
RAMCOVA KUPNl SMLOUVA
uzavrené podle § 2079 a nésl. obéanského zakoniku

éislo smlouvy proda’vajiciho: 49/19—OZ/KS
Cislo smlouvy kupujlciho:19/1145/3062

Kupujici:
Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Sidio: 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 technicky’lch:

iéo : 25508881
DIE: C225508881

Spoleénostje plétcem DPH
(déle jen ,,kupujicl”)

a
Proda’vajici:
Elektrizace ieleznic Praha a.s.
Sidlo: Praha 4 —- Nusle, ném. Hrdim‘) 1693/43, PSC 14000
Zapséna: v obchodnim rejstFiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vloika 1809
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:

Kontaktm’ osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktni osoba ve vécech technicch:

:60: 47115921
Dlé: c247115921

Spoleénostje plétce DPH.
(dale jen ,,prodévajici”)
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m’ie uvedeného dne, mésice a roku uzavFeli smlouvu nésiedujiciho znéni
I.

Uvodni ustanoveni
1. Obé vy'lée uvedené smluvm’ strany se dohodly na uzavfem’ této ra’mcové kupni smlouvy (déle jen

,,smlouva”) s cilem vymezit podminky smluvm’ho vztahu zaloieného touto smlouvou, véetné
vymezem’ zékladnich prév a povinnosti z tohoto zévazkového vztahu vypvajicich.

IL
PFedmét a die! smlouvy

1. Prodévajici prohla§uje, ie je vyluéa vlastnikem m’ie specifikovaného zboil’ a 2e na tomto zboii
nevéznou iédné préva ani neexistujijiné skuteénosti, které by jej omezovaly v odevzdém’ zboii a
pFevodu vlastnického préva ke zboii na kupujiciho.

2. Proda’vajici se zavazuje na zékladé této smlouvy a diléich pisemnych objednévek kupujiciho
odevzdat kupujicimu zboil' déle ve smlouvé specifikované a pFevést na ného v souiadu stouto
smlouvou v|astnické prévo ke zboii a kupujicx’ se zavazuje zboii dodané 0d proda’vajiciho pFevzit a
zaplatit mu dohodnutou kupni cenu.

3. Zboiim dodévany’lm na zékiadé této smlouvy jsou komponenty trolejového vedeni. Specifikace a
ceny zboiijsou uvedeny v pfi’loze E. 1 — Technické specifikace a cenik.

4. Prodévajl’ci nem’ oprévnén dodat vétéi mnoistvi zboii, nei stanovi tato smlouva nebo diléi
objednévka. V pfi'padé dodéni vétéiho mnoistvi zboii, které nebude pisemné odsouhlaseno
kupujl’cim do 14 dnfi ode dne pFevzeti zboii, smlouva na tento pFebytek neni uzavFena a povaiuje
se za odml’tnuti pFebyteEného mnoistvi zboii kupujicu’m dle § 2093 obéanského zékom’ku.

5. Skuteéné mnoistvi dodévek poskytnuwch po dobu 06innosti této smlouvy bude odvislé od
aktuélnich potfeb kupujicfho a z toho dfivodu nem’ kupujici povinen celkové mnoistvi odebrat.

Ill.
Kupm’ cena

1. Celkové kupni cena je stanovena dohodou smluvnich stran a éini 5.250.000,— Kc": bez DPH (siovy:
pét milic’mfi dvé sté padesét tisic korun Eesky'lch). K takto stanovené cené se pfipoéte DPH
v souladu se zékonem o DPH v sazbé platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

2. Cena v pfi’loze (”2.1 — Technicka’ specifikace a cenik je koneéné, véetné dopravy a balenl'.
Kupujici je oprévnén u prodévajx’ciho odebrat zboii na zékladé dl'léich pisemny’lch objednévek
v celkové kupni cené maximélné 5.250.000,— KE bez DPH. V kupni cené je zahrnuta doprava zboil’
do mista doda’ni. PFedpokIédaa mistem dodéni je sklad 500 — Svitavské 4, 614 00 Brno —
Husovice.

4. Prodévajica’ je povinen odevzdat smiuvené zboii nejpozdéji vterml'nu, kterV je uveden jako
garantovany'l termin v pisemné objednévce kupujiciho, nedohodnou-li se obé smluvni stranyjinak.

IV.
Ostatni smluvni ujednéni

1. Tato smlouva se uzaviré na dobu 1 roku ode dne (Jéinnosti této smlouvy, nejpozdéji véak do
okamiiku vyéerpéni fimitu uvedeného v (:3. III odst. 3 této smlouvy.

2. Prodévajici poskytne kupujl’cimu za’ruku na dodané zboii v déice 24 mésicfi od okamiiku pFevzeti
zboii kupujicim.
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10.

11.

