
Rémceva‘? deheda ma dedévku dveuna’aprawwieh autebusii
uzavfené podle § 2079 a nésl. za’kona (”3. 89/2012 5b., obEanského zékoniku, ve zném’ pozdéjéich

piedpisfi -

éislo prodévajiclho: 1883/2019
Eislo kupujlciho: 19/378/5010‘

l. Smluvm’ strany:
Prodévajici:

Spoleénost: 50R Libchavy spol. s no.
Skflo: Dohfiljbchavy48,56116ljbchavy
Zapséna: v obchodm’m rejstfiku vedeném Krajskf/m soudem v Hradci Krélove’, oddil C., vloika 1194
Zastoupena:
Osoby zmocnéné kjedném' ve vécech smluvm’ch:

Osoby zmocnéné k jednéniveliécech technicch:

:60: 15030865
DlC: C215030865 (spoleénostje plétcem DPH)

(déle jen ”prodévajici”)

Kupujici:

Spoleénost: Dopravni podnik mésta Brna, 3.5.
Sidlo: Hlinky 64/151, 603 00 Brno, doruéovaci Eislo 65646
Zapséna: v obchodnim rejsti’iku vedeném Krajsk soudem v Brné, oddil B., vloika 2463
Zastoupena:

Osoby zmocnéné kjedném’ ve vécech smluvm’ch:

Osoba zmocnéné k jedném’ ve vécech technicky’lch:

Osoba odpovédné 2a plnéni ustanoveni dohody:

iéo: 25508881
DIE: CZ25508881 (spoleénostie plétcem DPH)

(déle jen ,,kupujici”)
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Pra’vm’ vztahy vyplyvajx’cf ztéto dohody se fidt’ zékonem 6. 89/2012 5b., obEansk zékonfkem, ve
znéni pozdéjéi’ch pFedpisi’J (déle rovnéi jen obEanskV zékonik).

Preambule
Tato rémcové dohoda na dodévku dvounépravovh nizkopodlainl’ch autobusfl (déle jen ,,ra'mcova’
dohoda") je uzaviréna na zékladé kupujl'cim vyhlé§eného otevFeného Fizem’ k zada’m’ vefejné zaka’zky
na ,,Dodévku méstskirch autobusfi v letech 2020-2022“, které bylo uveFejnéno ve Véstniku veFejm’Ich
zakézek pod evidenénim Eislem 22019-026722.
Vsouladu s ustanovenim § 131 a nésl. zékona E. 134/2016 5b., 0 zadévéni vefejnych zakézek bude
kupujl’ci na zékladé této rémcové dohody zadévat prodévajicimu jednotIivé vefejné zakézky na
dodévky méstskych autobusfi.
Prodévajici prohiaéuje, 2e pfi plném’ povinnosti die této dohody je vézén podmx’nkami stanovem'lmi
v zadévacf dokumentaci vyée uvedeného zada’vacfho fizem’ a tyto se zavazuje dodriovat.

I. PFedmét rémcové dohody
Prodévajici se na zékladé této dohody zavazuje

a) dodat kupujicimu a pFevést na néj viastnické prévo za cenu dohodnutou vél. l odst. 1 této
dohody:

i) 20 ks dvounépravovych nizkopodlainfch autobusfi v provedeni die technické
specifikace tvofi’ci ph’lohu 5.1a a ("2.2a této dohody, déie také oznaéova’no vtéto
dohodé jen jako ,,autobusy” nebo ,,vozy” nebo ,,vozid|a” nebo ”2130721“, ve tté die 63!.
H. odst. 1 této dohody,

ii) ai 31 dvounépravovych nizkopodlaim’ch autobusfi v Ietech 2021-2022
b) dodat v9§e uvedené autobusy vybavené komponenty RIS H v5. jejich montéie, a to

komponenty dodany’lmi proda’vajfcim nebo komponenty pFedam’lm prodévajs’cimu ze strany
kupujfciho v souladu s 5!. VII. odst. 7 této dohody; komponenty RIS I! jsou bh’ie specifikovény
v pfiioze (”3. la této dohody,

c) poskytnout kupuju’cfmu zéruém’ servis za podminek stanovenVch touto rémcovou dohodou,

déle vée také oznaéovéno v této dohodé jen jako ”pfedmét dohody”.

Kupujl’ci se zavazuje autobusy pFeVZI’t a zaplatit prodévajx’cimu uvedenou kupm’ cenu.

Prodévajici se zavazuje dodat na zékiadé této ra'mcové dohody autobusy, u kten’lch by! pfede dnem
dodém’ Uspééné dokonéen proces homologace a které jii ziskaly pfislu§né osvédéeni o homologaci, a
“to v kterémkoli élenském stétu Evropské unie. Prodévajici se zavazuje pFedloiit doklad o této
homologaci minimélné 5 pracovm’ch dnfi pfede dnem dodém’ prvm’ho z dodévam’mh autobusfi.

1. Mnoistvt’ a cena

1.1. Cena 2a 1 ks dvouna’pravového nizkopodlainfho autobusu (bez komponentfi RIS H, tak jak jsou
bh’ie specifikovény v pfiloze E. 1a této dohody, déle jen ,,k0mponenty RIS H”) vé. kabeléie a
konektorfl pro RIS N (":im’ = 4.950.000, - Kc“: bez DPH

1.2. Cena za 1 sadu komponentfx RIS ll be: kabeléie a konektorfl éim’ = 136.640, — Ké bez DPH
1.3. Cena za 1 ks dvounépravového m’zkopodlainiho autobusu v5. kabeléie a konektorfi pro RIS I! a

1 sady komponentfi RIS I! dodévaného na zékladé rémcové dohody (tj. souéet ceny die bodu
1.1. a 1.2.) Eim’ = 5.086.640, — K5 bez DPH

K cené bude pfipoétena DPH vsazbé platné kdatu uskuteéném’ zdanitelného plném’, tj. k pFedém’ a
pFevzeti pFedmétu dohody
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2. Celkové kugm’ cena
Kupni cena (be: DPH) uvedené v Elénku l. odst. 1 této dohodyje cena koneEné, maximélnl’ a zahrnujeveékeré néklady, které prodévajlcs’mu vznlknou pfi plném’ této rémcové dohody, a to rovnéi néklady'na dopravu autobusfi, pojiéténl pro transport do mista dodénl a technickou dokumentaci, dodénispeciélnfho néFadl’ a diagnostiky dle El. 1. odst. 5 této rémcové dohody, za§kolenf zaméstnanci}kupujl'clho dle El. l. odst. 5.3. této rémcové dohody a je stanovena jako cena nejvy’ée pFlpustné.
Kupm’ cena rovnéi zahrnuje veékeré néklady, kteréprodévajx’cimu vzniknou pFi plnéni této rémcovédohody pl’i provédém’ pfipadnych zmén na vozidlech z di’lvodu zmén platné legislativy.

