
KQPNi SMLOUVA 6. 000367 00 19
Cislo smlouvy DPMB: 19/392/510

uzavfené podle ust. § 2079 a souvisejicich za’k. (‘3. 89/2012 8b., obéanského zékom’ku, ve znénl’
pozdéjél'ch pfedpisfl

Strany:

prodévajici:

Dopravnl’ podnik hl. m. Prahy, akciové spoleénost
Se sidlem: Sokolovské 42/217, 190 22 Praha 9
ICO: 00005886
DIC: CZ00005886, plétce DPH
OR: vedeny MS v Praze dne 11. 7. 1991, sp. zn.: Rg B 847
Bankovm’ spojeni:
Zastoupené:

dale jako ,,prodévajici“ na s ran je n

a
kupujici:

Obchodni firma, nézev: Dopravni podnik mésta Brna, as.
Sidlo/misto podnikénl’: Hlinky 64/151, Pisérky, 603 00 Brno
IC: 25508881
DIC: CZ25508881 , plétce DPH
Zépis v obchodnim rejstfl’ku: OR vedeny Krajskym soudem v Brné, sp. zn.: B 2463
Bankovni spojeni:
Zastoupené:

dale jako ,,kupujicf“ na strané druhé
prodévajl'ci a kupujl’ci spolu jako ,,Sm|uvnl' strany“

uzavfely niZe uvedeného dne, mésice a roku tuto kupni smlouvu:

1 Uvodni ustanoveni
1.1 Prodévajici prohlaéuje, 2e je vlastnikem dale popsaného pfedmétu koupé:

Tovérm’ znaéka, typ: T6A5 - CS
VYrobce: CKD TATRA, a.s.
Inventérni éislo: 222—03043
Evideném' él’slo: 8613
Druh vozidla: motorovy tramvajovy vflz
vyrobni éislo:179833
Rok vyrobyz1995
Celkovy poéet ujetych kilometrfl: 1.159.843 km ke dni 22.12.2017
Datum posledni PTK: 4.12.2017
Prodejni Gena: 350.500 Ké bez DPH

Tovérm’ znaéka, typ: T6A5 — CS
vyrobce: CKD TATRA, as.
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Inventarm’ Cislo: 222-03076
Evideném’ éislo: 8646
Druh vozidla: motorovy tramvajovy VCIz
vyrobm' éisloz179951
Rok vyiroby:1995
Celkovy poéet ujetych kilometruz 1.106.613 km ke dni 21.12.2017
Datum postednl' PTK: 20.2.2017
Prodejni cena: 350.500 Kc”: bez DPH

Tovarnl’ znaéka, typ: T6A5 — CS
vyirobce: CKD TATRA, a.s.
Inventarni él'slo: 222—03083
Evidenénl’ éislo: 8652
Druh vozidla: motorovy tramvajovy vuz
vyrobnl’ (21310: 179957
Rok vyrobyz1995
Celkovy poéet ujetych kilometru: 1.157.076 km ke dni 13.1.2018
Datum postedni PTK: 9.1.2017
Prodejnl' cena: 350.500 Kc“: bez DPH

Tovarni znaéka, typ: T6A5 - CS
vyrobce: CKD TATRA, as.
Inventarm’ (:I’slo: 222-03088
Evidenéni éislo: 8656
Druh vozidla: motorovy tramvajovy vuz
vyrobnl’ éislo: 179961
Rok vyrobyz1995
Celkovy poéet ujetych kilometru: 1.127.597 km ke dni 11.4.2018
Datum poslednl’ PTK: 22.5.2017
Prodejm’ cena: 350.500 Kt“: bez DPH

Tovarni znaéka, typ: T6A5 — CS
vyrobce: CKD TATRA, as.
Inventarni éislo: 222—03096
Evidenéni éislo: 8664
Druh vozidla: motorovy tramvajovy vflz
vyrobnl’ él’sloz179969
Rok vyrobyz1995
Celkovy poéet ujetych kilometru: 1.123.626 km ke dni 10.11.2017
Datum posledni PTK: 29.8.2016
Prodejnl' cena: 350.500 K6 bez DPH

Tovarni znaéka, typ: T6A5 - CS
vyrobce: CKD TATRA, as.
Inventarni él’slo: 222—03098
Evidenéni éislo: 8666
Druh vozidla: motorovy tramvajovy vuz
VYrobm’ éislo: 179971
Rok vyrobyz1995
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Celkovy poéet ujeth kilometrfi: 1.073.704 km ke dni 11.12.2017
Datum posledni PTK: 11.4.2016
Prodejnl' cena: 350.500 Kc”: bez DPH

