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č. smlouvy Kupujícího: 000276 00 19 

  

  

Prováděcí smlouva – Kupní smlouva 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
Se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9Zastoupený: 

 Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

    Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČ:      00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800  

OR:                      MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen Kupující) 

a 

SOR Libchavy spol. s r.o. 

se sídlem: Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy 

zastoupená: Ing. Vítězslavem Tymrem, jednatelem 

IČ: 15030865  

DIČ: CZ15030865, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1 

číslo účtu: 
OR:   Krajský soud Hradec Králové, odd. C, vložka 1194 

(dále jen Prodávající) 
 

 

uzavřely v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto Prováděcí smlouvu – Kupní smlouvu (dále jen “Smlouva”). 

 

Dne 14.9.2017 byla ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách znění pozdějších předpisů, mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena Rámcová 
smlouva o uzavírání kupních smluv č. 000537 00 17 (dále jen „rámcová smlouva“), jež 
vymezila podmínky uzavírání prováděcích smluv na dodávku autobusů, jež byly předmětem 
zadávacího řízení. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu  

a) 50 ks kloubových nízkopodlažních autobusů SOR NB 18 a to dle specifikace 

uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, 
b) 10 sad hardware a software pro diagnostiku závad autobusů dle specifikace 

uvedené v Příloze č. 2. této Smlouvy, 
(dále jen „předmět koupě“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k předmětu 
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koupě. 
2.2. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Kupujícího převzít od Prodávajícího 

předmět koupě způsobem stanoveným v této Smlouvě a uhradit Prodávajícímu kupní 
cenu. 

 

3. TERMÍN, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Prodávající se zavazuje dodávat předmět koupě se všemi provozními náplněmi včetně 
plné nádrže paliva. 

3.2. Prodávající je povinen vyzvat Kupujícího k převzetí předmětu koupě nejméně 5 
pracovních dnů před plánovaným termínem dodání. Kupující bude na základě této 
výzvy informovat Prodávajícího o přesném místu plnění (místu dodání předmětu 
smlouvy) v souladu s článkem 3.4 této smlouvy. O předání a převzetí předmětu koupě 
sepíší smluvní strany předávací protokol. 

3.3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě následujícím způsobem: 
 50 ks kloubových nízkopodlažních autobusů SOR NB 18 dle specifikace uvedené v 

příloze č. 1 této Smlouvy,  
o z toho 10 ks v termínu do 24.6.2020, 

o dalších 20 ks v termínu do 23.9.2020,  
o a zbývajících 20 ks v termínu do 18.12.2020. 

 10 sad hardware a software pro diagnostiku závad autobusů dle specifikace 
uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy,  

o z toho 5 sad do 24.6.2020,                 

o a zbývajících 5 sad do 23.9.2020. 

3.4. Místem plnění – místem dodání předmětu smlouvy jsou provozy JSVA: 

Řepy, adresa: Reinerova 4, Praha 6 – 163 00, 

Klíčov, adresa: Letňanská 24, Praha 9 – 190 00, 

Kačerov, adresa: Ke Garážím 2, Praha 4 – 141 00, 

Hostivař, adresa: U Vozovny 6, Praha 10 – 108 00. 

Po předchozí písemné dohodě obou Smluvních stran je možné místo dodání změnit, 
avšak s tím, že se bude nacházet na území hl. m. Prahy. 

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Kupní cena je smluvními stranami stanovena v následující výši: 
 7.169.188,- Kč bez DPH za jeden kus kloubového nízkopodlažního autobusu 

vybaveného OIS SOR NB 18 dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této 
Smlouvy, 

  178.000,- Kč bez DPH za jeden kus sady hardware a software pro diagnostiku 
závad autobusů dle specifikace uvedené v Příloze č. 2. této Smlouvy.  

 

Celková kupní cena za kompletní předmět koupě (tedy 50 ks kloubových 

nízkopodlažních autobusů SOR NB 18, 10 ks sad hardware a software pro diagnostiku 

závad autobusů) je sjednána ve výši 
 

                       360.239.400,- Kč bez DPH 

(slovy: Třistašedesátmilionůdvěstětřicetdevěttisícčtyřista korun českých). 
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4.2. Kupní cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním a protokolárním převzetím 
předmětu koupě. Kupní cena je konečná a neměnná. K ceně bude připočtena DPH ve 
výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

 4.3. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu na dodané autobusy zálohu na kupní cenu 
podle článku 4.1. této Smlouvy (tedy 50 kloubových nízkopodlažních autobusů SOR 
NB 18, 10 sad hardware a software pro diagnostiku závad autobusů) ve výši 
180.119.700,- Kč bez DPH, a to na základě zálohové faktury. Zálohovou fakturu je 
Prodávající oprávněn vystavit po podpisu smlouvy se splatností 30 dnů. Po přijetí 
platby vystaví Prodávající daňový doklad na přijatou platbu před DUZP. Daňové 
doklady za jednotlivé dodávky bude Prodávající vystavovat v souladu s ustanovením 
bodu 4.4 a zúčtuje v nich přijatou zálohu. Odpočet záloh bude dle dodaného počtu 
autobusů, a to již od 1. faktury. DUZP bude den podpisu předávacího protokolu. 

