
RAMCOVA KUPNl SMLOUVA
uzavFené podle § 2079 a nasl. obéanske’ho za’koniku

Cislo smlouvy prodavajiciho:
Cislo smlouvy kupujicihorl9/1146/3062

Kupujici:
Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisérky, 603 00 Brno, Doruéovaci Eislo: 656 46
Zapsana: v obchodm’m rejstFiku Krajského soudu v Brné, oddll B., vloika 2463

Osoba opravnéna k podpisu smlouvy:

Kontaktni osoba ve vécech smluvnlch:

Kontaktm’ osoba ve vécech technicch:

iéo : 25508881
DIC: C225508881

Spoleénost je plétcem DPH
(dale jen ,,kupujici")

Prodévajici:
Elektroline, 3.5.
Sidlo: K Lédvi 1805/20, 184 00 Praha 8
Zapsana: u Méstského soudu v Praze, oddll B, vloika 9880
Osoba opravnéné k podpisu smlouvy:

Kontaktm’ osoba ve vécech smluvm’ch:
Kontaktm’ osoba ve vécech technicky’lch:

ICO: 45312338
DIE: CZ45312338

Spoleénost je pla’tce DPH.

smlouva é. 19/1146/3062 1/4



(déle jen ,,prodévaj|'ci”)
niie uvedeného dne, mésice a roku uzavfeli smlouvu nésledujiciho znéni

l.
Uvodni ustanovem’

1. Obé vVEe uvedené smluvni strany se dohodly na uzavFeni této rémcové kupni smlouvy (déle jen
,,smlouva”) s cflem vymezit podminky smluvm’ho vztahu zaloieného touto smlouvou, véetné
vymezenf zékladnfch prév a povinnostp’ z tohoto zévazkového vztahu vypIy’Ivajicich.

ll.
Pi‘edmét a déel smlouvy

1. Prodévajl’ci prohla§uje, ie je vy'lluény'lm vlastnikem m’ie specifikovaného zboii a ie na tomto zboii
nevéznou iédna’ préva ani neexistujijiné skuteénosti, které by jej omezovaly v odevzdém’ zboii a
pFevodu vlastnického préva ke zboiz’ na kupujiciho.

2. Prodévajici se zavazuje na zékladé této smlouvy a diléich pisemnf/ch objednévek kupujx’ca’ho
odevzdat kupujicimu zboii déle ve smlouvé specifikované a pFevést na ného v souladu s touto
smlouvou vlastnické pra’vo ke zboil' a kupujici se zavazuje zboii dodané 0d prodévajl’ciho pFevzit a
zaplatit mu dohodnutou kupni cenu. w‘ 5

3. Zboiim dodévaa na zékladé této smlouvy jsou komponenty trolejového vedeni. Specifikace a
ceny zboiu’jsou uvedeny v pfiloze E. 1 - Technické specifikace a cenik.

4. Prodévajici nem’ oprévnén dodat vétéi mnoistvi zboil', nei stanovu’ tato smlouva nebo diléi
objednévka. V pFipadé dodéni vétéiho mnoistvi zboii, které nebude pisemné odsouhlaseno
kupujicim do 14 dnfl ode dne pFevzeti zboil', smlouva na tento pfebytek neni uzavfena a poyaiuje
se za odml'tnuti pFebyteEného mnoistvi zboil' kupujl’cu’m dle § 2093 obéanského zékoniku.

5. Skuteéné mnoistvu’ dodévek poskytnch po dobu OEinnosti této smlouvy bude odvislé od
aktuélm’ch potFeb kupujicn’ho a z toho dfivodu neni kupujici povinen celkové mnoistvi odebrat.

' n,

m.
Kupm’cena ‘ ,L

1. Celkové kupnl’ cena je stanovena dohodou smluvnich stran a éini 5.250.000,- KE bez'blsH'lklovy:
pét milic’mfi dvé sté padesét tisic korun éesch). 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 6.1 — Technické specifikace a cenik je koneéné, véetné dopravy a balem’.
3. Kupujicn’ je oprévnén u prodévaju’ciho odebrat zboii na zékladé dilél’ch pisemm'lch objednévek

v celkové kupni cené maximélné 5.250.000,- KE bez DPH. V kupni cené je zahrnuta doprava zboii
do mista dodém’. Pfedpoklédanym mistem dodéni je sklad 500 — Svitavské 4, 614 00 Brno —
Husovice.

4. Prodévajici je povinen odevzdat smluvené zboil’ nejpozdéji v terminu, kterv je uveden jako
garantovany’l termin v pisemné objednévce kupujiciho, nedohodnou-Ii se obé smluvni strany jinak.

IV. “'3
Ostatni smluvm’ ujednénf

1. Tato smlouva se uzaviré na dobu 1 roku ode dne winnosti této smlouvy, nejpozdéji v§ak do
okamiiku vyéerpéni limitu uvedeného v El. Ill odst. 3 této smlouvy. 2‘

2. Proda’vaju’ci poskytne kupujicimu zéruku na dodané zboil’ v délce 24 mész’cfi od okamiiku p?évzeti
zboii kupujicim.
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10.

11.

NedI’Inou souééstl’této smlouvy, jako pFI’Ioha E. 2, jsou Véeobecné obchodni podminky. Prodévajici

potvrzuje, ie byl se znénI’m V§eobecnych obchodnich podmI’nek seznémen a souhlasi s nimi.