Tovarni znaéka, typ: T6A5 — CS
vyrobce: CKD TATRA, as.
Inventarm’ éislo; 222—03108
Evidenénl’ él’slo: 8676
Druh vozidla: motorovy tramvajovy v02
vyrobnl’ éislo: 179981
Rok vyroby21995
Celkovy poéet ujetyIch kilometrfl: 1.148.666 km ke dni 2.2.2018
Datum posledm’ PTK:4.12.2017
Prodejni cena: 350.500 Kc“: bez DPH

Tovarni znaéka, typ: T6A5 - CS
Vy'robce: CKD TATRA, a.s.
Inventarni éislo: 222-03117
Evidenénl' (:I’slo: 8681
Druh vozidla: motorovy tramvajovy v02
vyrobnl' él'slo: 180083
Rok vyroby:1996
Celkovy poéet ujetych kilometru: 1.051.019 km ke dni 14.2.2018
Datum posledni PTK: 20.6.2016
Prodejni cena: 350.500 Ké bez DPH

Tovarnl' znaéka, typ: T6A5 - CS
Wrobce: CKD TATRA, as.
Inventarni él'slo: 222—03122
Evidenénl' él'slo: 8686
Druh vozidla: motorovy tramvajovy v02
VS/robnl' (":I’slo: 180088
Rok vyrobyz1996
Celkovy poéet ujetych kilometrfl: 1.066.298 km ke dni 22.12.2017
Datum poslednl’ PTK: 20.6.2016
Prodejni cena: 350.500 Kc": bez DPH

Tovarnl' znaéka, typ: T6A5 — CS
vyrobce: CKD TATRA, a.s.
Inventarni éislo: 222—03125
Evidenéni éislo: 8688
Druh vozidla: motorovy tramvajovy vtlz
vyrobm' éislo: 180090
Rok vyroby: 1996
Celkovy poéet ujetych kilometru: 1.082.925 km ke dni 22.11.2017
Datum posledni PTK:10.10.2016
Prodejnl' cena: 352.000 Kc": bez DPH

(tramvajovy vuz - dale jen ,,pfedmét koupé“).
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2 PFedmét smlouvy

2.1 Prodévajici se zavazuje, 2e kupujicimu odevzdé 1O ks tramvaji T6A5 bh’ie specifikovany’ch v él.
1.1 této smlouvy a umoini kupujl'cimu nabyt vlastnické prévo k nim a kupujici se zavazuje je
pfevzit a zaplatit prodévajicimu dohodnutou kupni cenu.

2.2 Pfedmét koupé neni pro prodej vybaven radiostanici a odbavovacim informaém’m systémem
(OIS).

3 Kupni cena a platebni podminky

3.1 Kupnl’ cenu pfedmétu koupé smluvnl’ strany dohodly ve vyéi 3.506.500 Kc“: (slovy
trimi|ionypétsetéesttisI’cpétset korun éeskych) bez DPH. K oené bude pfipoétena DPH ve vyéi
platné ke dni uskuteéném’ zdanitelného plném’.

3.2 Kupnl' cenu, véetné DPH, se kupujI'CI’ zavazuje zaplatit prodévajl’cimu pfed dodénim pfedmétu
koupé kupujicimu na zékladé zalohové faktury do 31.5.2019. Prodévajici vystavi do 8—mi
pracovm’ch dnfl od pfijetl’ platby dafiovy doklad k pfijaté platbé.

3.3 Prodévajl'ci vystavi kupujl'cimu fakturu — dafiovy doklad do 8-mi pracovnl’ch dni: ode dne
uskuteénéni zdanitelného plnéni, ve kterém zUétuje pfijatou za’lohu. Pfilohou faktury — dafiového
dokladu bude kupujicim potvrzeny protokol o pfedéni pfedmétu koupé. Za datum uskuteéném’
zdanitelného plném’ se povaiuje den pfedéni uvedeny v protokolu.

4 Da|§i ujednéni
4.1 Pfedmét koupé s doklady, které jsou nutné k pfedéni pfedmétu koupé, je kupujici povinen pFevzit

do 30.6.2019. Pfed pr‘evzetim pfedmétu koupé se kupujiCI' s pfedmétem koupé seznéml’ a
prohlédne si jej a zéznam o této prohlidce pfedmétu koupé bude uveden v pfedévacim protokolu.

