TRAM FOR ENV/ s.r,o._

Dopravni podnik mesł Liberce a Jablonce nad Nisou,

Kupní Smlouva -tramvajové podvozky Z vozů T3

ČKD

7

KUPNÍ SMLOUVA

a.s.

›,/„fzﬂ/„Zﬂ/7

ev. č. prodávajícího:
ev. Č. kupujícího: 2 068 19 10

uzavřená podle

ust.

pozdějších předpisů

§ 2079 a souvisejících Zák.

Č.

89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění

Smluvní strany:
Prodávající:

Obchodní

Se

firma:

sídlem:

TRAM FOR ENVI S.ľ.O.
V Zátiší 810/1, Mariánské
045 26 287
CZ04526287, plátce

IČO:
DlČ:

OR:
Bankovní spojení:
Zastoupené:

hory,

709 OO Ostrava

DPH

Matěj Němeček, jednatel

dále jako „prodávající“ na strane jedne

a

Kupující:

Obchodní

Se

firma:

sídlem:

IČO;
DIČ:

OR:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,
Mrštíkova

3,

461 71 Liberec

a.S.

Ill.

47311 975

CZ47311975, plátce DPH
vedený KS Ústí nad Labem,

sp. Zn.: Oddíl B, vložka

372

Bankovní Spojení:
Zastoupené:

ing.
lng.

Michalem Zdenkem, M.A., předsedou představenstva
Václavem Sosnou, členem představenstva

dále jako „kupující“ na Straně druhe

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu:

Stránka 1|5

TRAM FOR ENV/ S.r.o._

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,

Kupní smlouva - tramvajové podvozky Z vozů T3

1
1.1

a.s.

ČKD

Úvodní ustanovení
Prodávající prohlašuje, žeje vlastníkem použitých podvozků Z tramvajových vozů

v počtu

12-ti

T3

ČKD

kusů.

Předmět smlouvy, předmět koupě
1.2

1.3

Předmětem

teto Smlouvy je Závazek prodávajícího předat předmět koupě kupujícímu a závazek
kupujícího předmět koupě převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu v souladu S podmínkami
sjednanými touto smlouvou a s platnou právní úpravou.
je 12 kusů podvozků tramvajových vozů T3 ČKD vytéžených Z likvidovaných
Předmět koupě bude předáván po částech podle možností prodávajícího, kdy za část se

Předmětem koupě

tramvají.

považuje vždy jeden podvozek.

1.4

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá předměty koupě a umožní kupujícímu nabýt
vlastnické právo knim, a kupující se zavazuje, že předměty koupě převezme a zaplatí

prodávajícímu kupní cenu.

2
2.1

Kupní cena a platební podmínky
Kupní cena předmětů koupěje sjednána na základě cenové nabídky prodávajícího dne 17.7.2019:

CELKOVÁ CENA ZA 12 ks dodaných
K ceně bude

připočtena

DPH

podvozků:

960 000,- Kč bez

DPH

ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.2 Kupující neposkytuje Zálohy. Cenu uhradí kupující na základě dílčích faktur, které budou vystaveny
prodávajícím do 8 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP).

Faktura bude prodávajícím odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla kupujícím uvedenou v
úvodu této smlouvy. DUZP je den předání a převzetí části předmětu koupě kupujícím podle
předávacího protokolu. Faktura musí mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového
dokladu. Kromě náležitostí stanovených Zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991
Sb. O účetnictví ve Znění pozdějších předpisů musí obsahovatještě tyto údaje:
›
-

3

číslo smlouvy kupujícího
číslo objednavky,

přílohu

- předávací

a prodávajícího,

protokol části předmětu koupě,

vyznačení splatnosti,
IČO kupujícího a prodávajícího,
bankovní spojení prodávajícího,
razítko a podpis oprávněné osoby

Termín plnění
Dodání předmětů koupě bude prováděno postupně po
- nejdéle však do 31.12.2019

4
4.1

4.2

smlouvy

Dalsı ujednání
Předměty koupě se považují za předané okamžikem převzetí uvedeným v předávacím protokolu.
Místem předáníje areál vozovny tramvají v Liberci Ill., Mrstíkova
zajistí kupující na vlastní náklady.

vykládky, kterou
4.3

nabití platnosti této

3.

Toto mistoje zároveň místem
i

Předání proběhne v termínu a způsobem stanoveným v čl. 3 této smlouvy. Součástí předmětů
koupě je rovněž dodávka dostupné provozně-technické dokumentace.
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Okamžikem předání předmětů koupě kupujícímu se kupující stává jejich vlastníkem
a provozovatelem. Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí Škody odpovědnost
provozovatele předmětů koupě. Nebezpečí škody přechází na kupujícího rovněž, nepřevezme-li
kupující předměty koupě, ač mu s nimi prodávající umožní nakládat.
i

5

Právní stav předmětů koupě

5.1

Prodávající prohlašuje, že předměty koupě nemají žádné právní vady.

