
RÁMcovÁ KuPNí SMLouvA
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

l.
Smluvní strany

Prodávající: AGROTEC,a.s.
Se sídlem: Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
IČ; 00544957
DIČ: c200544957
bankovní Spojení:

č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 138
zastoupen
č. smlouvy prodávajícího:

Kupující: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/18, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: czso733098
bankovní Spojení:
č. účtu:
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

a Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění Smlouvy

Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech technických

č. smlouvy kupujícího: /Žď/ľ /ÍÍ
Il.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy jsou dodávky nových, nepoužitých Osobních vozidel včetně Záručního a
pozáručního Servisu, a to na Základě podmínek uvedených v této Smlouvě a rovněž v Souladu Se
Zadávacími podmínkami veřejné Zakázky Snázvem „Dodávky osobních automobilů včetně
servisních služeb - rámcová smlouva" (dále jen „zboží").

(2) Rozsah plnění dodávek dle této Smlouvy je dále Specifikován dílčími objednávkami kupujícího
doručenými prodávajícímu. Maximální celková cena všech dodávek prodávajícího na Základě této
Smlouvy je omezena na 14.500.000,- Kč bez DPH, přičemž kupující není povinen tuto částku
vyčerpat.

(3) Podrobný popis předmětu koupě je uveden vpříloze č. 1, která je nedílnou Součástí této kupní
Smlouvy.

(4) Rozsah Servisní Služeb, tj. Záručního a pozáručního Servisu je dle potřeb kupujícího a bude
vrealizován na Základě hodinových Sazeb uvedených vpříloze c. 2 této Smlouvy. Maximální



celková cena všech Servisních Služeb na základě této Smlouvy je omezena na 2.000.000,- Kč bez
DPH, přičemž kupující není povinen tuto částku vyčerpat

Ill.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. ode dne nabytí účinnosti Smlouvy po dobu 4 let nebo
do vyčerpání hodnoty plnění dle čl. Il. odst. 2 této smlouvy, podle toho, která Skutečnost nastane
dříve.

IV.
Kupní cena vozidel a servisu

(1) Kupující Se zavazuje Zaplatit prodávajícímu za Skutečně dodaný počet kusů zboží dle dílčích
objednávek dle potřeb kupujícího dohodnutou kupní cenu, která je Stanovena dle přiložené
cenové kalkulace uvedené v příloze č. 1.

(2) Kupní cena zahrnuje i veškeré náklady prodávajícího nutné k řádné realizaci plněnív místě plnění.
(3) Sohledem na dobu trvání Smlouvy a možný růst míry inflace Se Smluvní Strany dohodly,

že v případě, že celková míra inflace od data poslední úpravy kupní ceny přesáhne hranici 5%, je
možné navýšìt kupní cenu maximálně vynásobením koeficientem růstu obecné míry inflace
vztahujícím Se k období od poslední Změny kupní ceny. Smluvní Strany se zavazují o každém
takovém navýšení uzavřít písemný číslovaný dodatek k této Smlouvě.

(4) Ke zvýšení shora uvedených jednotkových cen je možné přistoupit také tehdy, pokud v průběhu
plnění zakázky dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají
prokazatelný vliv na zvýšení cen, Zejména možných změn DPH. Takové navýšení ceny je
prodávající povinen kupujícímu písemně doložit. Poté se smluvní strany Zavazují o takové úpravě
kupní ceny uzavřít písemný dodatek k této smlouvě.

(5) Cena záručního a pozáručního servisu bude fakturována na Základě průměrné hodinové Sazby
Servisu za mechanické práce uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy a bude platná po celou dobu
trvání této Smlouvy.

(6) Prodávající pro cenu náhradních dílů Stanovil Slevu z dodávaných náhradních dílů platnou po
celou dobu trvání této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

(1) Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím vždy Za každou dílčí
objednávku po fyzickém převzetí zboží vmístě plnění. Jedná se jak o objednávku osobních
vozidel, tak objednávku Servisních prací.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena vSOuIadu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Prodávající Se Zavazuje dodat fakturu
kupujícímu na adresu Sídla Společnosti Brněnské komunikace a.S., Renneská třída 787/1a, 639 00
Brno - Štýřice.

(3) Prodávající Se Zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny zboží uvádět pouze bankovní účet,
který určil Správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných Osob. Prodávající a
kupující Se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který
je Zveřejněn Správcem daně vregistru plátců a identifikovaných osob, kupující je oprávněn
provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny Zboží.
Pokud by kupujícímu vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti prodávajícího



vyplývajících Ze Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů,
má kupující nárok na náhradu všeho, co Za prodávajícího v souvislosti S tímto ručením plnil.

(4) Kupující je oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu až do data její splatnosti, jestliže obsahuje
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury
není kupující v prodlení Se zaplacením. Prodávající je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
kupujícímu s novou lhůtou splatnosti.