4.2 Pfedmét koupé se povaiuje za predany okamzikem pfevzeti uvedenym v pfedévacim protokolu.
4.3 Mistem pfedénl' je: UD Hostivaf, U Vozovny 6, Praha 10, které je zérovefi i mistem naklédky.

Prodévajicu’ pfistavi pfedmét koupé do mista naklédky a pro 06:e naloZenI’ zapfljoi zvedaci
ramena.

4.4 Naklédku a prepravu pfedmétu koupé z mista pfedéni a pfeklédky, jakoz i veékeré daléi préce
spojené s pfepravou a vyklédkou pfedmétu koupé, si zajisti kupujici na vlastm' na’klady.

4.5 Souéésti pfedmétu koupé je rovnéZ dodévka dostupné provozné-technické dokumentace.
Souééstl’ dokumentace bude Prflkaz zpflsobilosti dréZniho vozidla, Prflkaz zpflsobilosti uréeného
technického zafizeni a Zépis o technickém stavu dréiniho vozidla.

4.6 Okamiikem pfedéni pfedmétu koupé kupujl'cimu se kupujici stévé jeho vlastm’kem
aprovozovatelem. Timto okamiikem pfechézi na kupujiciho nebezpeéi ékody i odpovédnost
provozovatele pfedmétu koupé. Nebezpeél’ ékody pfechézi na kupujiciho rovnéz, nepfevezme—Ii
kupujici pfedmét koupé, ac": mu 5 mm prodévajici umoini naklédat.

4.7 Kupujl’ci se zavazuje ke dni pfevzeti pfedmétu koupé zajistit na své néklady pojistnou smlouvu
o pojiéténl' odpovédnosti za ékodu.

5 Prévni stav pfedmétu koupé

5.1 Prodévajici prohlaéuje, 2e pfedmét koupé nemé Zédné prévnl’ vady.

5.2 Prodévajici prohlaéuje, 2e na pfedmétu koupé nevéznou jakékoli finaném’ zévazky, které by
brénily nebo by omezovaly kupujl’ciho ve volné dispozici s pfedmétem koupé.

6 Technicky stav pfedmétu koupé

6.1 Kupujl'ci kupuje pFedmét koupé tak, jak stoji a IeZi svédoml'm, 2e se jedné o predmét koupé
poékozeny, pouZity, opotfebeny ajeho stav odpovidé L'Imérné stéh’ a ujetym kilometrflm. Pfedmét
koupé je dle oeskych pfedpisfi zpflsobily k daléfmu provozu na dréze.

6.2 Povinnosti prodévajiciho je umoZnit kupujl’cimu fyzickou prohlidku pfedmétu koupé. Prohlidka
bude provedena v prostoréch prodévajiciho, a to pfed pfedénim pfedmétu koupé kupujicimu.
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7 Ukonéeni smlouvy

7.1 Tuto smlouvu lze zruéit:
— dohodou SmluvnI’ch stran
- odstoupenim od této smlouvy v pripadech uvedenych v zékoné nebo v této smlouvé.

7.2 Prodavajici je oprévnén odstoupit od této smlouvy bez daléiho, pokud:

a) kupujioi bude v prodleni s L'Ihradou kupni ceny deléim nez 3O dnL'J

b) kupujici bude v prodleni s pfevzetim pfedmétu koupé deléim nez 30 da
7.3 Odstoupeni od smlouvy se nedotyké néroku na néhradu ékody vzniklé poruéenI’m této smlouvy,

ani néroku na smluvni pokutu.
7.4 Odstoupeni od smlouvy je Uéinné okamiikem oznémeni kupujicimu.
7.5 Smluvni strany sjednévaji, Ze pokud prodévajici odstoupi od te’to smlouvy, uhradi kupujici

prodavajicimu véechny néklady, které prodévajicimu vznikly v souvislosti s podpisem této
smlouvy a s jejim ukonéenI’m a néklady prodévajiciho spojené s prodlenI’m kupujiciho s
prevzetim pfedmétu koupé.

8 Odpovédnost prodévajiciho za vady predmétu koupé

81 Na pfedmét koupé neposkytuje prodz’avajici zéruku na jakost. Kupujici je srozumén s technickym
stavem predmétu koupé, ktery odpovidé jeho stari, rozsahu poékozeni a opotfebovanosti.

8.2 Kupujici bere na védomi, 2e prodavajici nemflze byt odpovédny za opotrebeni pfedmétu koupé
zpi’Isobené zejme’na nedostateénou L’Idribou predmétu koupé p0 predéni a jeho uZiva’nI’m
v rozporu s pokyny deklarovanymi vyrobcem pfedmétu koupé.

