladem pro vyúčtování budou předávací protokoly o předání
bezvadného Díla v termínu před zahájením akcí a protokolu o demontáži Díla po ukončení akcí
podepsaného oběma Smluvními stranami.

6.2

Cena Díla bude zaplacena na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po
ukončení akcí Objednatele dle jednotlivých dílčích smluv. Zhotovitel je povinen přiložit k
daňovému dokladu kopii oboustranně podepsaných předávacích protokolů.

6.3

Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů,
zejména pak zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Neobsahuje-li faktura
zákonem stanovené údaje nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn fakturu
vrátit Zhotoviteli k opravě. V tomto případě je Objednatel povinen na fakturu nebo v průvodním
dopise důvod vrácení označit. Po dobu vrácení chybné faktury se zastaví běh doby splatnosti a
nová doba splatnosti počne běžet vystavením nové nebo odesláním opravené faktury.

6.4

Splatnost faktury činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura
se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.
Zhotovitel zašle fakturu včetně všech souvisejících podkladů a výkazů činností elektronicky na
adresu: [•] a dále na adresu sídla Objednatele: Kongresové centrum Praha, a.s., 5. května
1640/65, 140 00 Praha 4 (Podatelna).

6.5

Jestliže se ukáže, že pro řádnou realizaci a užívání Díla je nutno zajistit a dodat některé další
produkty, materiál anebo služby, a tyto nejsou uvedeny v žádné části Smlouvy, a nutnost
zajištění těchto dodávek mohl Zhotovitel na základě požadavků uvedených v zadávací
dokumentaci Objednatele s vynaložením svých odborných schopností předpokládat, pak se
Zhotovitel zavazuje takové dodávky zajistit a provést na svůj náklad bez nároku na zvýšení
ceny.
VII.
Provádění a převzetí Díla

7.1

Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na svůj předmět podnikání je schopen zajistit provedení
Díla na odpovídající odborné úrovni, v požadované kvalitě v souladu s jeho požadovanou
specifikací uvedenou v Příloze č.1 a 2 této smlouvy a zadávacích podmínkách poptávkového
řízení.

7.2

Zhotovitel odpovídá za věcně a odborně správné provedení Díla.

7.3

Zhotovitel je povinen provést Dílo v termínech stanovených jednotlivými Dílčími smlouvami a za
současného dodržení ustanovení 4.3 této Smlouvy.

7.4

Objednatel převezme Dílo dodané Zhotovitel v místě plnění oproti protokolárnímu převzetí
tohoto Díla. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad s lhůtou k jejich
odstranění s tím, že pokud není lhůta dohodnuta, činí 1 pracovní den ode dne podpisu
předávacího protokolu a s přihlédnutím k termínu konání dané akce Objednatele.

7.5

Nebezpečí škody ke všem případným hmotným součástem díla (či jeho dílčím částem)
předaných Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu smlouvy přechází na
Objednatele okamžikem předání těchto součástí Objednateli, přičemž k předání dojde v
okamžiku, kdy Dílo či jeho dílčí části nebudou vykazovat žádné vady.
VIII.
Práva a povinnosti stran

8.1

Objednatel i Zhotovitel se zavazují poskytovat druhé Smluvní straně při provádění Díla
nezbytnou součinnost.

8.2

Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat a konzultovat průběh provádění Díla Zhotovitelem a
vyžádat si za tím účelem veškeré podklady a informace.

8.3

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí a starostlivostí. Zhotovitel
se zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této
Smlouvy a pokyny Objednatele.

8.4

Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly
mít vliv na dodání Díla ve stanoveném termínu, kvalitě či provedení.

8.5

Zhotovitel není oprávněn zapojit do realizace Díla subdodavatele bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele.

8.6

Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy prokázat Objednateli, že má uzavřenou
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy ve výši alespoň 1 mil. Kč. Zhotovitel je
dále povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli veškeré změny, které by v průběhu
pojistného období nastaly v podstatných náležitostech pojistné smlouvy a smluvních ujednání.
Zhotovitel je povinen výše uvedené pojištění zachovat až do skončení této smlouvy. Při vzniku
pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v možnostech objednatele.

8.7

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami BOZP a PO platné v místě sídla
Objednatele, resp. v místě realizace jednotlivých akcí. Podmínky BOZP a PO tvoří Přílohu č. 3
této Smlouvy.

8.8

Po ukončení každé z akcí je Zhotovitel povinen převzít Dílo k demontáži a uvedení prostor
Objednatele do původního stavu s přihlédnutím k možnému opotřebení po dobu trvání akcí.
IX.
Odpovědnost za vady

9.1

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že bude mít
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými
normami, případně vlastnosti obvyklé.

