
RAMCOVA KUPNl SMLOUVA
uzavi‘ené podle § 2079 a na’sl. obéanského zékoniku

Cislo smlouvy prodévajiciho:
Cislo smlouvy kupujiciho: 19/614/3062

Kupujici:
Dopravm’ podnik mésta Brna, a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisérky, 603 00 Brno, Doruéovaci éislo: 656 46
Zapséna: v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Brné, oddil B, vloika 2463
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:

Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktni osoba ve vécech technickych:

léo : 25508881
DIE: C225508881
Bankovni spojeni: KB Brno-mésto
C
Spoleénost je plétcem DPH
(da’le jen ,,kupujici“)
a
Prodévajici:
Elektroline a.s.
Sidlo: K Lédvi 1805/20, 184 00, Praha 8

lng. Miloé Havrének, generélni Feditel

Za pséna: v obchodm’m rejstfiku Krajského soudu v Praze, oddil B, vloika 9880
Osoby oprévnéné k podpisu smlouvy:

Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
Kontaktm’ osoba ve vécech technickY/ch:

lCO: 45312338
DIE: CZ45312338

Spoleénost je plétcem DPH
(déle jen ,,prodévajici”)
niie uvedeného dne, mésice a roku uzavfeli smlouvu nésledujiciho znéni:
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I.

Uvodni ustanovem’

1. Obé vy§e uvedené smluvm’ strany se dohodly na uzavfem’ této rémcové kupni smlouvy (déle jen

,,sm|ouva”) scilem vymezit podminky smluvm’ho vztahu zaloieného touto smiouvou, véetné

vymezeni zékladm'ch pra’v a povinnosti z tohoto zévazkového vztahu vyply’lvajicich.

H.

Pfedmét a déel smlouvy

1. Prodévajicu’ prohlaéuje, 2e je vy’lluény’lm vlastm’kem m’ie specifikovaného zboii 3 2e na tomto zboii

nevéznou iédné préva tFetich osob ani neexistuji jiné skuteénosti, které by jej omezovaly

v odevzdém’ zboil’ a pFevodu vlastnického préva ke zboii na kupujicn’ho.

2. Prodévajl’ci se zavazuje na zékladé této smlouvy a diléich pisemny'lch objednévek kupujl'ciho

odevzdat kupujl'cfmu zboii déle ve smlouvé specifikované a pfevést na ného v souladu s touto

smlouvou vlastnické prévo ke zboil’ a kupujl'ci se zavazuje zboii dodané 0d prodévajl'ciho pFevzit

a zaplatit mu dohodnutou kupm’ cenu.
3. Zboiim doda’vany’lm na zékladé této smlouvy jsou komponenty trolejového vedem’ uvedené

v pfi’loze E. 1 - Technické specifikace a cenik. Zboiz’ bude prodévajl'cim dodévéno kupujl’cimu na

zékladé diléich pisemm’lch objednévek kupujl’ciho.
4. Prodévajicf neni opra’vnén dodat vét§i mnoistvi zboii, nei stanovn’ tato smlouva nebo dflEi

objednévka. Vpfi’padé dodéni vét§iho mnoistvi zboii, které nebude pisemné odsouhlaseno

kupujicim do 7 dni: ode dne pFevzeti zboii, smlouva na tento pFebytek neni uzavfena a povaiuje

se 23 odmt'tnuti pfebyteéného mnoistvi zboii kupujicim dle § 2093 obéanského zékom’ku.

5. Skuteéné mnoistvi dodévek poskytnuty’lch po dobu uéinnosti této smlouvy bude odvislé 0d

aktuélnich potFeb kupujicu’ho a z toho dfivodu nem’ kupujici povinen celkové mnoistvi odebrat.

IH.
Kupni cena

1. Celkové kupni cena je stanovena dohodou smluvnich stran a Eini 1.990.900,— Ké (slovy: jeden

milién devét set devadesét devét tisic devét set)
Ktakto stanovené cené se pFipoéte DPH vsouladu se zékonem o DPH vsazbé platné ke dni

uskuteénéni zdanitelného pinéni.
2. Cena v pfiloze (’2. 1 - Technické specifikaci a ceniku je koneéné, véetné dopravy a baleni.