Odchylné ustanovenI’ této smlouvy maji pFed znénim V§eobecnych podminek pFednost.

V pFI’padé, ie na jedné nebo na druhé smluvnI’ strané nastanou zmény (napFiklad zména sidla,

zména jednajicich osob atd.), je povinna smiuvni strana, u nii doéio k témto zména’m, uvedené

zmény druhé smluvnI' strané pI’semné oznémit. Pokud tak neuéini, odpovidé druhé smluvnI’ strané

za vzniklou ékodu.
Prodévajici podpisem této smlouvy bere na védomI’, 2e kupujicije povinnym subjektem v souladu
se za’konem é. 106/1999 5b., 0 svobodném pFistupu k informacim (déle jen ,,zékon”) a v souladu
a za podminek stanovenych v zékoné je povinen tuto smlouvu, pFip. informace v ni obsaiené nebo

2 ni vyplyvajici zveFejnit. Informace, které je povinen kupujici zveFejnit, se nepovazuji za obchoa’

tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zékona c. 89/2012 Sb., obcanského zékom’ku ani za duverny
udaj nebo sdélenI’ ve smyslu ustanoveni § 1730 odst. 2 obcanského zékonl’ku. Pod'piSer'n této
smlouvy da’Ile bere prodévajici na védomi, 2e smlouva bude zveFejnéna na Portélu veFejné sprévy
v Registru smluv podie zékonac.340/2015 5b., 0 zvléétnich podminkéch ucinnosti nékterych
smluv, uveFejnovéni téchto smluv a o registru smluv (za’Ikon o registru smluv).
Prodévajl’ci i kupujici jsou povinni zachovévat mléenlivost o v§ech skuteénostech, o nichi se
dozvédéli pFi vykonu sjednané Einnosti a které v zéjmu spra’vce osobnich I’idajfi nelze sdélovat
jinym osobém.
Prodévajici i kupujici jsou povinni zdriet se jednénI’, které by mohlo vést ke stFetu opr'évnénych
zéjmu prodévajl’ciho ci kupujiciho se zéjmy osobnimi, zejména nebudou zneuzivat informaci

nabytych V souvislosti s vykonem sjednané cinnosti ve prospéch viastnI’ ci nékoho jinéh9_ .1»; ,9

Prodévajici i kupujici se déle zavazujI’ naklédat s osobnimi udaji subjektu udaju, ééj'r'nena
zaméstnancu, obchodnich partneru a zékazni’ku, jakoz s osobnimi udaji jinych tFetI’c'h oso'b','s n'imiz
pFijdou do styku, plné v souladu s Obecnym naFI’zenI’m o ochrané osobnich udaju (naFizeni

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znéni. Prodévajl’ci i kupujici jsou
zejména povinni zachovévat mléenlivost o téchto Udajich, déle pak zajistit vhodnym zp‘fisgbem
bezpeénostm’, technické a organizaéni opatFenI’ dle élénku 32 Obecného naFI'zeni. Prodéya'jici i
kupujici jsou déle povinni okamiité si vzéjemné sdélit jakékoliv podezFenI’ z nedostate'aého
zaji§téni osobnich CIdajI‘] nebo podezFenI’ z neoprévnéného vyuiiti osobnich I’Idajfi neoprévnénou
osobou.
Prodévajici i kupujicijsou povinni na poiédéni spolupracovat s dozorovym I’JFadem pFi pir'IénI’jeho
L’Ikolu. '
Jakékoiiv poruseni povinnosti ochrany osobnich udaju bude povazovéno za poruseni smlouvy
Kupujici piné odpovidé prodévajicimu 2a skodu, kterou by mohl zpusobit zavinénym porusenim
této povinnosti. Prodévajici plné odpovidé kupujicimu za skodu, kterou by mohl zpusobit
zavinénym poru§enim této povinnosti.
Povinnost ochrany osobnich I’Jdajfl a mléenlivosti trvé i po skonéeni smluvniho vztahu.

V.

Zévéreéné ustanoveni

Pokud nebylo v této smlouvé ujednéno jinak, FI’di se prévni poméry Liéastnikfi, pFI’slusnymi
ustanovenimiobéanského zékoniku. ' "
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Zména nebo doplnéni této smlouvy je moiné jen formou vzestupné Eislovany'lch pfsemnVch

dodatkfi, které budou platné, jen budou—Ii Fédné potvrzené a podepsané oprévném'lmi zéstupci

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovem’ch, z nichi kaidé mé platnost originélu a kaidé

Smlouva nabude L’Iéinnosti dnem jejl’ho uveFejnénI' dle zékona é. 340/2015 5b., 0 zvléétm’ch
podml'nkéch L’Jéinnosti nékteeh smluv, uveFejfiovénitéchto smluv a o registru smluv.

2.

obou smluvm’ch stran.
3.

strana obdril’ po jednom vyhotovenl'.
4.

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

Sm|ouvu pFeEetly, s jejim obsahem souhlasi, ujednénl’ obsaiené v této smlouvé povaiujl’ za
ujednéni odpovidajl'ci dobe mravflm a Zésadém poctivého obchodm’ho styku, na dfikaz éehoi
pFipojujI' vlastnoruéni podpisy.

PFiloha E. 1 —Technické specifikace a cem’k
PFI’loha E. 2 — V§eobecné obchodnl’ podml’nky

2'2". ,u
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