3. ZVléEtnf provedenl, Opravv, doplfikv
PFesné specifikace autobusfl, které se prodévajl’cl touto dohodou zavazuje dodévat kupujlcx’mu,provedem’, L’zpravy a doplfiky technlckého provedem’ uvedem’rch autobusfi je pfi’lohou E.1b a E.2b tétorémcové dohody a je nedl’lnou souEéstl této dohody. Kupujl’cl nemfiie bez souhlasu prodévajx’cfhojednostranné dodateEné ménit poiadavky na provedem’, dpravy a doplfiky technického provedem’autobusfi, s vy’ljlmkou pfipadny’lch zmén platné legislativy, pFedeVEI’m vsouvislosti se zménou emlsm’
normy EURO.

4. Prfivodnl doklady
Prodévajlcfje povinen dodat se zboilm nésledujl’cl doklady:
CE prohlé§eni o shodé, technickv prflkaz, dodacl list, zéruEm’ list, zéruEni list na baterie, névod k vozu
a k jeho pfisluéenstvl, servlsm' se§lt, seznam vy'lbavy vozu (pfipadné za’ruEm’ list k dodateEné vy’lbavévozu), soupis materiélowch poiadavkfi a poiadakl na kvallfikaci svéFeEG pro pfipadné opravy,pFedev§lm noaCh Eéstl vozidla. Tyto doklady je povlnen prodévajicf doloiit ke kaidému autobusu,pokucl se smluvm’ strany nedohodnou jinak.

S. SouEésti dodévky

5.1. Sada diagnostick‘frch zah’zenl
SouEéstl dodévky autobusfl zahrnutou vkupni cené je rovnéi dodévka dvou sad diagnostickéhozaFl'zeni dle PFilohy E. 2b této dohody vEetné software a jeho bezplatné aktualizace p0 dobu 10 let.Doda’vka dvou sad diagnostického zafizeni bude realizovéna spoleEné s dodévkou prvnfho autobusu.Diagnostické zaFI'zenl’ bude svf/mi funkcemi pokeat véechna zafi’zenf, které lze diagnostikovat, nebo
slouii k seFizem’, nebo nastavenl hodnot.

5.2. Sada speclélnfho néfadl pro Udribu a opravv autobusfl
SouEéstl dodévky autobusfi zahrnutou vkupnf cené je dodévka clvou sad speclélm’ho néFadl pro
Udribu a opravy autobusfi sestévajl’cz’ z nél’adl specifikovaného vdokumentu E. 9 Pfilohy E. 2b této
dohody. Sady néfadl budou doda’my spolu s dodévkou prvm’ho autobusu. ....
SouEéstl speciélnlho néFadl jsou l speciélnl zaFlzenl, bez ktenich nelze vozidla nebo jejich Eéstisefizovat. zejména takova’ zafi'zenl, které jsou uvedena v prflvodm’ch dokladech.

5.3. Zaékolem’ zaméstnanci’l kupuil’clho
Prodévajl’ci se zavazuje pFed dodém’m prvniho autobusu zajistit bezplatné zaékolem' zaméstnancfi
zadavatele v poEtu 20 osob na obsluhu a fldribu dodévam’lch autobusCI. §kolenl bude probihat dleProgramu za§kolenl, ktery'lje PFllohou E. 3 této dohody.

5.4. vaveni autobusfi sadou komponentfi RIS ll
Prodévajfcl se zavazuje zajistit, 2e dodévané autobusy budou vybaveny sadou komponentfi RlS ll,které jsou bll’ie specifikovény v pfi'loze E. la této dohody, a to dle pokynu daného mu kupujl'clm bud’komponenty RlS II dodam’rm prodévajl’cim nebo komponenty RlS ll pFedaai kupujl’cimprodévajlcfmu v souladu s jeho oprévnénlm dle El. Vll. odst. 7 této smlouvy.
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6. Spolupflsobeni pH kontrole
Prodévajt’cijg na zékladé § 2 pl’sm. eLzékona E. 320/2001 Sbwo finaném’ kontroie, v pia’cném znéni,osobou povinnou spoiupflsobit pFi Wkonu finaném' kontroly. Prodévajici je povinen poskytnoutzéstupcfim, Ministerstvu pro mistm’ rozvoj, Nejvyééimu kontrolm’mu OFadu, Evropské komisi,Evropskému Oéetm’mu dvoru a daléim kontrolm’m orgém‘km die zékona o finam‘fm’ kontrote é:iegislativy Evropské unie souéinnost pfi provédény’rch kontroiéch a déle téi veékeré doklady ainformace potfebné kzabezpeéem’ Fédného Wkonu kontroly a monitorovact’ Einnosti souvisejicx’sfinaném’m ph’spévkem poskytnut kupujl'cimu z Ministerstva pro mistm’ rozvoj a Evropskéhofondu.

ll. Lhfita a misto glném'

1. Lhflta k glném’
Proda’vajicn’ se zavazuje dodat kupujfcx’mu 20 ks dvounépravovych nizkopodlainich autobusfi do 240dnfi ode dne nabytf L’xéinnosti rémcové dohody.

2. Lhfita k plnéni pro rok 2021—2022
Kupujl'ci si vyhrazuje prévo odebrat v Ietech 2021-2022 a2 31 ks dvounépravowch nizkopodlaim’chautobusfi. Na dodévku téchto a5: 31 ks dvounépravovx'lch m’zkopodtaénich autobusi‘z bude na zékiadététo rémcové dohody uzavFena’ dfléi kupni smlouva, které bude uzavfena na zékladé pisemné vyzvykupuju’cfho. Dodacu’ lhfita autobusfl bude v dfléi kupni smlouvé stanovena na min. 8 mésici‘l a max. 12mésicfi ode dne flannosti dfléi kupnfsmlouvy.

V pisemné vyzvé je Kupujl’ci povinen uvést celkovy poéet dvounépravovych nizkopodbinfch autobusfia termx’n dodénf téchto autobusfi.

Doruéi—li Kupujl’ci Prodévajicimu pisemnou vyzvu dle pFedchozfch odstavcfi, zavazuje se Prodévajn’cfKupujicimu tyto autobusy vpoiadovaném poétu a termfnu dodat a zavazuje se do 30 dnfl oddoruéeni této Wzvy uzavfi’t s Kupujn’cs’m dfléi kupni smlouvu, v m’i strany specifikujl’ poiadovanf/ poéetautobusfi a termin dodévky téchto autobusfi v souIadu 5 WWW Kupujx'ciho.

