
RAMCOVA KUPNI’ SMLOUVA

uzavfené podle § 2079 a nésl. obéanského zékoniku

Cislo smlouvy prodévajiciho:
Cislo smlouvy kupujiciho: 19/328/3062

Kupujl’ci:

Dopravm’ podnik mésta Brna, a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisérky, 603 00 Brno, Doruéovaci 66510: 656 46
Zapséna: v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Brné, odd“ 3., vloika 2463

Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:

Kontaktm’ osoba ve vécech smluvm’ch:

Kontaktni osoba ve vécech technickf/ch:

ICC: 25508881
DIE: C225508881

Spoleénostje pla’tcem DPH
(déle jen ,,kupujl’ci”)
a
Prodévajl'ci:
Alfa Union, a.s.
Sidlo: Mezi Vodami 1955, Praha 4 —— Modfany, PSC 143 00, CR
Zapséna: v obchodnim rejsth’ku Méstského soudu v Praze, oddil B, vloika 4862
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech smluvm’ch:
Kontaktm’ osoba ve vécech technickych:
ICO: 25148389
Dlé: CZ25148389

Spoieénostje pla’tcem DPH
(déle jen ,,prodévajici")

m'ie uvedeného dne, mésice a roku uzavfeli smlouvu nésledujiciho zném’:
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I.
Uvodm' ustanovem’

Obé vy'IEe uvedené smluvm’ strany se dohodly na uzavFem’ této rémcové kupni smlouvy (déle jen
,,sm|ouva”) s cilem vymezit podml'nky smluvm’ho vztahu zaioieného touto smlouvou, véetné
vymezem’ zékladnich prév a povinnosti 2 tohoto zévazkového vztahu vyplyvajicich.

ll.
Pfedmét a fiéel smlouvy

Prodévajfci prohlaéuje, 2e je vy’lluény’lm vlastnikem niie specifikovaného zboii 3 2e na tomto zboil’
nevéznou iédna’ préva ani neexistujl' jiné skuteénosti, které by jej omezovaly v odevzda’ni zboil' a
pfevodu vlastnického préva ke zboii na kupujl’ciho.
Prodévajici se zavazuje na zékladé této smlouvy a diIéich pisemny’lch objednévek kupujl’cz’ho
odevzdat kupujicimu zboil’ déle ve smlouvé specifikované a pFeve’st na ného v souladu s touto
smlouvou viastnické prévo ke zboif a kupujl’ci se zavazuje zboii dodané od prodévajiciho pFevzit a
zaplatit mu dohodnutou kupni cenu.
Zboiim dodévaa na zékladé této smlouvyjsou elektro—mechanické dI’ly pro tramvajové vozidla.
Specifikace a ceny zboiijsou uvedeny v pfiloze E. 1— Technické specifikace a cenik.
Prodévajici nenl' oprévnén dodat vét§i mnoistvi zboii, nei stanovi tato smlouva nebo dilEI’
objednévka. V pfipadé dodéni vétéiho mnoistvi zboil’, které nebude pl’semné odsouhlaseno
kupujicim do 30 dm’: ode dne pFevzett' zboix’, smlouva na tento pFebytek neni uzavFena a povaiuje
se 2a odmitnuti pFebyteéného mnoistvu’ zboii kupujicim dle § 2093 obéanského zékom’ku.
Skuteéné mnoistvi dodévek poskytnuty’lch po dobu Gannosti této smlouvy bude odvisté od

aktuélnich potFeb kupujl'ciho a z toho dflvodu nem’ kupujici povinen celkové mnoistvx’ odebrat.

Ill.
Kupnicena

Celkové kupni cena je stanovena dohodou smluvnich stran a éini 1 600 000 Ké (slovy: jeden milion

éest set tisic korun Eesch) bez DPH. K takto stanovené cené se pfipoéte DPH v souladu se
zékonem o DPH v sazbé platné ke dni uskuteénéni zdaniteiného plnéni.
Cena v pfiloze E. 1 — Technické specifikaci a ceniku je koneéna’, véetné dopravy a balem’.
Kupujl’ci je opra’vnén u prodévajiciho odebrat zboii na zékladé diléich pisemnVch objednévek
v celkové kupni cené maximélné 1 600 000 Ké bez DPH (slovy: jeden milion éest set tisic korun
éesch). V kupni cené je zahrnuta doprava zboii do mista dodéni. PFedpoklédany’Im mistem

dodénije:
sklad 300 — Hudcova 74, Brno— Medlénkv, P56: 612 00
Prodévajici je povinen odevzdat smluvené zboil’ nejpozdéji do 6—8 dfl od data vystavenl’
objednévky kupujl’ciho, nedohodnou-li se obé smluvni strany pisemné jinak. Prodévajfcije povinen
nejméné 1 pracovni den pfed skuteéa odevzdém’m zboil' informovat kupujiciho o pFesném
okamiiku odevzdéni, a to telefonicky, pFI’padné elektronickou poétou na emailové adrese
kontaktni osoby uvedené v zéhlavi této smlouvy.
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10.

11.