9.2

Zhotovitel odpovídá za vady Díla v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
o smlouvě o dílo, není-li dále stanoveno jinak.

9.3

Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí dodání Díla Zhotovitelem zhotoveného odchylně od
požadavků dle této Smlouvy, zejména její Přílohy č. 1 a č. 2, dále nedostatek vlastností týkající
se použití jiných materiálů, materiálů nižší kvality či v rozporu s technickými normami, oproti
vlastnostem uvedeným v Příloze č. 1 a č. 2 této Smlouvy. Podstatnou vadou se rozumí taková
vada, která znemožní Objednateli užití předmětného Díla.

9.4

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo s tím, že po dobu trvání jednotlivých akcí
Objednatele bude Dílo způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a zachová si smluvené
vlastnosti.

9.5

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání Díla k realizaci jednotlivé akce, resp. ode dne
odstranění vad Díla vytčených při předání Objednatelem.

9.6

V případě že Objednatel oznámí vadu Díla, zajistí Zhotovitel okamžitě dodání nového plnění
nebo jeho části a okamžitě zahájí souvislé aktivity vedoucí k odstranění vad Díla, jde-li o vadu,
která vyšla najevo před termínem konání konkrétní akce. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré
vady, které na Díle vzniknou odstraní nejpozději před termínem konání dané akce. Neodstraníli je, či nebude-li již jejich odstranění možné, potom poskytne Objednateli přiměřenou slevu z
ceny provedeného Díla. Vady Díla budou Zhotovitele odstraněny na jeho vlastní náklady.

9.7

Reklamace musí mít písemnou formu, přičemž v ní musí být srozumitelně popsáno, v čem vada
spočívá. Kontaktní osobou pro nahlášení vad Díla: [•], email: [•], telefonní kontakt: [•].

9.8

Za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku ve smyslu § 2913 odst. 2
občanského zákoníku považují Smluvní strany pro účely této Smlouvy zejména živelné události,
jako zemětřesení, záplavy, vichřice, dále války či občanské nepokoje. Za okolnosti vylučující
odpovědnost se nepovažují stávky zaměstnanců, správní či soudní rozhodnutí vydaná k tíži
Smluvní strany.

X.
Odpovědnost za škodu
10.1

Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu či jinou újmu v souladu
s platnými a účinnými právními předpisy a touto Smlouvou. Smluvní strany se zavazují vyvíjet
maximální úsilí k předcházení vzniku škody či jiné újmy a k případné minimalizaci vzniklé škody
či jiné újmy.

10.2

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se
zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

10.3

Na odpovědnost Smluvních stran za škodu či jinou újmu se vztahují ustanovení platných
a účinných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

10.4

Náhrada škody je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany
Smluvní straně povinné z náhrady škody.

XI.
Smluvní pokuty
11.1

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli za prodlení s předáním Díla dle jednotlivých Dílčích
smluv a/nebo s odstraněním vady Díla dle jednotlivých Dílčích smluv ve sjednaném termínu
smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

11.2

V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny Díla dle Dílčí smlouvy a tento stav,
přes písemnou upomínku Zhotovitele doručenou Objednateli, bez zbytečného odkladu
nenapraví, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý, i započatý, jeden den prodlení.

11.3

Porušení povinnosti mlčenlivosti (čl. XIV této Smlouvy) smluvní stranou podléhá smluvní pokutě
25.000, - Kč za každý prokazatelný případ porušení.

11.4

Smluvní pokuta je splatná vždy do 10 dnů od písemného uplatnění vůči příslušné Smluvní
straně. Uplatnění nároku na smluvní pokutu nevylučujeme nárok na náhradu škody z téhož
důvodu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

11.5

V případě prodlení s dodáním Díla dle kterékoli z uzavřených Dílčích smluv Zhotovitelem delším
než 10 kalendářních dnů je Objednatel oprávněn od Dílčí smlouvy (objednávky) odstoupit.
XII.
Ukončení Smlouvy

12.1

Rámcová smlouva končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

12.2

Rámcová smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.

12.3

Rámcová smlouva může být ukončena výpovědí Smluvních stran i bez uvedení důvodu.
Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v
němž došlo k doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

12.4

Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě porušení Smlouvy
podstatným způsobem v režimu ustanovení § 2002 občanského zákoníku.

12.5

Podstatným porušením na straně Zhotovitele je mimo jiné:

12.6

a)

Kvalita či jakost dodaného Díla vykáže nižší než sjednanou kvalitu (tj. nebude
zhotovena z výstavního systému OCTANORM, Profi AC či v rozporu s technickými
normami), nebo nebude Zhotovitel dvakrát (2x) po sobě schopen zajistit dodání Díla dle
stanovených objednávek.

b)

Zhotovitel opakovaně, tj. nejméně dvakrát (2x) poruší jinou povinnosti uvedenou v této
smlouvě.