PGEW kusfi autobusfi v letech 2021-2022 vyjadfujf pouze orientaéni zémér kupujfciho. Kupujfcinebude oprévnén v téchto letech na zékladé Rémcové dohody odebrat vétéi nei uvedenf/ poéet kusfiautobusfl. Kupujr’cu’ v§ak nem’ a nebude povinen vyzvat prodévajiciho k uzavfeni dilén’ kupm’ smlouvynebo odebrat autobus (“2i autobusy. Kupujici je a bude oprévnén neodebrat éédm’l autobus neboodebrat niiéi nei uvedeny pFedpoklédanV poéet autobusfl. Je prévem (nikoli povinnosti) Kupujfcihoodebrat vtéchto letech uvedené maximélnf poéty autobusfi, pFi jehoi nevyuiiti (pFi neodebrénfpiného poétu autobusfi) nevzniké Prodévajicimu prévo na zménu dohodnuté kupni ceny die tétorémcové dohody nebo jakoukoliv kompenzaci Ei néhradu ujmy apod. 2a neodebréni maximélm’ho(plného) poétu autobusfl nebo neodebréni iédného autobusu. Vyuiije—li Kupujl'ci sjednam’zmZpfisobem svého préva odebrat uréity’l poéet autobusfi vdaném kalendéx’nim roce, bude prodévajx’cipovinen poiadovanf/ poéet autobusfi kupujfcfmu dodat akupujicf bude povinen takovy poéetautobusfi v souladu s uzavFenou dfléi smlouvou odebrat.

3. Vy’zva k odbéru zboii
Prodévajici vyzve kupujicfho k pFevzetI’ zboii prokazatelm’lm zpfisobem (e-mailem, faxem, nebodOporuéea dopisem na adresu kupujl’ciho uvedenou v zéhlavi dohody) alespofi S pracovnich dnfipFed terminem pFedénf zboif.
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4. Mlsto glném’
Mlstem plnénl, resp. mlstem dodém’ pFedmétu plnénl této dohody, je provozovna urEena’ kupujlclm
(mlsto dodéni), pElEemi toto mlsto dodém’ se bude nachézet na dzeml Statutérnlho mésta Brna.
Prodévajfcl je povlnen zajistit dopravu autobusi’l do mlsta dodénl a jejich transportm’ pojiéténl na
vlastm’ néklady. OdIEEnV zpfisob pFedénl pFedmétu plnéni je moim'l p0 vzéjemné plsemné dohodé
prodévajlclho a kupujiclho.

5. PFevzetl zboil
Kupujlcl pFevezme zboil bud’ osobné (tj. osobou oprévnénou jednat jeho jménem

- néktera’ z osob
uvedeny'lch v zéhlavl této dohody) nebo jej pFevezme jeho plsemnou plnou mocl povéx’eny zéstupce.
PFi osobnlm pfevzetlje oprévnéné osoba povinna prokézat proda’vajlclmu svojl totoinost. PEi pfevzetl
zéstupcem je tento povinen prokézat prodévajlclmu svojl totoinost a pFedloiit plnou moc,
opravfiujlcl jej k pFevzetI’ zboil 2a kupujlclho. Prodévajlca’ nenl povlnen pFedat zboil jim’rm nei vyée
uvedeny’tm osobém. O pFedénl a pfevzetl autobusfi bude sepsén v mlsté dodéni pFedévacl protokol.

6. Smluvnl pokuta pfi prodlem’ s dodévkou autobusfi a uzavl‘em’m dI’lEl kupnf smlouvv

Je-li prodévajlcl v prodlem’ se splnénlm dodévky autobusfi dle El. ll. odst. 1 této dohody, je kupujl’cr’
oprévnén poiadovat p0 prodévajx’clm smluvm’ pokutu ve WEE 10.000,- KE 2a kaidy'l zapoEaty’; den
prodlenl za kaidflednotliw autobus dodanv se zpoidénlm.

Je-li prodévajlcl v prodleni se splnénfm dodévky sad diagnostlckych zaFlzenl a sad speciélniho néFadl
dle El. l odst. 5.1 anebo 5.2 této dohody, je kupujlcl oprévnén poiadovat p0 prodévajiclm smluvm’
pokutu ve vy’léi 1.000,~ KE za kaidxj zapoEatV den prodlenl se splném’m uvedené povlnnosti za kaidé
jednotllvé zafi’zem’, kterého se splném’ této povlnnostl Wké.

Je-li prodévajl’ci v prodlem’ se splném’m kterékoliv povinnostl stanovené mu v El. ll. odst. 2, je kupujicl
oprévnén poiadovat p0 prodévajlcim smluvnl pokutu ve WEE 10.000; KE za kaidx’l zapoEaty den
prodlem’ a za kaidy’ljednotllvy’l autobus dodanf/ se zpoidénlm.

Nérok na zaplacem’ smluvm’ pokuty kupujiclmu nevznlkne tehdy, jestllie k poru§enl povlnnostl do§lo
v dflsledku pfi'padu vy§§l moci ve smyslu definovaném v El. Vlll. odst. 3 této dohody.
Uplatnénlm néroku na zaplacenl smluvm’ pokuty ani jejl’m skuteEnY/m uhrazem’m nezanikne povinnost
prodévajlclho splnlt povlnnost, jejli plnénl bylo zajiEténo smluvm’ pokutou, a prodévajlcl tak bude i
nadéle povinen ke splnénl takovéto povinnosti. Uplatnénlm néroku na zaplacenl’ smluvnl pokuty anl
jejlm skuteEny’tm uhrazem’m nezanlkne prévo kupujlcfho na néhradu ékody vzniklé kupujlclmu
v dfisledku poru§enl povinnosti proda’vajlclm.

lll. Platebni Qadminky

1. Forma glateb
Veékeré platby ve prospéch proda’vajfclho se uskuteEm’ na._bam<ovnl’ UEet prodévajlciha. Pfi’padné
platby ve prospéch kupujlclho se uskuteEni na bankovm' dEet kupujl'ciho, uvedeny v zéhlavl té’co
dohody.

