Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany
1)

Město Starý Plzenec
IČ 00257257
sídlem Starý Plzenec, Smetanova 932
zastoupené starostkou města Bc. Vlastou Dolákovou
na straně jedné a dále v textu jako Poskytovatel
a

2)

______________
IČ _________
se sídlem v ________, _________, PSČ _______
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném _________, oddíl ____, vložka _____
jednající _________
na straně druhé a dále v textu jako Zájemce
tuto

Smlouvu o mlčenlivosti při získávání důvěrných informací
Čl. 1.
Úvodní ustanovení
1.1.

Poskytovateli svědčí práva k důvěrným informacím vymezeným v Čl. 4. této smlouvy (dále jen Důvěrné
informace), které souvisejí s příspěvkovou organizací Poskytovatele Bytové hospodářství Starý Plzenec a
s její činností.

1.2.

Zájemce projevuje na základě poptávkového řízení vypsaného Poskytovatelem vážný zájem o uzavření
smluvního vztahu s Poskytovatelem, jehož předmětem má být prodej celků nemovitostí spolu se
soubory technologických zařízení tvořících úhrnem 3 plynové kotelny v majetku Poskytovatele a dále
topné kanály k těmto kotelnám náležející.

1.3.

V rámci předkontraktačních obchodních jednání mezi Poskytovatelem a Zájemcem je vhodné
Poskytovatelem svěřit Zájemci Důvěrné informace, kteréžto informace by jinak nebyly Poskytovatelem
Zájemci poskytnuty, přičemž některé Důvěrné informace jsou zároveň předmětem obchodního
tajemství.

1.4.

Smluvní strany zamýšlejí vytvořit věcné podmínky k tomu, aby Zájemce měl možnost absolvovat
předkontraktační vyhodnocení Důvěrných informací, aniž by došlo k poškození oprávněných zájmů a
zákonných práv Poskytovatele.
Čl. 2.
Účel smlouvy

2.1.

Účelem této smlouvy je zajištění mlčenlivosti a nezneužití Důvěrných informací Zájemcem, které budou
Zájemci Poskytovatelem poskytnuty na základě této smlouvy, a které mají vést k vytvoření podmínek na
straně Zájemce pro podání nabídky na odkup shora specifikovaných plynových kotelen a topných
kanálů Poskytovatele
Čl. 3.
Rozsah závazku mlčenlivosti

3.1.

Zájemce se zavazuje zachovat po dobu trvání této smlouvy i po jejím skončení bez omezení mlčenlivost
o všech Důvěrných informacích.

3.2.

Zájemce dále
a)

bude zacházet a nakládat se všemi Důvěrnými informacemi jako s důvěrnými a utajovanými a bude
je udržovat v tajnosti;
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b) použije jakoukoli Důvěrnou informaci pouze a jedině pro potřeby kontraktačního jednání s
Poskytovatelem;
c) nesdělí a nezpřístupní jakoukoli Důvěrnou informaci žádné třetí osobě bez předchozího písemného
souhlasu Poskytovatele;
d) nebude pořizovat kopie nebo výpisy z předaných podkladů bez předchozího písemného povolení
Poskytovatele;
e) nevyužije Důvěrné informace ve prospěch třetí osoby a nepoužije Důvěrné informace jakýmkoli
způsobem, který by mohl poškodit Poskytovatele;
f) povede evidenci o všech podkladech, které má ve svém držení a které poskytnul s předchozím
písemným souhlasem Poskytovatele jakékoli třetí osobě, a předá takovou evidenci Poskytovateli;
g) bude udržovat v tajnosti skutečnost, že má v držení Důvěrné informace;
h) na základě mimořádné písemné žádosti Poskytovatele zajistí, aby všechny třetí osoby, kterým se
souhlasem Poskytovatele poskytl Důvěrné informace, přestaly tyto Důvěrné informace používat;
i) na základě písemné žádosti Poskytovatele ve lhůtě deseti (10) dnů vrátí Poskytovateli všechny
předané podklady v původní formě nebo v jiné pozměněné hmotné podobě.
Čl. 4.
Důvěrné informace
4.1.

Za Důvěrné informace se považují veškeré informace poskytnuté v jakékoliv písemné formě, zejména
v podobě smluv, rozpočtů, kalkulací, výkazů, projektů, výkresů a ostatních dokumentů, včetně formy
zdrojových kódů, souborů, digitálních dat, fotografických, zvukových nebo audiovizuálních záznamů, a
to bez ohledu na způsob jejich poskytnutí, držení, skladovaní nebo zaznamenávání, kteréžto informace
souvisí s podnikem Poskytovatele a s jeho podnikatelskou činností a které budou Zájemci poskytnuty na
základě této smlouvy.

4.2.

Za Důvěrné informace se považují rovněž jakékoli poznámky, shrnutí, kopie, překlady, výpisy nebo
výtažky ze shora uvedených informací.
Čl. 5.
Způsob zpřístupnění Důvěrných informací a podkladů

5.1.

Poskytovatel zpřístupní po uzavření této smlouvy Zájemci Důvěrné informace v prostřední za tím
účelem zřízeného Dataroomu v prostorách Poskytovatele.

5.2.

Přístup do Dataroomu bude umožněn statutárnímu orgánu nebo členu statutárního orgánu Zájemce
nebo osobě Zájemcem za tím účelem zmocněné na základě písemné plné moci. Maximální počet osob
zastupujícím Zájemce je pro účely zpřístupnění Dataroomu omezen na tři (3) osoby. Osoby vstupující do
Dataroomu budou evidovány a jsou povinny před svým vstupem do Dataroomu a při jeho opuštění
podepsat Poskytovatelem předložený záznam o přístupu do Dataroomu.

5.3.

Osoby zastupující Zájemce nejsou oprávněny v Dataroomu pořizovat jakékoli kopie zpřístupněných
dokumentů jakoukoli formou. Veškeré údaje z poskytnutých podkladů získané jsou tyto osoby
oprávněny si pouze zaznamenat vlastními rukou psanými poznámkami.

5.4.

Za účelem ochrany zpřístupňovaných údajů není povoleno v Dataroomu používat (zapínat) jakékoli
technické prostředky, a to vč. mobilních telefonů, osobních počítačů, fotoaparátů, apod. Osoby
vstupující do Dataroomu budou předem vstupu vyzvány k odložení těchto prostředků na místě k tomu
určeném.

5.5.

Veškeré Důvěrné informace budou zpřístupněny v českém jazyce.
Čl. 6.
Závěrečná ustanovení

6.1.

Smluvní strany se budou navzájem sdělovat všechny skutečnosti, které by měly nebo mohly mít vliv na
splnění účelu této smlouvy.

6.2.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli odepřít Zájemci další přístup k Důvěrným informacím.
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6.3.

Smluvní strany se dohodly, že závazkové vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí ve smyslu ustanovení §
269, odst. 2) zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník), ve znění pozdějších předpisů Obchodním
zákoníkem.

6.4.

Smluvní strany považují text této smlouvy za předmět obchodního tajemství u každé z obou smluvních
stran.

6.5.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze v písemné formě.

6.6.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem
připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

6.7.

Tato smlouva byla sepsána v českém jazyce a to ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom (1) vyhotovení.

6.8.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní
účinky originálu.
Dne _________

________________________________
Město Starý Plzenec
starostka
Bc. Vlasta Doláková

________________________________
za Zájemce

________________________________
za Zájemce
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