Podstatným porušením na straně Objednatele je mimo jiné:
a)

12.7

10.8

Neuhrazení ceny za řádně a včas dodané Dílo nevykazující vady pod dobu delší než
45 dnů.

Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
a)

vůči Zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;

b)

insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení;

c)

vůči Zhotoviteli probíhá exekuční řízení; nebo

d)

Zhotovitel vstoupí do likvidace.

Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku
na náhradu škody a/nebo úhradu smluvní pokuty.
XIII.
Komunikace Smluvních stran

13.1

Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené
pošty, e-mailu nebo datových schránek na adresy či telefonní čísla osob odpovědných za
vzájemnou komunikaci Smluvních stran uvedených v tomto článku, pokud v konkrétní záležitosti

nevyplývá ze Smlouvy něco jiného. Smluvní strana je oprávněna si zvolit způsob komunikace,
pokud v konkrétním případě není touto Smlouvou stanovena povinnost komunikovat
prostřednictvím e-mailu. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude
považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá strana převezme od poštovního
doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této Smlouvy za
doručenou desátého dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě, za
předpokladu, že byla písemná zpráva či dokument zaslán na adresu, která odpovídá sídlu té
které Smluvní strany dle obchodního rejstříku.
13.2

Objednatel a Zhotovitel určují pro vzájemný styk z hlediska plnění předmětu Smlouvy tyto
odpovědné osoby:
za Objednatele:
smluvní záležitosti
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:

[•]
[•]
[•]

technické záležitosti
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

technické záležitosti
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:

[•]
[•]
[•]

za Zhotovitele:
smluvní záležitosti
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:

Článek XIV.
Ochrana informací, mlčenlivost
14.1

Za důvěrné se považují zejména všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí
obchodního tajemství, tj. nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců,
technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách
a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich
části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o
výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a
všechny další informace, jejichž zveřejnění by mohlo způsobit škodu či být na újmu. Důvěrné
informace mohou být Smluvními stranami použity výhradně k plnění této smlouvy.

14.2

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby jejich zaměstnanci či jiné osoby, které pro ně
vykonávají činnost, zachovaly mlčenlivost o všech informacích, s nimiž přijdou do styku v rámci
plnění dle této Smlouvy, nebo které byly některou Smluvní stranou označeny za důvěrné (vše
dále jen „důvěrné informace“).

14.3

Obě Smluvní strany se zavazují nezveřejňovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
Smluvní strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s
výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit předmět této Smlouvy. Obě
strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění
této Smlouvy.

14.4

Smluvní strany se zavazují učinit opatření k ochraně důvěrných informací. Smluvní strany
nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužijí ji k vlastnímu
prospěchu nebo jinak nezneužijí. Smluvní strany jsou povinny zajistit, že nebudou neoprávněně
pořizovány kopie důvěrných informací, a nebudou zjišťovány informace, které nejsou nezbytně
nutné ke splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.

14.5

Důvěrnými informace nejsou informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se
tak nestalo porušením některé povinnosti vyplývající z této Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví
zákon. Zpřístupnění informací je možné vždy jen v nezbytném rozsahu.

14.6

Smluvní strany se zavazují pro případ, že se v průběhu plnění dle této Smlouvy dostanou do
kontaktu s údaji druhé Smluvní strany vyplývajícími z její provozní činnosti, tyto údaje v žádném
případě nezneužít, nezměnit ani jinak nepoškodit, neztratit či neznehodnotit.

14.7

Smluvní strany se zavazují chránit osobní údaje. Pokud se Smluvní strany v rámci plnění dle
této Smlouvy dostanou do kontaktu s osobními údaji, jsou povinny je ochraňovat a nakládat s
nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení této Smlouvy. Smluvní
strany se dohodly, že jakékoli zpracování osobních údajů v režimu tohoto smluvního vztahu
bude prováděno v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) a dále prováděcích předpisů na národní úrovni.
XV.
Vyšší moc

15.1

Vyšší mocí se rozumí vzniklé události, na základě, kterých jsou jednotlivé Smluvní strany
částečně nebo úplně zproštěny závazků vyplývajících ze Smlouvy, protože tyto události jsou
mimo dosah jejich možného vlivu a jejich rozsah a následky není možné v době podpisu
smlouvy předvídat. Pod pojmem vyšší moc se rozumí zejména veškeré události uznané
Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, mezi které patří zejména: mobilizace, válka, generální
stávka, výluka, požár, povodně, jakož i další přírodní katastrofy, které postihnou některou ze
Smluvních stran. V případě vzniku některé z událostí, na které se vztahuje vyšší moc, sdělí
postižená Smluvní strana druhé Smluvní straně začátek a konec této události během tří dnů od
jejího vzniku a do tří dnů ode dne jejího skončení.