3. Kupujici je oprévnén u prodévajidho odebrat zboii na zékladé diléich pisemnVch objednévek

zboil' v ceikové kupni cené maximélné 1.990.900,- Ké bez DPH. V kupm’ cené je zahrnuta doprava

zboii do mista doda’ni uvedeného na objednévce kupujiciho. PFedpoklédany’Im mistem doda’mi je

sklad 500 — Svitavské 4, 614 00 Brno-Husovice.

IV.

Ostatni smluvni ujednéni

1. Tato smlouva se uzavu’ré na dobu uréitou, a to jeden rok ode dne nabytl’ déinnosti smlouvy viz El.

V. odst. 4, nejpozdéji v§ak do okamiiku vyéerpém’ finanéniho Iimitu uvedeného v El. IH odst. 3

této smlouvy.
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10.

11.

Prodévajl’ci poskytne kupujicimu zéruku na dodané zboiu’ vdélce 24 mésici‘x od pFevzetI’ zboil’
kupuja’cim.
Prodévajici je povinen odevzdat smluvené zboii nejpozdéji vterminu do étyf ty’IdnG od data
doruéeni dfléu’ objednévky prodévajicn’mu, nedohodnou-li 5e obé smluvm’ strany jinak. V pFipadé
prodleni prodévajiciho s dodénim zboil’je kupujici oprévnén poiadovat zaplaceni smluvm’ pokuty
uvedené v El. V odst. 1 pfilohy E. 2 - V§eobecn9ch obchodm’ch podml’nek. Prodévajicn’ je povinen
nejméné jeden pracovni den pFed skuteéa odevzda’nim zbois’ informovat kupujiciho o
pFesném okamiiku odevzdém’, a to telefonicky, ph’padné elektronickou poétou na emailovou
adresu kontaktm’ osoby uvedené v zéhlavi této smlouvy.
Nedilnou souééstu’ této smlouvy, jako pfiloha E. 2, jsou V§eobecné obchodni podml’nky.
Prodévajici potvrzuje, ie byl se znénim Véeobecm’lch obchodm’ch podmx’nek seznémen a souhlasa’
s nimi. Odchylné ustanovem’ této smlouvy majl’ pied zném’m V§eobecch podml’nek pFednost.
V ph’padé, 2e na jedné nebo na druhé smluvm’ strané nastanou zmény (napfiklad zména sidla,
zména jednajl’cx’ch osob atd.), je povinna smluvni strana, u nii doélo k témto zméném, uvedené
zmény druhé smluvni strané pisemné oznémit. Pokud tak neuc‘iini, odpovida’ druhé smluvnf
strané za vzniklou §kodu.
Prodévajici podpisem této smlouvy bere na védomi, ie kupuja’ci je povinm’lm subjektem
v souladu se zékonem é. 106/1999 5b., 0 svobodném pfistupu k informacim (déle jen ,,zékon”), a
v souladu a za podminek stanovem'lch v zékoné je povinen tuto smlouvu, pFip. informace v m’
obsaiené nebo zni vyplx’lvajl’cu’ zvefejnit. lnformace, které je povinen kupujici zveFejnit, se
nepovaiuji za obchodm’ tajemstvi ve smysiu ustanovem’ § 504 zékona é. 89/2012 5b.,
obéanského zékom’ku, ani za dfivérny ddaj nebo sdélem’ ve smyslu ustanovem’ § 1730 odst. 2
obéanského zékom’ku. Podpisem této smlouvy déle bere prodévajici na védomi, ie smlouva bude
zveFejnéna na Porta’lu veFejné spra’vy v Registru smluv podle zékona é. 340/2015 5b., 0 zvlé§tnich
podminkéch L’Jéinnosti nékterxich smluv, uveFejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (za’kon o
registru smluv).
Prodévajx’ci i kupujl’ci jsou povinni zachovévat mléeniivost o v§ech skuteénostech, 0 nichi se
dozvédéli pFi vykonu sjednané éinnosti a které v zéjmu sprévce osobm’ch ddajfi nelze sdélovat
jinY/m osobém.
Prodévajicf i kupujl’ci jsou povinni zdriet se jednéni, které by mohlo vést ke stfetu oprévnény’lch
zéjmfi prodévajici éi kupuju’ci se zéjmy osobm’mi, zejména nebude zneuil’vat informaci nabyth
v souvislosti s vy’tkonem sjednané Einnosti ve prospéch vlastm’ éi nékoho jiného.
Prodévajici i kupujicn’ se déle zavazujl’ naklédat s osobm’mi ddaji subjektfi ddajfi, zejména
zaméstnancfl, obchodnich partnerfi a zékazm’kfi, jakoi s osobnimi ddaji jinVch tFets’ch osob,
snimii pfijdou do styku, plné v souladu sObecny'Im nah’zem’m o ochrané osobm’ch ddajfl
(naFizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném zném’. Prodévajicii kupujicu’je
zejména povinen zachovévat mléenlivost o téchto ddajx’ch, déle pak zajistit vhonm zpfisobem
bezpeénostni, technicka’ a organizaéni opatFeni die éla’nku 32 Obecného nafizeni. Proda’vajici i
kupujica’ jsou déle povinni okamiité si vzéjemné sdélit jakékoliv podezfem’ znedostateéného
zajiéténf osobm’ch ddajfi nebo podezfem’ z neoprévnéného vyuiitl’ osobm’ch ddajfi neoprévnénou
osobou.
Prodévajl'ci i kupujl'ci jsou povinni na poiédéni spolupracovat s dozorov (JFadem pfi plném’
jeho dkoh‘i.
Jakékoliv poru§eni povinnosti ochrany osobnich ddajfl bude povaiovéno za poruéem’ smlouvy.
Kupujl’ci plné odpovn’dé proda’vajl’cimu za §kodu, kterou by mohl zpfisobit zaviném’Im poru§enim
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12.