9 Smluvni pokuty

9.1 Pro pfipad poruéenI’ povinnosti kupujiciho prevzit predmét koupé dle éla’nku 4. bodu 4. 1. této
smlouvy sjednévaji smluvni strany smluvni pokutu ve vyéi 0,5% 2 celkové kupni ceny bez DPH, a
to za kaidy, i zapoéaty den prodleni.

9.2 Smluvni pokuta je splatné ve lhfité uvedené na fakture, které musi obsahovat specifikaci
poruéené smluvnI’ povinnosti.

9.3 Ujednénim smluvni pokuty nenI' dotéeno prévo na néhradu ékody, jez se hradi zvléét’ a v plné vyéi
a 28 timto L'Iéelem Smluvni strany vyluéujI’ aplikaci ustanovenI’ § 2050 Oboanského zékoniku.
Uplatnénim smluvni pokuty (:i jejI'm zaplacenim neni dotéena povinnost utvrzené smluvni
pokutou.

10 Zévéreéné ustanoveni

1. Pro vylouéeni pochybnosti Smluvni strany vyslovné potvrzuji, 2e jsou podnikateli, uzavirajI’ tuto
smlouvu pri svém podnikénI’, a na tuto smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 a nésl.
Obéanského zékoniku o neumérném zkréceni.

2. Smluvni strany sjednévaji, 2e zmény této smlouvy je mozné oinit jen formou pisemnych,
nepferuéovanou éiselnou radou oznaéenych dodatkfi podepsanych oprévnénymi zéstupci obou
Smluvnich stran. Za pisemnou formu pro tento L'Iéel nebude povaiovéna vyména e—mailovych Ci
jinych elektronickych zprév. Smluvni strany mohou namitnout neplatnost dodatku k této smlouvé
z dL'Jvodu nedodrieni formy kdykoli, a to i kdyz jiZ bylo zapoéato s plnénim.

3. Préva (”3i povinnosti vzniklé z této smlouvy ("3i zjejI’ éa’sti nesmi byt postoupeny bez pfedchoziho
pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Za pisemnou formu nebude pro tento UCel
povaiovéna Wména e-mailoch, (”3i jinych elektronickj'Ich zprév. Pro prI’pad postoupeni prév (":i
povinnosti z této smlouvy éi zjeji éésti si strany ujednaly, 2e postoupené strana nemfize
odmitnout osvobozeni postupitele za Zédnych okolnostI’.

4. Tato smlouva obsahuje Uplné ujednéni o predmétu a L’Icelu smlouvy a o vsech nalezitostech,
které Smluvni strany méiy a chtély v této smlouvé sjednat a které povazujI’ za dulezité pro
zévaznost této smlouvy. Zadny projev smluvnI’ strany uéinény pri jednani o této smlouvé ani
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projev uéinény po uzavrenl' této smlouvy nesml’ byt vyklédén v rozporu s vyslovnymi
ustanovem’mi této smlouvy a nezaklédé zédny zévazek Zédné ze Smluvm’ch stran.

5. Smluvni strany si neprejl’, aby nad rémec vyslovnSICh ustanoveni této smlouvy byla jakékoliv
pra’va a povinnosti dovozovény z dosavadm’ oi budouci praxe zavedené mezi Smluvm'mi stranami
(“3i zvyklosti zachovévanych obeoné oi v odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této smlouvy.

6. Smluvni strany si sdélily véechny skutkové a prévnl’ okolnosti, o nichz k datu podpisu této
smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantnl’ ve vztahu k uzavreni této smlouvy.
Kromé ujiéténi, které si Smluvni strany poskytly v této smlouvé, nebude mit Zédné ze Smluvm’ch
stran Za’dné dalél' préva a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skuteonostmi, které vyjdou najevo
a o kterych neposkytla druhé Smluvni strana informace pri jednénl’ o této smlouvé. vyjimkou
budou pripady, kdy dané Smluvni strana Umyslné uvedla druhou Smluvni stranu v omyl ohledné
pfedmétu této smlouvy.

7. Tato smlouva a préva a povinnosti z ni vzniklé se ridi Obéanskym zékonl’kem.

8. Smluvni strany prohlaéuji, 2e skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovaiuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 Oboanského zékoniku ani za dflvémé informace a souhlasi
s jejich uiitl’m a zverejnénim bez jakychkoli daléich podminek. Prodévajl’ci bere na védoml’, 2e
kupujici je povinen na Zédost tretl' osoby poskytovat informace podle zékona é. 106/1999 Sb, o
svobodném pfistupu k informacim a ze informace tykajl'ci se plnénl' této smlouvy mohou byt
poskytnuty tretim osobém, za podminek stanovenych timto zékonem.