2. Uhrada kugm’ ceny
Kupujicl se zavazuje zaplatlt kupm’ cenu za zboil na zékladé faktur (dafiovych dokladfi), které je
prodéVajlcl oprévnén vystavit k datu pFedénl a pl’evzetl vozidla vEetné prfivodnlch dokladfi dle El. l.
odst. 4 této dohody.
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Splatnost faktur Eim’ 3O dnfl od jejich doruEem’ kupujicfmu. Faktura vystavené kupujfcim musf
obsahovat ve§keré néleiitosti stanovené zékonem ("2. 2235/2004 5b., 0 dani zpf'idané hodnoty,
ve znéni pozdéjéich pFedpisfl, déte éisio dohody nebo pfipadné Eislo diléi kupni smlouvy kupujiciho a
bankovm’ L’zéet, na ktery bude provedena bezhotovostni L'xhrada. Vpfipadé, fie faktura doruéené
kupujicfmu nebude obsahovat nékterou zpFedepsanVch néleiitostl’, je kupujici oprévnén vra’tit
takovouto fakturu prodévajt’cimu. Lhfita splatnosti v takovémto pfipadé nebéii a poér’né béiet a2": od
vystavem’ opravené Ei dopinéné faktury. Jakékoii platba se povaiuje za uskuteénénou dnem, kdy byla
odepséna z L'JEtu kupujicx’ho. Tfmto dnem je splnéna povinnost kupujl’ciho zaplatit.

3. Smluvm’ sankce pfi prodtem’ s placenim‘
Je-li kupujl’ci v prodleni s placem’m kupm’ ceny, je prodévajl'ci oprévnén poiadovat po kupujicim Grok
z prodleni ve vyéi 0,02 % z diuiné Eéstky za kaédy’l zapoéaw den prodleni.

4. Ostatni uiednéni
Prodévajl’cf se zavazuje, 2e pokud nastanou na jeho strané skuteénosti uvedené v §109 zékona
6235/2004 5b., oznémi neprodlené tuto skuteénost kupujfcimu. Kupujicije oprévnén v na’vaznosti na
toto oznémem’ postupovat vsouladu 5 § 109 a) a jako ruéite! za nezapiacenou dafi uhradit DPH
zposkytnutych zdanitelnf/Ch plném’ sprévci dané prodévajl’ciho, a to na osobnf depositm’ Géet
prodévajiciho vedem’l u jeho finanéniho Ofadu. Takto je oprévnén postupovat i v ph’padech, ie tyto
skuteénosti zjisti i jinym zpfisobem nei na zékladé ozna’meni prodévajfciho. Postup dle §109a)
nésledné oznémt’ kupujici prodévajicimu.
Prodévajicx’ prohiaEuje, 2e Eislo jim uvedeného bankovniho spojem’, na kterém se bude provédét
bezhotovostni Uhrada za pFedmét pinéni, je evidovéno vsouladu s §96 zékona o DPH vregistru
pla’tcfi.

i
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8V. Zéruka a vady zboii
Wodévajicf poskytuje kupujfcfmu zéruku na vady vozidla v délce 36 mésfcfl ode dne pfedém' vozidla
kupujicimu nebo ujety'lch 240 000 km, podle toho, které skuteénost nastane dfive.
Da’le prodévajici poskytuje kupujicimu:
® zéruku na konstrukéni a Wrobni vady (tj. vady vzniklé béhem pouiiva’m’ vozidla v dfisledku

chybné konstrukce, (mavové destrukce nebo nedodrieni konstrukéni Ei technologické
dokumentace béhem vy’zroby vozidla), a to p0 celou dobu iivotnosti vozidla, tzn. 120 mésicfi.

% zéruku na iivotnost podlahové krytiny v délce odpovidajfci garantované iivotnosti vozidia, tzn.
120 mésic'CI.

3 zéruku na svéFeéské pra’ce a neprorezavéni karoserie v délce 72 mésicC:
Zéruéni doba nebéii p0 dobu, po kterou kupujl'cz' nemohl zboil' uiivat pro vady, za které odpovidé
prodévajicf.
Zéruéni doba zaéne béiet ode dne pFevzetl’ autobusu kupujicim, a to na zékladé pFedévaciho
protokolu podepsaného obéma smluvnimi stranami. ~
V pi’ipadé sporu, zda se jedné o vyrobni vadu, plati nézor kupujiciho, 2e se jedné o Wrobm’ vadu,
kupujici je oprévnén postupovat tak, jako by se jednalo o Wrobni vadu a prodévajl’ci mé povinnosti
jako by $8 jednalo o eobnf vadu, pokud prodévajicf neprokéie opak.
Kaidé dodané vozidlo bude dodéno spolu se Servism’m se§item, do kterého budou zaznamenévény
ve§keré provedené opravy, Odriba a servism' L’Jkony.
Prodévajicf se zavazuje, 2e p0 ceiou dobu zéruky v délce trvéni 36 mésicfi bude provédét ve vztahu
‘kdodaa autobusfxm opravv, fidribu a servisnl’ L’Ikony Vlastm'm servism’m stFediskem pFI’padné

POVéFens’Im autorizovanym subjektem. V pfipadé nemoinosti zéruém’ opravy u kupujiciho je
‘0 PmdéVafiCf povinen pfemistit vozidlo do svého servisniho stfediska nebo do prostor povéFeného
autorizovaného subjektu na vlastm’ néklady.
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1. Zéruka na hromadné a tvpové identické vadv
Hromadné vada je vada, které se vyskytne alespofi na 20% vozfi stejného typu v dobé,'l€dy jsou tyto
zévady kryty nékterou ze zéruk. V pfipadé, ie kupujfci uplatm' vCIEi prodévajicimu reklamaci
hromadné vady, je prodévajl’ povinen v pFiméFené Itté, nejpozdéji v§ak do 60 dnfx ode dne obdriem’
rekIamace, navrhnout technické Feéem’, které zabréni Wskytu dal§ich vad stejného druhu, a po
odsouhlaseni kupujicim provést na vlastm’ néklady neprodlené na véech dodanf/ch vozech navrienou
dpravu. Pro odstraném’ v§ech pochybnosti 5e pojmem hromadné vada myslf vicero rozliém’lch vad,
které spolu nemuseji nutné byt funkéné Ei jinak spojeny na vice autobusech zérovefi, U. V dobé, kdy
vady byly upIatnény, avéak nebyly jeété odstranény.
V pfi'padé, 2e se na autobusech vyskytne typové identické vada, které se vyskytne alespofi u 20%
vozfi stejného typu v dobé, kdy jsou tyto zévady kryty nékterou 2e zéruk a upiatni-Ii kupujici
reklamaci typové identické vady a prokéie Wée uvedenou éetnost, je prodévajicf povinen v
pFiméFené lhixté, nejpozdéji véak do 60 dnfj ode dne reklamace, navrhnout technické FeEem’, které
zabrém’ vyskytu dal§fch vad stejného druhu, a po odsouhlasem’ kupujfcfm provést na vlastni néklady
neprodlené na véech dodanVch vozech navrienou Upravu. Pro odstranéni véech pochybnostf se
pojmem typové identické vada mysh' vicero stejnych vad na vice autobusech vrfizném Easovém
obdobi.
Prodévajfci je povinen uhradit kupujicimu v§echny vynaloiené néklady souvisejici s opravou vad
(zejména néklady na pfistavem’ vozidla na prodévajfcim uréené mfsto). Pokud prodévajicf do 90 dnfi
ode dne uplatném' rektamace hromadné nebo typové identické vady tuto vadu neodstram’, je povinen
uhradit Kupujl’cimu smluvni pokutu ve Wéi 0,05% 2 kupm’ ceny za kaidy zapocaty'x ‘19“, kdy kupujici
nebude moiné z dfivodu existence vady nebo moinosti jejiho projevem’ se provozovat vozidlo bez
ohroienf bezpeénosti provozu a bez rizika vzniku dal§ich ékod. Kromé toho je v takovém pfipadé
prodévajicx’ povinen uhradit Kupujl‘cfmu véechny daléi néklady spojené s vyskytem vady (napf.
pfistavovém’ autobusfi do opravny, vilmény autobusfi na lince, odtahy nepojl’znch autobusfi apod.).
V pfi’padé, 2e prodévajfci dotoia’, 2e reklamované hromadné nebo typové identické vada se mfiie
vyskytnout pouze u uréity’lch rozpoznateinVch souéésti, mfiie t népravné opatfem’ omezeno pouze
na vozy, které vadnou souéést obsahujr’, ovéem pouze na zékladé pisemného souhlasu kupujicfho.
Pokud nebude prodévajicfm pFedIoieno vhodné technické Feéem’, zéruka na vadm’x dfl se prodiuiuje
na déiku garantované iivotnosti autobusu, nebo mfiie prodévajicf navrhnout vhodnou formu
kompenzace nékladfi, dopocl’tanych za tuto dobu.