této povinnosti. Prodévajl'ci plné odpovfdé kupujicimu 2a §kodu, kterou by mohl zpflsobit

zavinénf/m poruéem’m této povinnosti.
Povinnost ochrany osoa’ch I'Jdajfi a mléenlivosti trvé i po skonéeni smluvnI'ho vztahu.

V.

Zévéreéné ustanoveni

Pokud nebylo v této smlouvé ujednéno jinak, FidI’ se prévnI’ poméry I’Jéastnikfi pfisluéai

ustanovem’mi obéanského zékonI'ku.
Zména nebo doplnéni této smlouvy je moina’ jen formou vzestupné EislovanVch pI'semnY/ch

dodatkfi, které budou platné, jen budou—Ii Fédné potvrzené a podepsané oprévnéai zéstupci

obou smluvnI’ch stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovem’ch, 2 nichi kaidé ma’ platnost originélu a kaidé

strana obdrii p0 jednom vyhotovenI’.
Smlouva nabude L'Iéinnosti dnem jejiho uveIV'ejnéni dle zékona E. 340/2015 5b., 0 zvléétnich

podmI'nka’Ich I’Jéinnosti nékteeh smluv, uveFejfiovénI' téchto smluv a o registru smluv.

Smluvni strany prohlaéujI’, 2e tato smlouva byla sepséna podle jejich skuteéné a svobodné vfile.

Smlouvu pFeéetly, s jejim obsahem souhlaSI’, ujednéni obsaiené v této smlouvé povaiuji 2a

ujednéni odpovidajl’ci dobry’lm mravi’Im a zésada’m poctive’ho obchodm’ho styku, na dfikaz éehoi

pFipojujI' vlastnoruém’ podpisy.
Nedilnou souéésti této smlouvyjsou: PFI’loha E. 1 a PFI’loha E. 2.

Pfiloha E. 1 —Technické specifikace a cenI’k
Pfiloha E. 2 —V§eobecné obchodm’ podmI'nky

V Praze dne: 2'2 "07' 2019 V Brné dne: ‘ 1 '03- 2019
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