9. Smluvni strany timto prohlaéuji, ie V této smlouvé nechybi jakékoliv néleZitost, kterou by nékteré
ze Smluvnich stran mohla povaiovat za predpoklad pro uzavrem’ této smlouvy.

10. KaZda ze Smluvnioh stran se zavazuje, 2e:
a) neposkytne, nenabidne ani neslibl’ L’Iplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svoji

oinnostl’ za L'Iéelem ovlivnéni nebo odméném’ poskytnuté sluiby;

b) nepfijme, nebude vyzadovat, ani si nedé slibit uplatek, at’ uz pro sebe nebo pro jiného v
souvislosti se svojl’ éinnostl’ za Uéelem ovlivném’ nebo odméném’ poskytnuté sluiby;

c) uéini véechna opatreni k tomu, aby se ony ani jejl' zaméstnanci oi zéstupci nedopustili
jakékoliv formy korupéniho jedna’ni, zejména jednéni spooivajiciho v Uplatkérstvi, které by
mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného oinu dle zékona (3. 40/2009 8b., trestnl’
zékonik, ve znéni pozdéjéich predpisf] (dale jen ,,TZ“), a to trestného oinu prijetl’ L’Jplatku dle §
331 T2, trestného oinu podplacenl’ dle § 332 TZ, trestného oinu nepfl'mého Uplatkérstvi dle §
333 T2, ("2i jiného trestného éinu spojeného s korupoi dle TZ;

d) nebude tolerovat ani u svych obchodnich partnert‘] jakoukoli formu korupoe.

11. Kaidé ze Smluvnich stran prohlaéuje:
a) 2e se nepodilela a nepodili na péchéni trestné éinnosti ve smyslu zékona (”3. 418/2011 8b., 0

trestnl’ odpovédnosti prévnickych osob a rizenl’ proti nim, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl (dale
jen jako ,,ZTOPO“);

b) 2e zavedla néleiita’ kontrolni a jiné obdobné opatrem’ nad oinnosti svych zaméstnancfl a
dalér’ch odpovédnych osob dle ust. § 8 ZTOPO;

0) 2e uéinila nezbytné opatreni k predchézeni vzniku své trestm’ odpovédnosti a zamezeni nebo
odvrécem’ pripadnych nésledkfl spécha’m’ trestného éinu;

d) 2e 2 hlediska prevence trestni odpovédnosti prévnickych osob uéinila vée, co po ni Ize ve
smyslu ZTOPO spravedlivé poiadovat, prioemz DPP proklamuje, 2e za timto uoelem prijal a
aktivné aplikuje zejména Program predchézeni trestné oinnosti a Eticky kodex;
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e) kaidé ze Smluvnl’ch stran se zavazuje dodrzovat prévni pfedpisy a jednak tak, aby jejl’ jedném’
nevzbudilo dfivodné podezfem’ ze spéchéni trestného éinu, pfiéitatelného jedné nebo obéma
Smluvnim straném ve smyslu zékona é. 418/2011 8b., 0 trestni odpovédnosti prévnickych
osob a fizeni proti nim, ve znéni pozdéjél’ch pfedpisfl.

12. Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich
podminkéch 00innosti nékterych smluv, uvef'ejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o
registru smluv), ve zném’ pozdéjél’ch pfedpisfl.

13. Veékeré soudni spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovény soudem mistné pfisluénym
podle sidla prodévajl’ciho.

14. Tato smlouva nabyvé platnosti okamiikem jejiho podpisu obéma Smluvnl’mi stranami a 00innosti
uveFejnénim v registru smluv ve smyslu zékona 0. 1340/2015 Sb.

15. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenl’ch splatnosti originélfil, znichz kupujici a
prodévajl'ci obdrzi p0 jednom vytisku.

Smluvnl’ strany prohlaéuji, 2e si tuto smlouvu pied jejim podpisem pfeéetly, 2e byla uzavfena p0
vzéjemném projedném’ podle jejich pravé a svobodné ville, uréité, véZné a srozumitelné, nikoliv v tl’sni
ani za népadné nevyhodnych podminek. Na dCIkaz souhlasu s jejim obsahem pfipojuji své podpisy
V Praze dne:

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciové spoleénost
adresa Sokolovské 217/42, 190 22 Praha 9
zépis v OR vedeném MS v Praze v oddile B, vloika 847
IC 00005886 010 C200005886 www.dpg.cz
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