2. Zéruka iivotnosti autobust’t
Prodévaja’ci poskytuje kupujfcimu zéruku na dosaieni garantované iivotnosti vozidla v délce uvedené
v El. IV. odst. 8 této dohody. Garantované iivotnosti vozidla nem’ dosaieno, pokud 2 dfivodu koroze
a/nebo unavového poruéenf za’kladnich nosm’lch ééstf karoserie véetné zavééem’ na’prav a agregétfl
vozidlo nemflie by’lt provozovéno v souladu s platmi pFedpisy upravujt’cimi technické podminky pro
provoz na pozemnich komunikacich v éeské republice. V ph’padé, ie nebude dosaéeno garantované
iivotnosti vozidla mé kupujx’ci prévo na poskytnuti slevy z kupni ceny vozidla.
Jako dfivod nedosaieni garantované iivotnosti nemfiie prodévajici uvést pfetéiovénf vozidla
provozem nebo cestujicimi.

3. Za’ruka provozuschopnosti autobusfi
Prodévajl'ci se zavazuje, 2e maximélnf denni poéet odstavem'lch autobusfi nepfekroéi hranici 20%
z celkového poétu dodanych autobusfi Toto ustanoveni se vztahuje pouze na zéruém’ udélosti, do
doby zévazné vypravenosti se nezapoél’tévaji mimoza’ruém’ vady.

Smluvni sankce prodévajx’ciho pro pfipad nedosaienf hranice zévazné vypravenosti vozidel v za’ruce
Vdam’t kalendéfni den, je stanovena Eéstkou 1.000; Kc”: na jeden autobus, kterf/ pFekrocl' hranici
vvpravenosti a to za kaidy zapocaw kalendél‘ni den.
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4. Wlukv z odpovédnosti prodévail’ciho
Proda’vajl’cf bude zbaven jaky’lchkoliv za’vazkfi plynoucich z poskytnch zéruk, pokud zévada nebojakékofiv daléf §koda, které by jinak byla zahrnuta v nékteré ze zéruk, vznikla z dfivodfi, které nelzerozumné zapoéf’cat k tiii prodévajfciho, tedy zejména:
a amysam nebo neflmysimjm po§kozenfm vozidla tfeti stranou;
- dopravni nehodou, pokud tato nevznikla v souvislosti s vadou podtéhajfci nékteré ze zéruk;
a na prorezivém’ opravovanych dim (napF. p0 nehodé);
a vandalismem;

L’Jpravami konstrukce autobusu provedeai kupujx'cim bez souhlasu prodévajicfho;
po§kozenfm pneumatik;
vy§§i moci;
dodateénymi zménami zékonfi, podms'nek na ochranu iivotniho prostfedf apod.;
pouiitl’m autobusfi v jinych podml’nkéch nebo k jia déelflm, nei je stanoveno v PFiloze E. 1b 32b této rémcové dohody.

Ze zéruk jsou déle vylouéeny tyto souéésti podléhajfci béinému opotFebeni:
a brzdové obloieni, kotouée a bubny, v pfipadé pfeséhnutf doby jejich obvyklé iivotnosti, ktery éim’50000 km u brzdového obloiem’ 3 100.000 km u brzdovy'lch kotouéfi a bubnfi;
@ béhoun pneumatik;
@ iérovky.
Obecné platf, fie jakékoliv néroky plynouci z nékteré z poskytnuty’lch zéruk, uplatnéné kupujl’cim vfiEiprodévajx’cimu, povaiuji obé strany 2a oprévnéné a platné, pokud proda’vajl’cf neprokéie zpra’vou oposouzenf nezévislého zkuéebm’ho Ostavu jejich neoprévnénost. Kupujl'ci se zavazuje poskytovatprodévajt’cimu potFebnou spolupréci pFi ziskévém’ podkladfi pro posouzem' oprévnénosti
nérokfl uplatnénych kupujl'cim.

0
Q

0
0

i

5. Poskvtovénf Zéruéniho servisu a smluvm’ pokuta
Prodévajicx’ se zavazuje zapoéit sodstrafiova’nfm pFipadnych zéruénich vad u dodany'lch autobusfinejpozdéji do 24 hodin od nahlé§eni zéruéni vady kupujicn’m. Zapoéetim sodstrafiovénim se rozumfjakoliv 0kon prodévajfciho, kten} s ohiedem na charakter, rozsah a zévainost nahlé§ené vady pfimopovede kjejimu efektivnimu odstraném’.
Kupujfci je oprévnén poiadovat po prodévajicim pro t’pad nedodrieni lhfity pro zapoée’n’s odstrafiovénim zéruém’ vady smiuvm’ pokutu ve WEE 1.000; Ké za kaidy zapoéatf/ den prodiem’ sezapoéetl’m odstrafiovéni kaédé zéruém’ vady. Némk na zaplacem’ smluvm’ pokuty kupujl’cimunevznikne tehdy, jestliie k poru§eni povinnosti prodévajicx’m doélo v dfisledku pFI’padu vy§§i moci vesmyslu definovaném v 6!. VI”. odst. 3 této dohody.