5.2

Prodávající prohlašuje, že na předmětech koupě neváznou jakékoli finanční závazky, které by
bránily nebo by omezovaly kupujícího ve volné dispozici s předměty koupě.
`

6 Technický stav předmětů koupě
6.1

Kupující kupuje předměty koupě tak, jak stojí a leží S vědomím, že se jedná o
použité, opotřebené a jejich stav odpovídá úměrně stáří a ujetým kilometrům.

6.2

Povinnosti prodávajícího je umožnit kupujícímu fyzickou prohlídku předmětů koupě. Prohlídka
bude provedena v prostorách prodávajícího, a to před předáním předmětů koupě kupujícímu.

7
7.1

7.2

předměty koupě

Ukončení smlouvy
Tuto kupní smlouvu

lze zrušit:

-

dohodou smluvních

-

odstoupenlm od

stran

této

Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v

této smlouvě.

Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez dalšího, pokud:
a)

kupující

bude v prodlení

b)

kupující

bude V prodlení S převzetím předmětů koupě delším než 30 dnů

s

úhradou kupní ceny delší než 30 dnů

7.3 Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy
a nároku na Smluvní pokutu.
7.4 Odstoupení od této Smlouvy je účinné

8

okamžikem oznámení kupujícímu.

Odpovědnost prodávajícího za vady předmětu koupě

8.1

Na předměty koupě neposkytuje prodávající záruku na jakost. Kupující
stavem předmětů koupě, který odpovídá jejich Stáří a opotřebovaností.

8.2

Kupující bere na vědomí, že prodávající nemůže být odpovědný za opotřebení předmětů koupě
způsobené zejména nedostatečnou údržbou předmětů koupě po předání a jeho užíváním
v rozporu s pokyny deklarovanými výrobcem předmětů koupě.

9

Smluvní pokuty

9.1

Pro případ porušení povinnosti kupujícího převzít předměty koupě dle článku 3 této smlouvy
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výší 0,5% Z celkove kupní ceny bez DPH,
a to za každý, izapočatý den prodlení.

9.2

Ujednání Smluvní pokuty nevylučuje právo na náhradu Škody v plné
2050 občanského zákoníku.

aplikaci ustanovení §

je

výši.

srozuměn

s technickým

Smluvní strany vylučují

9.3 Smluvní pokuta je splatná na základě faktury, která musí obsahovat specifikaci porušené smluvní
povinnosti. Faktura je splatná ve lhůtě uvedené na faktuře.
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10 Závěrečná ustanovení
10.1 Strany sjednávají, že pro změnu této kupní smlouvy użiji pouze písemnou formu a že nebudou
vázány, pokud nebude tato písemná forma dodržena. Za písemnou formu pro tento účel nebude
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.2 Tato kupní smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
10.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona
Č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že
skutecnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504
občanského zákoníku. Prodávající dále bere na vědomí, že kupující je povinen na žádost třetí
osoby poskytovat informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím a
bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy mohou být poskytnuty třetím osobám
za podmínek stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
10.4 Veškeré soudní Spory vzniklé Z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a Zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným
podle sídla Kupujícího.
10.5

Každá ze smluvních
0

stran

se zavazuje, že:

neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného V souvislosti se svojí
účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby

činností za
0

nepřijme,
souvislosti

10.6

nebude vyžadovat,
se

svojí činností

ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v
za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby

0

učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či Zástupci nedopustili jakékoliv
formy korupčníhojednáni, Zejménajednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit
znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve Znění
pozdějších předpisů (dálejen ,,TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného
činu podpláceni dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářstvi dle § 333 TZ, či jiného
trestného činu spojeného s korupci dle TZ.

0

nebude

tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.

Každá ze smluvních
0

stran prohlašuje:

že se nepodílela a nepodílí na páchaní trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. O
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen jako ,,ZTOPO“);
0

že zavedla náležitá kontrolní a jina obdobná opatření nad činností Svých zaměstnanců a
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;

0

že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo
odvrácení případných následků spáchání trestného činu;

0

že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Kupující proklamuje, že za tímto účelem přijal
a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex

0

Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy ajednak tak, aby jejíjednání
nevzbudilo důvodně podezření ze spáchání trestného činu, přićitatelného jedné nebo oběma
smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.
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10.7 Tato kupní Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž
a kupující jeden exemplář.

si

prodávající

ponechá dva

10.8 Strany prohíašují, že si tuto Smlouvu před jejím předpisem přečetiy, že byla uzavřena dle jejich
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelné, nikoli V tísni či za jinak nápadně nevýhodných
podmínek, na důkaz čehož připojuji své vlastnoruční podpisy.

V Liberci
Za

V

dne:

V

8'

ZÖÖ

Za prodávajícího:

kupujícího:

Ing.

Ostravě dne:

Michal Zděnek,

MA.

předseda představenstva

'R

U):

těj

Němeˇ

jednatel

O: 0*:3.

/en
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