(5) Každá faktura je Splatná do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
(6) Prodávající se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky a číslo

smlouvy kupujícího.
(7) Zálohové platby se nesjednávají.

VL
Dodací podmínky a místo plnění

(1) Kupující Své požadavky na jednotlivé odběry Zboží (dále jen „dodávky") upřesní vždy oboustranně
Závaznou dílčí objednávkou doručenou prodávajícímu. S ohledem na různé druhy vozidel budou
činěny objednávky jednotlivě na každý dodávaný kus Zvlášť.

(2) Prodávající provede každou jednotlivou dílčí dodávku nejpozději do 3 měsíců od jejího
písemného nahlášení. Dohodnou-Ii se smluvní strany na jiném termínu plnění, musí být taková
změna na dílčí objednávce vyznačena a oboustranně odsouhlasena.

(3) Zboží se považuje Za dodané okamžikem převzetí kupujícím.
(4) Místem plněníje adresa dodavatele.
(5) Zboží je jménem prodávajícího oprávněn předat

(6) Zbožíje jménem kupujícího oprávněn převzít

(7) Přesný termín dodání Zboží je prodávající povinen Sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci
kupujícího e-mailem na adresu: minimálně pět
pracovních dnů předem. Termín předání zboží bude Stanoven tak, aby připadal na pracovní den
od 7:00 do 14:00 hod.

(8) Zboží bude předáno oprávněnému Zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného
protokolu. Přechod vlastnictví na kupujícího nastává Okamžikem podpisu písemného protokolu o
předání a převzetí Zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

(9) Předmět koupě je prodávající povinen dodat kupujícímu se všemi příslušnými doklady, tj. 1×
návody k obsluze a údržbě, Záruční podmínky, Záruční listy apod., a to pro každé vozidlo zvlášť.
Prodávající je povinen upozornit kupujícího na případné vady, o kterých ví a které předmět koupě
má v okamžiku předání.

(10)Kupující podpisem potvrdí převzetí, úplnost a Správnost dodávky Zboží na dodacím listu.
(11)Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat u prodávajícího ve lhůtě 5 dnů od převzetí

zboží.
(12)Vlastnické právo i nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí věci.

VII.
Záruka

(1) Prodávající poskytuje na každé dodané zboží záruku v délce 5 let nebo 100 000 km. Záruční doba
začíná běžet Okamžikem převzetí Zboží kupujícím.

(2) Prodávající poskytuje na každé servisní práce Záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba Začíná
běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.

(3) Kupující zajistí řádné převzetí předmětu koupě a v předávacím protokolu, případně dodacím listu
zaznamená případné vady, které při přejímce zjistil.
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Reklamaci vad, jejichž existenci kupující v průběhu Záruční doby na předmětu
koupě zjistí, musí kupující vůči prodávajícímu uplatňovat formou písemné objednávky
nejpozději do 3 pracovních dnů od Zjištění závady.
Reklamace musí obsahovat:
- datum vzniku Závady
- jméno a adresu kupujícího
- jméno a adresu prodávajícího
- název, typ a výrobní číslo poškozeného předmětu koupě
- stručný popis zjištěné závady

požadovaný termín jejího odstranění
Zástupce prodávajícího je povinen zahájit opravu, případně projednání vady Za účelem Stanovení
způsobu odstranění, do 3 dnů od obdržení písemné reklamace (počítají se pouze pracovni dny).
Termín odstranění vady bude stanoven písemně v protokolu o odstranění vady odsouhlaseném
oprávněnými zástupci obou stran.

VIII.
Další ujednání

Prodávající prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zák. č.435/2004 Sb.,
o Zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu
nepravdivým a vznikne ručení kupujícího ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má kupující nárok na
náhradu všeho, co Za prodávajícího v Souvislosti s tímto ručením plnil.

IX.
Sankce

Jestliže se kupující bezdůvodně opozdí s platbou kupní ceny, je povinen uhradit prodávajícímu
úrok Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě, že prodávající neodstraní vady dle lhůty Stanovené v protokolu dle čl. VII. této
smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu Smluvní pokutu ve výši 0,2% Z dlužné částky na Základě
dílčí objednávky Za každý den prodlení.
V případě prodlení prodávajícího S dodáním Zboží bez zavinění kupujícího je prodávající povinen
uhradit kupujícímu Smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z kupní ceny dle dílčí objednávky za každý den
prodlení.
V případě, že některá Ze Smluvních Stran poruší Své povinnosti dle čl. VIII., je povinna Zaplatit
druhé Straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) Za každé
takové porušení.
V případě, že prodávající odmítne dodat zboží Zdůvodu plné vytíženosti vlastních kapacit, je
povinen Zaplatit kupujícímu Smluvní pokutu ve výši 50.000; Kč (slovy: padesát tisíc korun
českých) Za každý takový případ.
Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této Smlouvy.
V případě prodlení prodávajícího S dodáním Zboží bez jeho zavinění je povinen tuto skutečnost
doložit (např. prohlášením výrobce o nedodání Zboží prodávajícímu) v takovém případě může být
upuštěno od Sankcí Z odst. IX bod. 3 této Smlouvy.