Prodévajl’cf 5e zava‘zuje odstranit zéruém’ vady, které nebréni Fédnému uiiva’m' vozidla do 10 - tipracovm’ch dm‘j od nahiééem’ takové zéruém’ vady kupujicim. Kupujfci je oprévnén poiadovat poprodévajicfm pro pfi’pad nedodriem’ Ihfity pro odstrafiovém’ za’ruéni vady, které nebrém’ Fédnémuuil'vém’ véci kupujt’cim smluvm’ pokutu ve Wéi 3.500,— KE za kaidf/ zapoéaty den prodlenis odstrafiovénim kaidé takove’ zéruém’ vady.

Nelze~li v prflbéhu zéruéni doby pro zévainou vadu nebo vicero vad méné zévainVch, které v§akV souhrnu bréni fédnému uin’véni vozidla, Fédné uiz’vat pFedmét dohody a prodévajx'cx' neodstram’ tytovady ve lhfité 5 pracovnich dnCz, které zaéne béiet ode dne nahlééeni vady (vad) kupujn’cfm, jeprodévajici povinen zaplatit kupujicfmu smluvnl' pokutu ve v9§i 3.500; K6 za kaidy zapoéaty’l denprodleni sodstranénim kaidé takové zéruém’ vady/vad. Nérok na zaplacem’ smluvm' pokutykupUjicfmu nevznikne tehdy, jestliie k poruéeni povinnosti prodévajicim do§fo vdfisledku pfipaduvy§§i moci ve smyslu definovaném v El. VIH. odst. 3 této dohody.
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Uplatnénim néroku na zaplacem' smluvm’ pokuty ani jejl'm skuteém'lm uhrazem'm nezanikne povinnost
prodévajl’ciho splnit povinnost, jejl’i piném’ bylo zaji§téno smtuvm’ pokutou, a prodévajfcf tak bude i
nadéle povinen ke splném’ takovéto povinnosti.
Uptatném’m néroku na zaplaceni smluvm’ pokuty ani jejim skuteénf/m uhrazem’m nezanikne prévo
kupujicx’ho na na’hradu ékody vzniklé kupujicimu v dflsledku poruéenf povinnosti prodévajv’cfm, a to ve
vyéi pFesahujici uhrazenou smluvni pokutu.

6. Odpovédnost za vady
Prodévajfci odpovida’ za vady, které mé zboii v okamiiku pl’echodu nebezpeél’ ékody na zboii na
kupujfciho, a v rozsahu za’ruénfch podminek za vady, které se na zboil’ vyskytnou v zéruém’ dobé.
Nestanovi—li tato dohoda jinak, Fidi se odpovédnost prodévajl'cr’ho 2a vady psluéai ustanovenimi
obéanského zékom’ku.

7. Néroky z vad zboil’
Jestfiie mé zboit’vady, je kupujicu’ oprévnén:
1. Poiadovat odstranénivad doda’nfm néhradniho zboii 2a zboii vadné; nebo
2. poiadovat odstranéni vad opravou zboil’; nebo
3. poiadovat pfiméf‘enou slevu z kupm’ ceny, nebo
4. odstoupit 0d dohody.
Kupujicn’ uplatfiuje na’roky z vad pisemné u prodévajl’ciho, vidy spolu s oznaéenim vady, jI’i se nérok
Wké. Volba néroku z vad zboiije vidy na kupujfcim.

8. Doba iivotnosti dodévam’xch autobusfl
Prodévajfci zaruéuje iivotnost dodévanych autobusfi v méstském provozu v délce 120 mésu’cfl.

9. Dodévka néhradnich dill}
Prodévajici se zavazuje zaji§fovat pro kupujl’ciho dodévky néhradm’ch dim k dodévam'lm autobusfim
p0 dobu jejich zaruéené iivotnosti.
Souéasné s dodévkou prvniho autobusu px’edloif prodévajs’ci kupujicimu kompletni katalog
néhradm’ch dim s aktuélm’mi cenami a objednacfmi éisly. Pfi nedodrieni tohoto terminu je prodévajt’ci
vystaven sankci 1000,- K5 za kaidv zapoéaw den prodleni.

V. Zména a zruéenf dohodv a dfléich kupm’ch smluv, odstoupem’ a ostatni ustanovem’

1. Zména a zruéem’ dohodv a dilél’ch kupnfch smluv ’’’’’

Tato dohoda nebo jednotlivé dI'IEI’ kupni smlouva mfiie byt zménéna nebo ukonEena pouze dohodou
obou smluvnich stran, a to pisemné s podpisy oprévnény’lch osob. Dohoda nebo dI’IEI’ kupnl' smlouva
také défe konéi odstoupenim 0d dohody nebo 0d diléi kupni smlouvy nékterou ze smluvnfch stran dle
nésledujicfch bodt‘).

2. Odstougem’ 0d dohody

Kupujicije oprévnén odstoupit 0d této dohody nebo 0d diléi kupni smiouvy v téchto pfipadech:
a) prodévajici je v prodlem’ se spiném’m své povinnosti, které bude znamenat podstatné poru§eni

jeho smluvni povinnosti, a to i pFesto, fie na toto prodlem’ bude kupujicim pisemné upozornén a
nezjedna' népravu v dodateéné poskytnuté pFiméFené lhflté;

b) prodévajicx’ bude provédét Einnosti, které jsou pFedmétem plnéni této dohody nebo diléi kupm’
smlouvy, v rozporu stouto dohodou nebo diléi kupm’ smlouvou nebo v rozporu s podmu’nkami
zadém’m veFejné zakézky, jeni pFedchézela uzavFeni této dohody a dfléi kupm’ smlouvy nebo
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vrozporu soprévnéai pokyny kupujiciho a nezjedné népravu ani vdodateEné poskytnuté
primérené lhuté stanovené kupujicim v pI'semné vyzvé;

c) proda’vajI’ci pri plnéni této dohody nebo dI’IEI kupm’ smlouvy nedoeI zévazné prévm predpisy
nebo technické normy;

d) na majetek prodévajI'CI'ho bude prohlééen konkurs nebo névrh na prohlééeni takového konkursu
bude zamI’tnut pro nedostatek majetku; vfIEi jeho majetku bude probI’hat insolvenEm’ Eizem’,
v némi byio vydéno rozhodnutl’ o L'Ipadku nebo insolvenEnI névrh by! zamI’tnut proto, 2e majetek
nepostaEuje k I’Ihradé nékladfi insoIvenEniho FI’zeni;

e) prodévajicivstoupi do likvidace;
f) prodévajici pozbude jakékoli oprévnéni vyiadované prévnimi pfedpi’sy pro provédéni EinnostI’, k

nimi je dle této dohody nebo dilEi kupm’ smlouvy zavézén;
g) v pfipédech, kdy tak déie stanovi tato dohoda nebi dI’lEi kupni smlouva.