XVI.
Závěrečná ustanovení
16.1

Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku. Následující ustanovení občanského zákoníku se neuplatní na práva a povinnosti dle
Smlouvy: § 1793 až 1795, § 1796, § 1805 odst. 2, § 1951, § 1971, § 1987 odst. 1. Odpověď
strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím
nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. To platí i na
proces uzavírání dodatků ke Smlouvě.

16.2

Strany na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku berou nebezpečí podstatné
změny okolností, které mohou založit v právech a povinnostech Smluvních stran zvlášť hrubý
nepoměr. Žádné ze stran tak nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě
v případě takové podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.

16.3

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Zodpovědnost za
uveřejnění této Smlouvy má Objednatel. Obě Smluvní strany berou na vědomí, že nebudou
zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný
přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v této Smlouvě za
informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., je povinen na to Objednatele současně s uzavřením této Smlouvy písemně upozornit.

16.4

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv. Objednatel se současně
zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení
správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží
potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky
Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace
smlouvy obdrží obě Smluvní strany zároveň).

16.5

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo
neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovené
této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné
ustanovení ustanovením, platným, vymahatelným a účinným, jehož znění bude odpovídat účelu
této Smlouvy.

16.6

Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oběma Smluvními stranami.

16.7

Jakékoli spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nemohou být vyřešeny
smírně, včetně sporů týkajících se platnosti, výkladu nebo ukončení této Smlouvy budou s
konečnou platností rozhodnuty příslušným soudem v České republice.

16.8

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace Díla
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet ceny Díla
Příloha č. 3 – Předpisy Objednatele k BOZP a PO

16.9

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží
jeden stejnopis.

16.10

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a srozumitelné
vůle a že nebyla sepsána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují
svými podpisy.

V ____________ dne __.__ 2019

V ____________ dne __.__ 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

______________________
Ing. Pavel Habarta
Generálním ředitelem

______________________
[•]
[•]

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

SPECIFIKACE DÍLA
Dílem se rozumí stavba stánků na různorodé akce konající se v prostorách KCP, a.s. Zhotovitel musí
být schopen realizovat stavbu stánků i pro velké jednorázové akce v objemu cca 180 ks stánků,
vyžadujících obvykle potřebu zajistit a zkoordinovat 35 až 40 pracovníků.
-

Stánky budou postaveny z výstavního systému OCTANORM, Profi AC.

-

Stánky musí být postaveny od stěny s odstupem min. 50 cm (koridor pro vedení vody, odpadu,
datových a elektrických rozvodů) pro případné opravy.

-

Panel stánku, za kterým bude umístěna kuchyňka, musí být vyzdvihnut nad podlahu min. 5 cm
pro průchod připojovacích hadic.

-

Ve výstavních stáncích musí být elektroinstalace provedena osobou odborně způsobilou. Každá
samostatná jednotka musí mít samostatný přívod a celá instalace musí projít revizí dle ČSN
332000-7-711.

-

Kuchyňky, případně jiná zařízení s přívodem a odtokem vody, musí mít přípoje vody končící
3/4“ vnějším závitem, odpady končící 5/4“ vnějším závitem, výtokové armatury a ohřívače vody
musí být řádně upevněny, odzkoušeny z hlediska funkce a těsnosti. U elektrických ohřívačů je
potřeba doložit doklad o elektro revizi (odd. 403).

-

Při výstavbě je nutné zajistit používání vhodných přepravních prostředků. Zakázáno je
používání ocelových palet, pokud nejsou vhodně upraveny pro použití na mramorové podlaze.

-

Po skončení akce je nutné zlikvidovat přilepené koberce vč. lepících pásek a předat prostor v
původním stavu.

-

Zhotovitel bude zajišťovat servis použitých elektro spotřebičů (lednice, kuchyňky, bodová světla
apod.), ať už výměnou záložními spotřebiči nebo opravou porouchaných spotřebičů v co
nejkratší době.

-

K realizaci je nutné zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byl řádně dodržen
harmonogram prací k dané akci. Při stavbě jsou všichni pracovníci pohybující se na pracovišti,
povinni nosit reflexní vestu.

-

Židle do expozic dodává přímo KCP a. s.

-

Dodavatel bude akceptovat společnost BECK jako výhradního provozovatele spedičních prací
v KCP a. s. a respektovat nutné omezení návozu a stavby z důvodů možných kolizí se souběžně
probíhajícími akcemi v KCP a. s.

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet ceny Díla

Příloha č. 3 – Předpisy Objednatele k BOZP a PO