Nedflnou souééstl’této smlouvy, jako pFfloha E. 2, jsou V§eobecné obchodnl’ podminky. Prodévajici
potvrzuje, ie by! se znénim V§eobecnych obchodm’ch podminek seznémen a souhlasi snimi.
Odchylné ustanoveni této smlouvy majl' pFed znénim Véeobecnych podminek pFednost.
V pfipadé, 2e na jedné nebo na druhé smluvni strané nastanou zmény (napfiklad zména sidIa,
zména jednajicich osob atd.), je povinna smluvm’ strana, u nii doélo k témto zméném, uvedené
zmény druhé smluvm’ strané pisemné oznémit. Pokud tak neuEim’, odpovidé druhé smluvni strané
za vzniklou ékodu.
Prodévajl’ci podpisem této smlouvy bere na védomi, fie kupujicije povinnym subjektem v souladu
se zékonem E. 106/1999 5b., 0 svobodném pfi'stupu k informacim (déle jen ,,zékon”) a v souladu

a 2a podminek stanovenych v za’koné je povinen tuto smlouvu, pfip. informace v m’ obsaiené nebo
z m’vyplyvajici zvex’ejnit. Informace, kteréje povinen kupujici zvefejnit, se nepovaiuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanovem’ § 504 zékona (”2. 89/2012 5b., obéanského zékoniku ani za dfivérny
ddaj nebo sdéleni ve smyslu ustanovem’ § 1730 odst. 2 obéanského zékoniku. Podpisem této
smlouvy déle bere prodévajici na védomi, ie smlouva bude zvefejnéna na Portélu vefejné sprévy
v Registru smluv podle zékona é. 340/2015 5b., 0 zvléétnich podminkéch L’Jéinnosti nékterych
smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a 0 registru smluv (zékon o registru smluv).
Prodévajl'ci i kupujici jsou povinni zachovévat mléenlivost o v§ech skuteénostech, o nichi se
dozvédéli pFi vykonu sjednané éinnosti a které v zéjmu sprévce osobnich adajfi nelze sdélovat
jinym osobém.
Prodévajici i kupujicx’ jsou povinni zdriet se jednéni, které by mohlo vést ke stFetu oprévnénych
zéjmfi prodévajiciho Ei kupujl'ciho se zéjmy osobnimi, zejména nebudou zneuiivat informaci
nabytych v souvislosti s vykonem sjednané éinnosti ve prospéch vlastm’ Ei nékoho jiného.
Prodévajici i kupujl’ci se déie zavazuji naklédat s osobnimi Lidaji subjektG udajfl, zejména
zaméstnancfi, obchodnich partnerfl a zékazm’kfi, jakoi s osobnimi Udaji jinych tFetich osob, s nimii
pfijdou do styku, plné v souladu sObecnym nah’zenfm o ochrané osobm’ch udajfl (nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) vpiatném zném’. Proda’vajici i kupujfci jsou
zejména povinni zachovévat miéenlivost o téchto Odajl’ch, déle pak zajistit vhodnym zpfisobem
bezpeénostni, technické a organizaéni opatfem’ dle éIénku 32 Obecného nafizenl’. Prodévajici i
kupujl’ci jsou déle povinni okamiité si vzéjemné sdélit jakékoliv podezf'em’ z nedostateéného
zaji§téni osobnich Udajfi nebo podezfeni 2 neoprévnéného vyuiiti osobnich fldajCI neoprévnénou
osobou.
Prodévajl’cii kupujl’cijsou povinni na poiédém’ spolupracovat s dozorovym fifadem pfi plnénijeho
fikolfl.
Jakékoliv poruéem’ povinnosti ochrany osobnich L’zdajfi bude povaiovéno za poruéem’ smlouvy.
Kupujici plné odpovidé prodévajl’cimu 2a Ekodu, kterou by mohl zpfisobit zavinénym poruéenim
této povinnosti. Prodévajicx’ plné odpovidé kupujl’cimu za ékodu, kterou by mohl zpfisobit
zavinénym poruéenim této povinnosti.
Povinnost ochrany osobm’ch Udajfi a mléenlivosti trvé i po skonEeni smtuvm’ho vztahu.

V.
Zévéreéné ustanoveni

Pokud nebylo v této smlouvé ujednéno jinak, Fidl’ se prévni poméry Uéastnikfi, pfisiuénymi
ustanovenimi obéanského zékoniku.
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2. Zména nebo doplnéni této smlouvy je moiné jen formou vzestupné él'slovanych pisemm'lch
dodatkfi, které budou platné, jen budou-Ii Fédné potvrzené a podepsané oprévnénymi zéstupci
obou smluvnl'ch stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovem’ch, z nichi kaidé mé platnost originélu a kaidé
strana obdril’ po jednom vyhotovem’.

4. Smlouva nabude 06innosti dnem jejl’ho uveFejném’ dle zékona E. 340/2015 5b., 0 zvléétm’ch
podml'nka'ch 06innosti nékteeh smluv, uveFejfiovéni téchto smluv a o registru smluv.

5. Smluvm’ strany proh|a§uji, 2e tato smlouva byla sepséna podle jejich skuteéné a svobodné vfile.
Smlouvu pFeéetly, s jejl’m obsahem souhlasi, ujednéni obsaiené v této smlouvé povaiujl’ za
ujedna’mi odpovidajici dobry’lm mravflm a zésadém poctivého obchodm’ho styku, na dflkaz éehoi
pFipojujI’ vlastnoruéni podpisy.

Pfiloha E. 1 —Technické specifikace a cenik
PFiIoha E. 2 - Véeobecné obchodm’ podml'nky

v Brné dne - g 4;)“:— ma v Praze dne 1 8 '12- 2019
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