Prodévajicije oprévnén odstoupit 0d dohody nebo 0d dI’IEI' kupni smIouvy pouze v téchto pfipadech:
a) kupujI'ci bude v prodleni s I'Ihradou SW’Ch penéiitych zévazk'CI p0 dobu deIEI' neé 90 dnfi;
b) kupujI’CI’ opakované neposkytne souEinnost zceia nezbytnou pro I’a'dné plnéni pfedmétu dodévky

ze strany proda’vajI’CI’ho, a to i pFesto, 2e na prodlem' stouto povinnostI’ bude prodévajicim
pI’semné upozomén s Wslovnym uvedenim zéméru prodévajiciho od dohody nebo 0d dI’lEi kupm’
smlouvy odstoupit v pfipadé, 2e kupujici nezjedné népravu vdodateEné poskytnuté pFiméFené
Ihfité.

Kaidé odstoupeni od dohody nebo 0d dI’IEI’ kupnf smlouvy musi mit pisemnou formu, pI’iEemi
pI’semn? projev vflle odstoupit 0d dohody nebo od dI'IEf kupni smiouvy musi b\,’/t druhé smluvni strané
doruEen. UEinky kaidého odstoupem’ 0d dohody nebo od dI’lEi kupnI’ smlouvy nastanou okamiikem
doruEenI pisemného projevu vale odstoupit 0d dohody nebo 0d diIEi kupni smlouvy druhé smiuvnI’
strané. Odstoupeni od dohody nebo od dilEI’ kupni smlouvy 5e nedotkne pI’ipadného néroku
na néhradu ékody vzniklé poruéem’m dohody nebo dI'IEi kupni smlouvy nebo néroku na zaplacem’
smluvnich pokut.

3. Dohoda o ukonEeni dohodv, dflEI'ch kupnfch smluv nebo ieiich zméné
Dohoda nebo jednotlivé dilEI’ kupni smlouva bude moci t ukonEena také dohodou smluvnI’ch stran
v pI’semné formé, pFiEemi CIEinky ukonEenI dohody nebo diIEI kupni smlouvy nastanou kokamiiku
stanovenému v takovéto dohodé.
Dohoda nebo jednotlivé dI'IEi kupm’ smlouva bude moci t ménéna pouze dohodou smluvnich stran
v pI’semné formé, pI’iEemi zména dohody nebo dI’IEi kupnI' smlouvy bude CIEinna’ k okamiiku
stanoveném vtakovéto dohodé. PEI uzaviréni takovéto dohody budou respektovény ve§keré Iimity
vypK/vajici ze zékonné L’Ipravy zadévéni vefejm'fch zakézek.

4. SouEinnost
Smluvni strany se dohodou zavazujI' vzéjemné respektovat své oprévnéné zéjmy souvisejI’CI’ s touto
dohodou a dI’IEimi kupnimi smlouvami a poskytovat si ve§kerou nutnou souEinnost, kterou Ize
spravedhvé pozadovat ktomu, aby bylo dosazeno uEeIu dohody a dIIEI’Ch kupm’ch smluv, zejména
uEinit veékeré prévm a jiné ukony k tomu nezbytné ~-

Vl. Odpovédnost za §kodu, pojistné smlouva

1. Odgovédnost za §kody
Smluvm’ strany nesou odpovédnost za zpfisobenou ékodu v rémci platCh prévnich pfedpisfl a této
dohody.
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2. Poiistné smlouva
Prodévajici prohlaéuje, ie ma’ uzavfenu pojistnou smlouvu, kterou mé sjednéno poji§téni
odpovédnosti za §kody zpfisobené prodévajicim tfeti osobé éinnosti a vadou vyrobku, a to v
minimélni vy§i 35.000000,- KE. Prodévajl'ci je povinen udriovat pojiéténi vtéto vyéi p0 celou dobu
plnénf této dohody. V pfi'padé poruéenf této povinnosti je kupujt’cf oprévnén odstoupit 0d této
dohody jii be: daléiho. Na pokyn kupujl'ciho je prodévajici povinen kupujfcimu prokézat, ie pojiéténi
v poiadovaném rozsahu a vyéi trvé. Pokud by v dfisledku pojistného plném’ nebo jiné udélosti mélo
dojit k za’miku pojistného, k omezem’ rozsahu pojiéténych rizik, ke sm’ieni stanovené min. vy§e
pojistného v poji§téni, nebo k jinym zméném, které by znamenaly zhoréem’ podminek oproti
pfivodnimu stavu, je prodévajl’ci povinen uéinit pFisluéné opatFem’ tak, aby poji§tén€ byio udrieno tak,
jak je poiadovéno v tomto ustanovem’. Pro pfi’pad poruéenf povinnosti prodévajicim udriovat
poji§téni odpovédnosti za §kody zpfisobené tFeti osobé p0 celou dobu trvéni dohody sjednévajl’
strany této dohody smluvm’ pokutu ve vyéi 1.000.000,— Ké (slovy: jeden milion korun Eeskych).

VH. Ostatni smluvm’ uiedném’

1. Prodévajici i kupujfcc’ jsou povinni zachovévat mléenlivost o véech skuteénostech, o nichi se
dozvédéli pfi vykonu sjednané Einnosti a které v zéjmu sprévce osobm’ch fldajfl nelze sdélovat
jinym osobém.

2. Proda’vajl’ci i kupujl'cfjsou povinni zdriet se jednéni, které by mohlo vést ke stFetu oprévnénych
zéjmfi prodévajl’ciho éi kupujiciho se za’jmy osobm’mi, zejména nebude zneuiivat informacf
nabytych v souvislosti s vykonem sjednané Einnosti ve prospéch vlastni Ei nékoho jiného.

3. Prodévajici i kupujl'ci se déle zavazujl' naklédat s osobm’mi L’xdaji subjektfi édajfi, zejména
zaméstnancfi, obchodm’ch partnerfi a zékazm’kfl, jakoi s osobm’mi L'Idaji jinych tFets’ch osob,
snimii pfijdou do styku, plné v souladu sObecnym nafizem’m o ochrané osobm’ch adajfi
(nafizem’ Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6739) v pfatném zném’. Proda’vajl’ci i kupujicije
zejména povinen zachovévat miéenlivost o téchto adajich, déie pak zajistit vhodnym zpflsobem
bezpeénostni, technické a organizaéni opatFem’ dle Elénku 32 Obecného nafizeni. Prodévajici i
kupujici jsou déle povinni okamiité si vza’jemné sdélit jakékoliv podezfeni znedostateéného
zajiéténf osobnich Gdajil nebo podezf'enf z neoprévnéného vyuiiti osobm’ch Odajfi neoprévnénou
osobou.

4. Prodévajl’ci i kupujici jsou povinni na poiédém’ spolupracovat s dozorovym Ofadem pFi plnéni
jeho ukolfi.

5. Jakékoiiv poruéeni povinnosti ochrany osobm’ch Odajfl bude povaiovéno za poru§eni dohody.
Kupujt’ci plné odpovx’dé prodejci za §kodu, kterou by moh! zpi’xsobit zavinénym poruéenfm této
povinnosti. Prodévajici plné odpovidé kupujfcfmu 2a Ekodu, kterou by mohl zpfisobit zavinénym
p0ru§enim této povinnosti.

6. Povinnost ochrany osobm’ch Odajfi a mléenlivosti trvé i p0 skonéem’ smluvm’ho vztahu.

7. Kupujl’cf si vyhrazuje prévo dodat prodévajicimu pfisluény poéet sad komponentfl RIS H be:
kabeléie a konektorfi z vytéieného materiélu ze svych vazenych vozide! a je oprévnén udélit
prodévajfcimu pokyn, aby takto jim prodévajicfmu dodané komponenty RIS H byly pouiity na
vybavem’ dodévanych vozidel. Tato skuteEnost bude prodévajl’cimu oznémena nejpozdéji 8
mésicfi pFed terminem dodém’ vozfi. Cena u takto pofizenych vozidel bude stanovena v souladu
s bodem I. élénku 1. této dohody. Komponenty, které jsou obsaieny v sadé komponentfl RIS H
jsou uvedeny v pfi’loze ("3. la této rémcové dohody.
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vm. Zévéreéna’ uiedném’

1. PFechod vlastnického préva a pFechod nebezpeéfékodvKupujfci nabflvé vlastm’cké prévo ke zboii a nebezpeél’ ékody na zboif pFechézx’ na kupujfcihookamiikem pfedém’vyznaéeného na pFedévacim protokolu.

2. UveFeifiova’m’ informacn’
Prodévajicu’ podpisem této dohody bere na védoml', ie kupujici je povinmim subjektem v souladu sezékonem E. 106/1999 5b., 0 svobodném pfi’stupu k informacim (déle jen ,,zékon”) a vsouladu a 23podminek stanovenyrch vzékoné je povinen tuto dohodu, pfip. informace v m’ obsaiené nebo z m’vyph’lvajici zveFejnit. lnformace, které je povinen kupujl’ci zveFejnit, se nepovaiuji za obchodm’tajemstw’ ve smyslu ustanovem’ § 504 zékona 6. 89/2012 5b., obéanského zékom’ku ani za dfivémy/Udaj nebo sdélem’ ve smyslu ustanovem’ § 1730 odst. 2 obéanského zékom’ku. Podpisem této dohodydéle here prodévajx’ci na védomf, 2e dohoda bude zveFejnéna na Portélu veFejné sprévy v Registrusmluv podle zékona c. 340/2015 5b., 0 zvléEtm’ch podml’nkéch déimosti nékterych smluv,uveFejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv).

3. Vy§§imoc
Za pfi’pad vy§§i moci se pro 06e této dohody rozumi udélost vyluéujici odpovédnost, a to zejménavélka, ozbrojem] konflikt, embargo, obéanské nepokoje, teroristické Einy nebo hrozba teroristickéhoéinu, epidemie, vybuchy, zemétFesenf, povodné, poiéry, nebo jiné niEivé pésobeni pfi’rodnfch éivlfi,stévky, a to v§e pFi splnénftéchto pFedpokladG:

a) udélost nastala nezévisie na vfili povinné strany a brénfjl’ve spIném’ povinnosti,
b) nefze rozumne predpoklédat, ie by povinné strana tuto pFekéiku nebo jejl' nésledky odvrétila

4. Prévni vztahv a FeEem’ sport)
Prévm’ vztahy z této dohody vznikié se Fidi pfisiuém’tmi ustanovenfmi za’kona 5. 89/2012 5b.,obéanského zékonfku, v platném zném’. Strany se zavazuji, 2e veékeré pfipadné spory z této dohody

S. Zékaz postoupem’ a zastavem’ pohledévek prodévail’ciho
Die dohody smluvm’ch stran nelze postoupit pohledévku, kterou mé prodévajl’cx’ za kupujz’cn’m z titulutéto dohody, bez pfedchoziho pisemného souhlasu kupujl’ciho. Postoupem’ pohiedévky vrozporus tfmto ustanovem’m je neplatné. Kupujl'cfje v takovém pfi’padé oprévnén odstoupit od této dohody.

kupuji'cf oprévnén odstoupit 0d této dohody.

6. Salvatoml’ kla uzule

vjakémkofi rozsahu shleda’mo dplné nebo Eésteéné nezékona, nepiatm’lm éi nevymahatelnym,bude toto ustanoveni mterpretovéno zpflsobem, kterf/ umoifiuje jeho maximélm' vymahatelnostpodle pFisiu§ného prévm’ho pFedpisu. Vedle ustanovem’, které byla shiedéna nezékonai,
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nepiatmi nebo nevymahatetnymi zfistévaji ve§keré ostatm’ ustanoveni dohody a jejich pouiiti najakoukoli osobu (“ti skuteénost v kaidém ph’padé platné a aéinné.

7. Uéinnost dohodv, poéet vvhotovem’ dohodv
Tato dohoda nabWé ééinnosti dnem jejl'ho uveFejném’ dle zékona vc. 340/2015 5b., 0 zvléétm’chpodmfnkéch fiéinnosti nékterf/ch smiuv, uveFejfiovém’ téchto smtuv a o registru smluv. Tato dohoda jesepséna ve dvou vyhotovem’ch, z nichi kaidé smluvm’ strana obdrii p0 jednom origina’lnim Wtisku.

Nedflnou souééstl’ této dohodyjsou:
PHloha (“2. 1b ~ Technické specifikace, vychézejfci ze Soupisu poéadavku na dodévku dvounépravovf/chnizkopodlainich autobusfl
Pfiloha E. 213 — Vybrané technické parametry a poéadované nabidkové dokumentacePFiloha E. 3 — Névrh programu za§koleni pracovnikfi

V Libchavéch dne

prodévajl'ci:
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