4.4. Nárok na zaplacení kupní ceny za každý dodaný předmět koupě vzniká Prodávajícímu 
vždy po fyzickém předání každého jednotlivého předmětu koupě a jeho převzetí 
Kupujícím. Faktura bude Prodávajícím vystavena na cenu dodaného předmětu koupě. 
Předávací protokol podepsaný Kupujícím musí být vždy připojen k daňovému dokladu 
(faktuře), jímž bude účtována cena za dodaný předmět koupě. Bez tohoto protokolu 
nebude daňový doklad proplacen. DUZP je den podpisu předávacího protokolu. 

4.5. Lhůta pro splatnost daňových dokladů (faktur) je sjednána v délce 30 kalendářních 

dnů ode dne doručení oprávněně vystaveného daňového dokladu Kupujícímu. Tato 

lhůta se považuje za splněnou, bude-li částka účtovaná daňovým dokladem odepsána 
nejpozději poslední den lhůty z účtu Kupujícího. Daňový doklad vystavený 
Prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a 

zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, dále č. smlouvy a č. 
objednávky, které pro potřeby fakturace sdělí Kupující Prodávajícímu. V případě 
zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude daňový 
doklad Prodávajícímu vrácen bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě 
přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného 
dokladu. Řešení problematiky bude provedeno dle zákona o DPH. 

4.6. Daňový doklad musí být ve dvou vyhotoveních zaslán doporučeně na adresu 
Kupujícího  uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Pokud tak nebude učiněno, berou obě 
smluvní strany na vědomí, že takový doklad nebude akceptován a bude vrácen bez 
dalšího k opravě či doplnění s tím, že ode dne obdržení opravené faktury běží nová 
lhůta splatnosti. 

4.7. Kupující bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 
Prodávající nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Kupující pouze základ daně a 
výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných 
osob. V tomto případě nebudou zálohy, pokud by na ně měl Prodávající jinak nárok, 
ze strany Kupujícího hrazeny. 

4.8. Stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí 
Kupující pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném 
doložení Prodávajícího o jeho úhradě příslušnému správci daně. V takovém případě 
nebudou zálohy, pokud by na ně měl Prodávající jinak nárok, Kupujícím hrazeny. 

5. NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ  

5.1. Nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a přechod nebezpečí škody na 
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předmětu koupě se řídí čl. 9 rámcové smlouvy.  

6. ZÁRUKY  

6.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodaný předmět koupě komplexní systém záruk 
za jakost, který se řídí čl. č. 13 a 14 rámcové smlouvy.  

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

7.1.  Kontaktní osoby: 
Osobou zmocněnou na straně Prodávajícího je: 
a) ve věcech smluvních: 

                                      

b) ve věcech technických:  

   

Osobou zmocněnou na straně Kupujícího je: 
a) ve věcech smluvních: 
b) ve věcech technických: 
                                            

                                            

            

8. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

8.1.  Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

8.2.   Tuto Smlouvu lze zrušit: 
-  dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 

pohledávek, 
-  odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo této Smlouvě 

nebo v rámcové smlouvě s tím, že v rámcové smlouvě uvedené důvody se uplatní v 
případě odstoupení od této Smlouvy i za situace, kdy se tyto důvody pro 
odstoupení týkají pouze samotné rámcové smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví 
jinak.  

8.3.  V případě odstoupení vrátí Prodávající peněžité plnění Kupujícímu bez úroků. Smluvní 
strany sjednaly, že žádná ze stran Smlouvy nemá v případě odstoupení nárok na 
náhradu nákladů s odstoupením spojených. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se řídí platným českým právem, zejména zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Smluvní vztahy touto Smlouvou neupravené (např. ustanovení o smluvních pokutách 
atd.) se řídí ustanoveními rámcové smlouvy, jež vymezuje podmínky uzavírání 
prováděcích smluv na dodávku autobusů. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a 
rámcovou smlouvou o uzavírání kupních smluv mají přednost ustanovení této 
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Smlouvy. 

9.3. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. V případě změny či 
doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek ke Smlouvě. 

9.4. Práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy přecházejí na jejich právní 
nástupce. 

9.5. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní 
ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. 

9.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jeden. 

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění – kloubových nízkopodlažních 
autobusů SOR NB 18 

Příloha č. 2: Specifikace sady hardware a software pro diagnostiku závad autobusů 

             

 

Za Kupujícího: 

V Praze dne  

 

 

 

.............................................. 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost 

 

 

 

Za Prodávajícího: 

V Libchavách dne   

 

 

 

.............................................. 

Ing. Vítězslav Tymr 

jednatel 

SOR Libchavy spol. s r.o. 

 

.............................................. 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva  

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost 

 

 