IV.
Ostatm’ smluvm’ ujedném’

Tato smlouva se uzaviré na dobu uréitou, a to na 1 rok ode dne uzavFem’ smlouvy, nejpozdéji v§ak
do okamiiku vyéerpém’ iimitu uvedeného v El. III odst. 3 této smlouvy.
Prodévajici poskytne kupujicimu zéruku na dodané zboil’ v délce 24 mésicfi od okamiiku pfevzeti
zbois' kupujicim‘
Nedt’lnou souééstu’této smlouvy, jako pfiloha é. 2, jsou Véeobecné obchodm’ podminky. Prodévajfci
potvrzuje, 2e byl se zném’m Véeobecnych obchodnich podminek seznémen a souhlasi s nimi.
Odchylné ustanovem’ této smlouvy maji pied zném’m V§eobecnych podminek pFednost.
V pFipadé, 2e na jedné nebo na druhé smluvnf strané nastanou zmény (napFI’klad zména ss’dla,

zména jednajicich osob atd.), je povinna smluvni strana, u m'i do§lo k témto zméném, uvedené
zmény druhé smluvni strané pisemné oznémit. Pokud tak neuéini, odpovidé druhé smluvnl’ strané
za vzniklou §kodu.
Prodévajici podpisem této smlouvy bere na védoml’, 2e kupuji’cn’je povinnym subjektem v souladu
se zékonem é. 106/1999 5b., 0 svobodném pfistupu k informacim (déle jen ,,2ékon”) a v souladu
a za podminek stanovenych v zékoné je povinen tuto smlouvu, pfip. informace v m’ obsaiené
nebo z ni vyplyvajl’ci zvefejnit. Informace, které je povinen kupujici zveFejnit, se nepovaiuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanovem’ § 504 zékona é. 89/2012 5b., obéanského zékoniku ani
za dflvérny Lida} nebo sdéleni ve smyslu ustanoveni § 1730 odst. 2 obéanského zékom’ku.
Podpisem této smiouvy déle bere prodévajl’ci na védomi, 2e smlouva bude zvef'ejnéna na Portélu

veFejné sprévy v Registru smluv podle zékona é. 340/2015 Sb‘, 0 zvléétnich podminkéch (Jéinnosti

nékterych smluv, uvefejfiova'ni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv).
Prodévajl’ci i kupujici jsou povinni zachovévat mléenlivost o véech skuteénostech, o nichi se
dozvédéli pFi vykonu sjednané éinnosti a které v zéjmu sprévce osobm’ch L'Idajfi nelze sdélovat
jinym osobém.
Proda’vajici i kupujl'ci jsou povinni zdriet se jedném’, které by mohio vést ke stFetu oprévnénych
zéjmfl prodévajici éi kupujici se zéjmy osobm’mi, zejména nebude zneuil’vat informaci nabytych
v souvislosti s vykonem sjednané éinnosti ve prospéch vlastnl’ éi nékoho jiného.
Prodévajl'ci i kupujici se déle zavazujl’ naklédat s osobnimi fldaji subjektfi ddajfi, zejména
zaméstnancfl, obchodm’ch partnerfl a zékazm’kfi, jakoi s osobm’mi adaji jinych tFetI’ch osob, s nimii
pFijdou do styku, plné v souladu s Obecnym nafizenim o ochrané osobnl'ch fldajfi (nafizeni

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znéni. Prodévajl’cii kupuju’cije zejména
povinen zachovévat mléenlivost o téchto Udajl’ch, déle pak zajistit vhodnym zpfisobem
bezpeénostm’, technické a organizaéni opatFeni dle élénku 32 Obecného nafizem’. Prodévajl’ci i
kupujI'CI' jsou déle povinni okamiité si vzéjemné sdélit jakékoliv podezFeni z nedostateéného

zajiéténi osobm’ch Odajfl nebo podezFeni z neoprévnéného vyuiiti osobm’ch Udajfl neoprévnénou
osobou.
Prodévaja’cu’i kupujl’cijsou povinni na poiédénispolupracovat s dozorovym UFadem pfi plném’jeho
UkOIG.
Jakékoliv poruéeni povinnosti ochrany osobm’ch fldajfi bude povaiova’no za poruéeni smlouvy.
KupujI'CI’ plné odpovidé proda’vajicimu za §kodu, kterou by mohl zpflsobit zavinénym poruéem’m
této povinnosti. Prodévajfci piné odpovidé kupujl’cimu 2a Ekodu, kterou by mohl zpflsobit
zavinénym poruéenim této povinnosti.
Povinnost ochrany osobm’ch Odajfi a mléenlivosti trvé i po skonéem’ smluvniho vztahu.
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V.

Zévéreéné ustanovenl’
1. Pokud nebylo v této smlouvé ujednéno jinak, Fidl’ se prévni poméry L’JEastm’kfi, ph’sluém'lmi

ustanovem’mi obéanského zékom’ku.
2. Zména nebo doplnénl' této smlouvy je moiné jen formou vzestupné éislovanych pl'semm'lch

dodatkfi, které budou platné, jen budou—Ii Fédné potvrzené a podepsané oprévnéai zéstupci
obou smluvm’ch stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovem’ch, z nichi kaidé mé platnost originélu a kaidé
strana obdrii p0 jednom vyhotoveni.

4. Smlouva nabude fiéinnosti dnem jejl'ho uvefejnéni dle zékona é. 340/2015 5b., 0 zvléétnl’ch
podml’nkéch (JEinnosti nékteeh smluv, uveFejfiovém’ téchto smluv a o registru smluv.

5. Smluvm’ strany prohlaéujl', ie tato smlouva byla sepsa’na podle jejich skuteéné a svobodné vflle.
Smlouvu pFeéetly, 5 MW obsahem souhlasi, ujednénl’ obsaiené v této smlouvé povaiujl' za
ujednénl’ odpovidajici dobe mravfim a zésadém poctivého obchodnl’ho styku, na dflkaz Eehoi
pFipojujI' vlastnoruéni podpisy.

6. Nedilnou souééstl' této smlouvy je: PFI’loha E. 1 — Technické specifikace a cenik a PIV'I'loha E. 2 —
Véeobecné obchodnl' podminky

PFI’Ioha E. 1 ~ Technické specifikace a cem’k
Pfiloha 6. 2 — V§eobecné obchodnl’ podminky

V Brné dne i B .01" 2019 V Praze dne/wfl
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