X.
Bankovní záruka

Prodávající je povinen kupujícímu předložit Záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této
smlouvy vystavenou oprávněným subjektem Sídlícim v EU, nebo ve státě písemně
odsouhlaseném kupujícím.
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Bankovní Záruka v Záruční listině bude obsahovat písemné prohlášení banky, že tato uspokojí
nároky objednatele v rozsahu do částky odpovídající 10 % ceny Za poskytování Služby dle této
smlouvy bez DPH, pokud poskytovatel služby neposkytuje řádně dle této smlouvy ve sjednané
lhůtě a/nebo neodstraní drobné vady ve sjednané lhůtě. Bankovní Záruka Za řádné poskytnutí
služby pokryje finanční nároky objednatele (Zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.)
vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností poskytovatele. Záruční listina neobsahuje
další podmínky banky. Bankovní Záruka Za řádné poskytování služeb je neodvolatelná, Splatná na
první vyžádání. Originál bankovní Záruky Za řádné poskytování Služeb bude mít v držení po celou
dobu poskytování služby objednatel.
Platnost Bankovní záruky za řádné Splnění Záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční
doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků kupujícího vůči
prodávajícímu; to platí i v případě, kdy banka na Základě Bankovní záruky Za řádné splnění
záručních podmínek uspokojí požadavky kupujícího. Bankovní záruka Za řádné Splnění Záručních
podmínek bude prodávajícímu uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.
Pokud prodávající nesplní Své Závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné Splnění Záručních
podmínek zajišťovány, banka Splní povinnost Z Bankovní záruky Za řádné splnění Záručních
podmínek na výzvu kupujícího vyplacením příslušné částky na bankovní účet kupujícího uvedený
v úvodu této smlouvy.
Porušení povinnosti prodávajícího podle tohoto článku se považuje za podstatné porušení
smlouvy.
Originál bankovní Záruky předloží prodávající před uzavřením Smlouvy.

XI.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu
§ 2002 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:

- vadnost dodaného Zboží již při jeho dodání, zejména pak nesplnění požadované
kvality ČSN a EN, pokud prodávající na písemnou výzvu kupujícího vady neodstraní ve
lhůtě výzvou Stanovené,

- Zboží v průběhu Záruční doby vykazuje vady bránícíjeho řádnému užívání,
- prodlení prodávajícího S dodávkami Zboží o více než 3 kalendářní dny,
- úpadek kupujícího nebo prodávajícího ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční

zákon, ve Znění pozdějších předpisů,
- z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek.
Dojde-li kvýše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná Smluvní Strana oprávněna od Smlouvy
Odstoupit. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé
Smluvní straně na její adresu uvedenou vzáhlaví této smlouvy, resp. na její poslední Známou
adresu bez ohledu na to, zda toto oznámenío odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato
či nikoliv.
Prodávajícíje oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- úpadku kupujícího ve smyslu §3 Zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve Znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo
zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;

- prodlení kupujícího z převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více
než kalendářních 60 dnů.

Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že bude naplněn rozsah plnění
plynoucí Z veřejné Zakázky uvedené v čl. ll. této Smlouvy. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají
dnem doručení oznámení O odstoupení druhé smluvní Straně na její adresu uvedenou v Záhlaví
této Smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, Zda toto oznámení o
odstoupení bylo druhou Smluvní stranou převzato či nikoliv.
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(5) V případě zániku Smlouvy zjakéhokoli důvodu jsou smluvní Strany povinny vypořádat si vzájemné
nároky ze Smlouvy do 30 kalendářních dnů od zániku smlouvy.

XII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

(2) Smluvní Strany berou na vědomi, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

(3) Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá Zveřejnění podle zákona č. 340/2015
Sb., o registru Smluv.

(4) Žádná Ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky
Ztéto smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu druhé Smluvní
strany. Práva i povinnosti Ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými Oběma Smluvními stranami.
(6) Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany.
(7) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem

dle Zákona č. 340/2015 Sb., O Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a 0 registru smluv (Zákon o registru smluv). Smlouvu bude zveřejňovat kupující.

(8) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopìsech, Z nichž po jednom obdrží každá Ze smluvních
stran.

(9) Smluvní strany prohlašují, že sì tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že
ji uzavírají Ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných Zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace dodávaného Zboží a cenová kalkulace
Příloha č. 2: Cenová kalkulace Záručních a pozáručních Servisních prací

Za prodávajícího: Za kupujícího:

V Hustopečích dne 15.4.2019 V Brně dne 1 [l '06' 2019

Ing. Petr,ť -
předsfa představenstva

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva




