
#rlPna €>s
DPMO/^O^O/TO|O'L 401C220001
evidenční číslo Kupujícího evidenční číslo Prodávajícího

KUPNí stvtLoUVA
uzavřená dle $ 2079 a souvisejících zákona é.B9l2o12 Sb., občanský zákoník' ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,OZ"| mezi dále uvedeným! sm!uvními stranami

l. Smluvní strany

Kupující: Dopravní podnik města olomouce, a.s.
Sídlo: KoŽelužská 563/1, 779 oo otomouc, Ceská republika
Zastoupený: lng. Jaromírem Machálkem, MBA, předsedou představenstva

a

lng. Pavlem Zatloukalem, místopředsedou představenstva

tČ: 47676639
DlČ: cz47676639
Adresa datové schránky: mtsdrnx
Bankovníspojení: čsoe olomouc

ěíslo účtu:
ldentifikace: obchodní rejstřik vedený u Krajského soudu v ostravě, oddíl

B' vloŽka 803

(dále pro Úěely této smlouvy rovněŽ jen KupujÍcí)

Prodávající: PRAGOIMEX a.s.
Sídlo:
Zastoupený:

lČ:

DlČ:
Adresa datové schránky:

Bankovní spojení:

ldentifikace:

Pod náspem 795112, Libeň' í90 00 Praha 9

!ng. Vladimírem Faltýskem, předsedou představenstva a
generálním ředitelem

158 88 í00
cz15888100' plátce DPH
3wÍtr2r
UniCredit Bank, Gzech Republik and Slovakia, a.s.
číslo  
obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddí!
B, vloŽka 501

(dále pro účely této smlouvy rovněŽ jen Prodávající)

Tato smlouvabyla uzavřena na základé výsledků zadávacího řízení pro zadání sektorové veřejné zakázky na
dodávky a na poskýování sluŽeb souvisejících zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním reŽimu podle
ustanovení$ 3 písmeno b)' s í4 odstavec (1)' s 15' s 25' s 15'1 odstavec (1)' s 153 odstavec (1) písmeno f)
a souvisejících zákona č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněŽ jen
,,zákon") s názvem ''Nákup 1 kusu plně nízkopodlaŽní tramvaje s oboustranným odbavováním pro DPMO,
a.s.".

tl. Úeel smlouvy, úvodní prohlášení
1. Účetem této smlouvy je úplná, řádná a včasná dodávka jednoho kusu plně nízkopodlaŽní

tramvaje s oboustranným odbavováním cestujících včetně veškeých jejich souěástí a jejího
příslušenstvi (dále pro účely této smlouvy rovněŽ jen ,,TRAMVAJ') a poskytnutí výkonů souvisejících,
které jsou Kupujícím pořizovány v rámci veřejné zakázky s názvem ''Nákup 

'l kusu plně nízkopodlaŽní tramvaje
s oboustranným odbavováním pro DPMO, a.s.". Pro Účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná léž
nabídka Prodávajícího, kterou předloŽil v rámci zadávacíhořízení azadávaci dokumentace, která byla podkladem
pro zpracování nabídky, a to V rozsahu, v němŽ není ěi nejsou v rozporu s touto smlouvou. Zadávací
dokumentace není fyzickou přílohou této smlouvy' Prodávající vŠak prohlašuje, Že se s ní před popisem této
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smlouvy důkladně seznámil.

Prodávající prohlašuje a podpisem této smlouvy potvzuje, Že:

2.1 ' má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající;

2.2' uzavřením této smlouvy nedojde kporušenÍ Žádné právní povinnosti ani jakého'koliv.jeho závazku

vyplývajícího z obecně žár^.ného prbopisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu ěi jiného obdobného

organu;

2.3. disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění vŠech jeho záv azkťl vyplývaj ícÍch

3

z této smlouvy.

obě smluvní strany prohlašují, Že jsou způsobilé k právním úko1ů1. a po_vzájemné1 Projednání a shodě tuto

.ňtouuu uzavíraiíú souladu s ustaÁovením s 2os5 a následujících zákona-ě. 89l2o12 Sb.' občanského zákoníku

ioát" j"n oz). obě smtuvni strany dále p'oňtasu;i, Že tato smlouva je projevem jejich pravé' svobodné a omylu

prosté vůle. šmluvní strany povaáují tutó smlouúu za ujednání vsouladu s dobrými mravy a shodně prohlašují,

ie tato smlouva nebyla uzávřena v iísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek'

IlI. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího odevzdat Kupujícímu zboŽí,k\eré je předmětem koupě, a

umoŽnit mu nabýt vtastnijě právo ke zboží, á závazek Kupujícího zboŽí převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní

cenu, to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých'

Pro účely této smlouvy se dodávaným zboŽímvčetně veškeých jeho součástí a příslušenství, které je předmětem

xoúpc, ró'umíjeden kus TRAMVAJE pro městskou hromadňou dopravu osob schváleného typu pro provoz v CR,

lňálinlou"ný ú příloze číslo 'l této s.iouuy s názvem ,,Podrobná technická specifikace TRAMVAJE pro městskou

hromadnou dopravu osob schváleného typu pro provoz vČn'- 9 v_příloze číslo 10 této smlouvy s názvem

,,Technické podmínky dodané TRAMVAJÉ'dle přílohy č.4 vyhlášky Ministerstva dopravy Čn e.tzgltggs so.,

bop'"uni řád drah včetně všech povinných příloh'(dáĚ pro účelytéto smlouvy rovněŽ jen ,,zboŽí"\

EVOl/O
(přesné ýpové označení TRAMVAJE a její obchodní značka)

a posk$nutí výkonů souvisejících touto smlouvou dále sjednaných'

Prodávající se zavazuje, že dodané zboŽí včetně veškených součástí a příslušenství budou odpovídat zadávací

dokumeňtaci, nabídcj Prodávajícího, platným právním preopistrm a technickým normám.. ZboŽí bude dodáno

prosto jakýclrkoliv nevypořádanýcrr prav tretích osob (zejména práv z duševního vlastnictví či průmyslových práv)'

Součástí závazkŮ Prodávajícího dle odstavce 1. tohoto článku je laktéžzávazek Prodávajícího zajistit na své

ňárrááv níŽe uvedené (přičémŽ výraz ''zajistit'' znamená provést veškeré.nutné a vhodné úkony či jiné kroky' byť

uý iáiirío uskutečnění oyto spoi"ňo s vyn'aložením nákladů, nebo naopak se zdrŽet určitého jednání, v rozsahu

póúoienem příslušným právníňi předpisy tak, aby bylo dosaŽeno určitého výsledku):

4.1. Úplná, řádná a bezvadná dodávka zboŽí věetně veŠkerých jeho součástí a příslušenství do místa plnění'

Kilpující je oprávněn odmítnout převzít zboŽí včetně veškerých jeho souěástí a příslušenství, pokud

vykazuje'při pre1i'ce zjevné vadý a nedodělky oproti zadávacím podmínkám a této smlouvě.

4.2. Povinnost ProdávajícÍho (na základě předchozí písemné Žádosti KupujícÍho) umoŽnit KupujÍcímu

kontrolu postupu piipr*y á výroby dodávaného zboŽí ve výrobním závodě Prodávajícího' a to kdykoliv

v průběhu výroby dodávaného zboŽí.

4.3. Předání Průkazu způsobilosti a UTZ vyřízené ProdávajícÍm na DráŽním úřadu Praha' provedení

veškeých predép*ných zkoušek a měření včetně vystavení dok|adů o jejího provedení, doloŽenÍ

atestů,-certifikatů, prorrtasení o shodě ve smyslu rozhodnutí Dr1Žního Úřadu o schválení typu dráŽního

vozidla, protoxoií o provedenítechnické prohiídky a zkoušky UTZ-E dle $ 47 odst 41áko_na-c 26611994

Sb. o drahách 
^)prZry 

o výchozí revizi élektrického zařízení dodané TMMVAJE věetně příloh a jejího

předání Kupujícíňu ué s íistcný"h vyhotovenÍch a v 1 datovém vyhotovení (na vhodném datovém

nosiěi).

Výše uvedené dokumenty předá Prodávající Kupujícímu v místě plnění k termínu zahájení předávacího

řÍzení dodávané TRAMVAJE.

4.4. Vypracování návodů k obsluze, návodů na provoz a údrŽbu dodávané TRAMVAJE resp. jejích dílěích

částí a dokumentace údžby, úplný seznam výbavy, Úplnou sadu dílenských příruček k agregátům a

schémata e|ektrického zap'oienÍ á katalog náhraóních dílů vše v českém jazyce a jejího předání

Kupujícímu ve 3 tištěných vyňotoveních a ř1 datovém vyhotovení (na vhodném datovém nosiči).

4.4.1 . Návod kobsluze a návod kúdžbě:
Návod k obsluze a návod k ÚdŽbě v ěeském jazyce musí obsahovat úplný popis všech funkcÍ

ovládacích, kontrolních a signalizačních prvků-dodávané TRAMVAJE a způsobu jejího ovládání

a soupis výrobcem předepsaných úkonŮ při Údžbě dodané TRAMVAJE. Návod nesmí

obsahovat jopis funkcí ovládacíóh prvků, kterými dodávaná TRAMVAJ není vybavena. Pokud

2.

3.

4.
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návod neobsahuje dostatečné informace pro provedení úkonů předepsaných při údrŽbě, musí
obsahovat odkazy na další technickou dokumentaci (dílenské příručky' diagnostické postupy
aPod.).

4.4.2. Úplná sada dílenských příruěek k agregátům a schémata elektrického zapojení:
Úplná sada dílenských příruček k agregátům, schémata elektrického zapojení, věetně popisů
funkce a diagnostických a servisních postupů.
Pokud Kupující zjistí během deklarované Životnosti dodané TRAMVAJE chybu vtechnické
dokumentaci, je Prodávající povinen na žádost Kupujícího chybu v přiměřené době opravit a
vydat dokument v opravené vezi.

4.4.3. Katalog náhradních dílů v ěeském jazyce'.

Elektronická forma katalogu náhradních dílů dodané TRAMVAJE musí být ve formě podporující
vyhledávání minimálně podle názvu dílu, čísla dílu a agregátu - skupiny.
Katalog musí obsahovat veŠkeré díly s úplným rozpadem na jednotlivé souěástky' a s odkazem
na objednací ěíslo a výrobce dané součástky, které jsou na dodané TRAMVAJE pouŽité'

Za elektronickou formu katalogu ND se nepovaŽuje skenovaný papírový katalog.
Výše uvedené dokumenty předá Prodávající Kupujícímu v místě plnění k termínu zahájení předávacího
řízení dodávané TRAMVAJE.

4.5. Provedenítechnické přejímky dodávané TRAMVAJE ve výrobním závodě Prodávajícího.
Prodávající je povinen písemně oznámit Kupujícímu nejméně pět pracovních dnů předem, Že dodávané
zboŽí včetně veškeých jeho souěástí a přísluŠenství jsou schopny technické přejímky. Konkrétní termÍn
technické přejímky pak stanoví Kupující, nesmí vŠak být stanoven později neŽ deset dnů ode dne, kteý
uvedl Prodávající. Během technické přejímky Prodávající prokáŽe shodu dodávaného zboŽí včetně
veŠkerých jeho součástí a příslušenství se zadávacími podmínkami a na ně navazujícími technickými
specifikacemi a prokáŽe plnou funkčnost a provozuschopnost dodávaného zboŽí věetně veškerých jeho
součástí a příslušenství (věetně všech periferií). Periferie, které nelze odzkoušet ve výrobním závodé
Prodávajícího, informační a odbavovací systém, přenosy dat apod. budou odzkouŠeny před předáním
dodávané TRAMVAJE v místě plnění.
Součástí technické přejímky je rovněŽ zkušební jízda, zkušební jízdou je standardní odzkoušení
dodávané TRAMVAJE na zkušebnÍ seřizovací koleji Prodávajícího případně na zkušební koleji (pokud ji
Prodáva'jící má), zahrnující vyzkoušení funkcí dodávané t TRAMVAJE pod napětím' včetně dynamiďé
zkoušky.
o výsledku technické pře.iímky dodávané TRAMVAJE ve výrobním závodě Prodávajícího sepíše
Prodávající písemný Protokol o provedení technické přejímky TMMVAJE ve výrobním závodě
Prodávajícího, v němŽ uvede výsledky technické přejímky. Zqména uvede, v čem Kupující spatřuje
nedostatky TRAMVAJE a společně s Kupujícím sjedná termín pro jejího odstranění a pokračování
technické přejímky TRAMVAJE ve výrobním závodě Prodávajícího. Protokol podepíší oprávnění
zástupci obou smluvních stran.
V případě' Že budou v rámci technické přejímky dodávané TMMVAJE ve výrobním závodě
Prodávajícího zjištěny vady, techniďá přejímka se přeruší. Prodávající je povinen týo zjištěné vady
odstranit a po odstranění těchto vad je Prodávající povinen Kupujícího Vyzvat k pokračování a dokončení
technické přejímky dodávané TRAMVAJE ve výrobním závodě Prodávajícího.
Konečné znění Protokolu o provedení technické přejímky dodávané TMMVAJE ve výrobním závodě
Prodávajícího vyhotoví Prodávající ke dni skončení technické přejímky a předá jej Kupujícímu ve 3
tiŠtěných vyhotoveních a v'l datovém vyhotovení (na vhodném datovém nosiěi).

4.6. Zaškolení obsluhy dodávané TRAMVAJE včetně veškeých jejich součástí a příslušenstvÍ, které provede
Prodávající pro:

5 osob pro obsluhu vozidel v rozsahu 4 hodin,
3 osoby v oboru elektro v rozsahu I hodin,
3 osoby v oboru mechanik a karosář v rozsahu 8 hodin.

Kupující na vyŽádání Prodávajícího stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny.
Prodávající provede zaškolení těchto osob a to tak, Že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a
údrŽby jednotlivých částí dodávané TRAMVAJE' resp. jejích dílěích částí a upozorní je na příslušnou
část návodu na provoz a údŽbu dodávané TRAMVAJE, resp. jejích dílčích částí. o zaŠkolení
jednotlivých osob vypracuje Prodávající protokoly o zaškolení osob v českém jazyce a předá je
Kupujícímu ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na vhodném datovém nosiěi).

4.7. Uvedení dodávané TRAMVAJE do plné provozuschopnosti včetně provedení přejímací zkouŠky
dodávané TRAMVAJE v místě plnění' její napojení na stávající komunikaění systém KupujícÍho - včetně
vyhotovení Protokolu o ÚspěŠném provedení přejímací zkouŠky a Protokolu o funkěnÍ komunikaci
dodávané TRAMVAJE s komunikačním systémem Kupujícího - vše v českém jazyce a jejich předání
Kupujícímu ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na vhodném datovém nosiči)'

Součástí závazkil Prodávajícího dle odstavce 'l. tohoto ělánku je dále provádění záručního servisu dodané
TRAMVAJE včetně software a výrobcem předepsaných plánovaných prohlídek v rozsahu sjednaném smluvními
stranami v příloze ěíslo 7 s názvem ,,Rozsah servisních činností Prodávajícího při provádění záručního servisu
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dodané TRAMVAJE', která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to v místě plnění vlastním nebo smluvně

zajiŠtěným servisním střediskem Prodávajícího po celou dobu trvání záruění doby touto smlouvou sjednané

v t'ermínich sjednaných smluvními stranami v příloze číslo 8 s názvem ',Harmonogram servisních činností

Prodávajícího pri proúáděnízáručního servisu dodané TRAMVAJE', která tvoří nedílnou součást této smlouvy s:

5.1. nástupem na zahájení odstranění závady maximálně do 24 pracovních hodin od jejího nahlášení;

5.2. odstraněním závady maximálně do 5 pracovních dnů od nástupu na zahájení odstranění závady
(s výjimkou potřeby dodávky unikátního náhradního dílu);

5.3. telefonickou podporou v českém jazycev pracovní dny v době od 700 do 1400 hodin.

5.4. Prodávající stanovil náklady na tuto částŽivotního cyklu dodanéhozboŽí a veŠkerého jeho příslušenství

ve formé nákladů za řádné, úplné a bezvadné provádění záručního servisu, a to podle vlastního uváŽenÍ

a s ohledem na konkrétní nabízený typ tramvaje a veŠkerého jejího příslušenství' Předpokládaný proběh

dodané TRAMVAJE je 60 ooo km/rok - tedy celkem 180 000 km za 36 měsíců trvání záruční doby touto

smlouvou sjednané.

5.5. Při stanovení nákladů Prodáva|ícÍho na tuto část ŽivotnÍho cyklu dodaného zboží a veškerého jeho

příslušenství v rámci prováděni záručního servisu Prodáva!ící vycházel z následujÍcích poŽadavků

Kupujícího, které se Prodávající zavazuje bezvýhradně plnit:

5.5'1. Záruční doba touto smlouvou sjednaná je bezvýhradná a vztahuje se na celé dodané zboŽí a
veškeré jeho příslušenství mimo repasovaných dílů.

5.5.2. Komplexnízáruěníservis bude Prodávající provádět přednostně v místě plněníveřejné zakázky
po celou dobu trvání záruční doby touto smlouvou sjednané.

5.5.3. Pro vyloučení vŠech pochybností při provádění záruěního servisu Prodávajícím se náklady na

tuto část Životního cyklu dodané TRAMVAJE rozumÍ:

a) náklady na provádění výrobcem předepsaných plánovaných prohlídek dodané
TRAMVAJE věetně veškených jejich součástí a přísluŠenství;

b) náklady na výměny těch prvků ěi součástí dodané TRAMVAJE (s výjimkou

spotřebního materiálu), které mají kratší dobu Životnosti, případně kratší záruční lhůtu,

neŽje záruění doba touto smlouvou sjednaná, a které bude tedy nutné v průběhu trvání
záruční doby touto smlouvou s.iednané vyměnit;

c) náklady na provádění veškených provozních revizí, zkouŠek a revizních zpráv, které

bude nutné v prŮběhu trvání záruční doby touto smlouvou sjednané provést k zajištění
řádné a bezvadné funkce dodané TRAMVAJE věetně veŠkeých jejich součástÍ a
přísluŠenství;

d) náklady na opravy záruěních vad dodané TRAMVAJE, vzniklých V provozu v průběhu

trvání žáruční doby touto smlouvou sjednané, za které nese odpovědnost Prodávající,

e) náklady na dodávky a instalace prvků, které jsou u dodané TRAMVAJE určeny
v průbéhu trvání záruční doby touto smlouvou sjednané k pravide|né výměně;

f) náklady na dodávky veŠkerých náplní (s výjimkou náplní spotřebního charakteru jako
jsou náplně do ostřikovačů, písek do pískovaěe apod.)' které jsou u dodané
TRAMVAJE určeny v průběhu trvání záruění doby touto smlouvou sjednané
k pravidelné výměně ěi doplňování;

s) náklady na dodávky a instalace veškených náhradních dílů (s výjimkou spotřebního
materiálu), které isou třeba k zajištění řádné a bezvadné funkce dodané TRAMVAJE
po celou dobu trvání záruÓní doby touto smlouvou sjednané.

5.6. Prodávající je oprávněn (nikoliv však povinen) udělit Kupujícímu na základě předchozí písemné dohody
autorizaói na piovádění částí záručního a mimozáruěního servisu Prodávajícím dodané TRAMVAJE
včetně veškených jejich součástÍ a příslušenství takto:

5.6.í. Po udělení autorizaci na provádění částí záručního a mimozáručního servisu je Kupující
oprávněn k provádění částí záruěního a mimozáručnÍho servisu Prodávajícím dodané
TRAMVAJE věetně veškených jejich součástí a příslušenství v rozsahu uvedeném v příloze

ěíslo 6 s názvem ,,Rozsah poŽadované autorizace'', která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

5.6.2. V případě, Že Kupující provede pozáruční opravu nad rámec autorizace, je Prodávající u
předmětné tramvaje oprávněn zamítnout Prodávajícímu jeho uplatnění práva ze záruky za
takovouto oPravu.

5.6.3. Kupujícíje povinen nahlásit Prodávajícímu zahájení kaŽdé opravy prováděné vrámci záručního
servisu. V případě větŠích oprav, jako např' po haváriích, dodat také fotodokumentaci
poŠkození. V případě opravy skeletu karoserie platí tato podmínka po celou dobu poskytnuté

záruky na korozní perforaci prvků skeletu karoserie'

5.6.4. Kupující je povinen při provádění servisních sluŽeb a záručních oprav dodané TRAMVAJE
postupovat v souladu s dodanou technickou dokumentací a pokyny Prodávajícího.

5.6.5. Pro zabezpečení řádné úrovně zajištění a provádění záručního servisu a pokud možno nejvyšší
provozní připravenosti se Prodávající zavazuie proškolit odborné pracovníky KupujÍcího'
minimálně v tomto rozsahu:
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5.7.

5.8.

5.9.

5.9.

5.1 0.

5.1 1.

5.12.

€>ý
- 5 osob pro obsluhu vozidel v rozsahu 4 hodin,
- 3 osoby v oboru elektro v rozsahu 8 hodin,
- 3 osoby v oboru mechanik a karosář v rozsahu 8 hodin.

Kupující se souěasně zavazuje k Úěasti svých odborných pracovníků v následných školeních
Prodávajícího' týkajících se konstrukce, obsluhy a oprav dodané TRAMVAJE.
Následná školení odborných pracovníků Kupujícího na vyŽádání Kupujícího hradí KupujÍcí včetně
cestovních náhrad odborných pracovníků Kupujícího, kteří se školení úěastní, pokud by se jednalo o
pracovní cestu.

V případě zásadních konstrukčních změn, které prokazatelně ovlivní systém Údžby' hradí Školení
Prodáva!ící, případné cestovní odborných pracovníků Kupujícího, kteří se Školení účastní, hradí Kupující.

Kupující se zavazuje při prohlídkách a opravách zaměstnávat pouze proškolený personál a vlastnit a
pouŽÍvat speciální servisní přípravky v sortimentu, který vyplývá z rozsahu poskytnuté autorizace, v
zájmu správného a odborného provádění záruěního servisu, prohlídek a běŽných oprav.

Práva, která Prodávající uděluje Kupujícímu, nemohou být Žádným způsobem postoupena třetím
osobám nebo na ně převedena bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího, pokud vtéto
smlouvě není stanoveno jinak.

Prodávající se zavazuje na návrh Kupujícího postupně rozšiřovat rozsah poskytnuté autorizace podle
potřeb' se zohledněním požadavků a podmínek, týkajících se organizace a jakosti oprav' vybavení, které
je k dispozici, proŠkolení, techniďého zázemí atd.' definovaných Kupujícím.

Prodávající se zavazuje uskutečňovat bezplatné techniďé poradenství ve prospěch Kupujícího po celou
dobu platnosti této smlouvy. Dále se zavazuje provádět nástavbová odborná školení technického
personálu Kupujícího v návaznosti na nové technologie pouŽité v Prodávajícím dodané TRAMVAJE.
Prodávající se zavazuje na vyŽádání Kupujícího provádět školení technického personálu Kupujícího
v poŽadovaném rozsahu v českém jazyce do 90 dnů od vyŽádání.

Prodávající se zavazuje dodávat náhradní díly kupujícímu nebo jím pověřené společnosti zajiŠt'ující
kupujícímu zásobování po dobu garantované Životnosti předmětu smlouvy
Prodávající se zavazuje zajistit přítomnost minimálně jednoho servisního pracovníka (specialistu) v sídle
kupujícího v pracovní dny od 0700 do 1300 hodin po dobu 20 pracovních dnů od předání TRAMVAJE pro
zajištění záručních oprav dodané TRAMVAJE.
V případě udělení autorizace na provádění části záruěního a mimozáručního servisu se Kupující
zavazuje zajistit prostory, odborný personál a speciální nářadÍ zaúčelem správného provádění
záruěního servisu, oprav a obsluŽných činností.
Důvěrnost
5.16.1. Kupující se zavazuje, Že veŠkeré mu svěřené dokumenty' know-how, marketingové informace

a podobné informace, týkající se předmětu plnění, bude povaŽovat za důvěrné a Že je nebude
předávat třetím osobám bez souhlasu Prodávajícího, s uýjimkou pracovníků, kteří takové
informace potřebují k plnění svých služebních povinnosti.

5.'1 6.2. JestliŽe Kupující předá určité informace jiným osobám, uvedeným v předchozím odstavci pak
je povinen se ujistit, zda i tyto osoby budou považovat takové informace za důvěrné a tvořící
předmět obchodního tajemství. Kupující nese zodpovědnost za zveřejnění těch informací a
údajů, o nichž se hovoří v tomto článku.

5.16.3. lnformace, které jsou veřejně známé ztištěných publikací nebo jsou obecně známé jiným
způsobem, nejsou povaŽovány za důvěrné informace.

Kupu;ící se zavazuje po celou dobu platnosti této smlouvy, a to pouze na vyžádání Prodávajícího,
předloŽit ve svém sídle k nahlédnutí vyplněnou servisní kníŽku, protokoly o prováděné plánované Údžbě
a vozový deník dodané TRAMVAJE a sdělit Prodávajícímu informace o provozních Údajích (spotřeby
provozních kapalin, poruchovosti dílů, skupin a podskupin, atd.).

Prodávající se zavazuje dodávat případné materiály (tiskopisy)' nezbytné pro objednávání náhradních
dílů.

Kupující uhradÍ Prodávajícímu za provádění záručního servisu dodaného zboŽí včetně veŠkerých jeho
souěástí pouze náklady na tuto část Životního cyklu dodaného zboží věetně veškeých jeho součástí
(náklady na provádění záruěního servisu), a to ve výŠi, sjednané v ělánku Vl. odstavci 'l .2. této smlouvy.

Prodávající jako další vzestupně číslované přílohy k této smlouvě předloŽí pro informaci Kupujícího:

Přílohu číslo 2 Soupis servisního zařízení a speciálnÍho nářadí (přípravky) potřebného pro provádění
záruěního servisu dodané TRAMVAJE' a to včetně cen

Přílohu číslo 3 Soupis diagnostických přístrojů potřebných pro provádění záručního servisu dodané
TRAMVAJE, a to včetně cen zahrnujících téŽ cenu za průběŽnou aktualizaci licencí
k poskytnutému diagnostickému SW po celou dobu trvání záruční doby, touto
smlouvou sjednané

Přílohu číslo 4 Soupis školení odborných pracovníků provádějících komplexní záruční servis dodané

5.13.

5.14.

5.'t5.

5.16.

5.17

5.18.

5.'19.

5.20.
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Přílohu číslo 5

Přílohu číslo 6

€>s
TRAMVAJE, a to včetně cen za tato školení

Soupis veškeré dokumentace nutné pro provádění záruěního servisu dodané

TRAMVAJE
Rozsah autorizace

2

lV. Doba plnění
ProdávajícÍ sezavazuje splnitveškeré svézávazky sjednané smluvními stranami vělánku lll. odstavce 1' -4'
této smlóuvy vyse ne;pozá-e1i do 700 kalendářních dnů ode dne zveřejněnítéto smlouvy v Registru smluv'

Prodávající bude pÍsemně informovat Kupujícího o přesném termínu u_vedení dodávané TRAMVAJE do plné

provozuóchopnosti včetnJprovedení přejímácí zkoušky dodávané TRAMVAJE v místě plnění a o jejím napojení

na stávající komunikační systém Kupujícího nejpozději 48 hodin předem.

Prodávající sezavazuje plnit svůj závazekuvedeny v č|ánku lll. odstavec 5' této smlouvy - provádění záručního

servisu dodané TRAMVÁJE (te'dy včetně software) věetně pravidelných servisních prohlídek předepsaných

uýroo"em dodané rnnrvrýÁLE (íedy věetně software) po celou dobu trvání záruiní doby touto smlouvou

sjednané.

V Místo plnění a místo předání a převzetí dodaného zboŽi
Místem plnění a mÍstem předání a převzetí dodaného zboŽí je sídlo Kupujícího na adrese uvedené v záhlaví této

smlouvy.

Vl. Kupní cena
Kupní cena je stanovena pevnou částkou na základě nabídky, kterou podal Prodávající v zadávacím řízení podle

pristusnýcr, ustanovení .ákon^ Ó. 134t2o16 Sb., o zadávání-veřejných zakázek, ve znění platném ke dni podání

nabídky Prodávajíciho takto:

1.1. Kupující se zavazuje za plnění Prodávajícího související sd-odávkou jednoho kusu TRAMVAJE
(uvedena v dánku líl. v odstavcích 1. _ 4. iéto smlouvy zaplatit ProdávajÍcímu kupní cenu ve výši:

1 .1 .1 . Cena bez daně z přidané hodnoty činí částku

27 508 000. 
'- 

Kě

1.1 .2. Daň z přidané hodnoty ve sníŽené sazbě '.''./.....o/o ěiní z ceny uvedené v článku lV- odstavec

1.1.1. částku

...l.''....''........'.....'- Kč

1.1.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí zceny uvedené vělánku lV' odstavec

1.1.1. částku

5 776 680 
'- 

Kč

1.1 .4. Celková cenazaplnění Prodávajícího uvedená v článku lll. odstavce 1' - 4' této smlouvy věetně

daně z přidané hbdnoty (součeícen uvedených v ělánku lV. v odstavcích 'l .1.1.+ 1.1.2.+1.1.3

této smlouvy) činí celkem

33 284 680 ,- Kč

(slovy:třicettňmilionůdvěstěosmdesátčtyřitisÍceŠestsetosmdesátkorun českých).

Kupující se zavazuje za plnění Prodávajícího uvedená v článku lll. odstavec 5' této smlouvy související

" 
rřó'uíoeni' 'aůenir'o 

šervisu ooáaneho jednoho kusu TRAMVAJE (tedy včetně software) a

včetně výrobcem předepsaných plánovaných prohlídek zaplatit Prodávajícímu cenu- sjed.nanou

smluvními stranami n" !á1ráoe órnony eísto io snázvem ',Kalkulace ceny servisních'-činností

Éroáauáii"ino při provádění záručniho servisu"' která tvoří nedílnou součást této smlouvy ve výši:

1.2.1 . Cena bez daně z přidané hodnoty činí částku

3.

1

1.2.
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5í4 600 

'- 
Kč

1.2.2. Daň z přidané hodnoty ve sníŽené sazbě ''..'/.....oÁ éiní z ceny uvedené v článku lV. odstavec
'l .2.1. částku

..../....................'.'- Kč

1.2.3. Daň z přidané hodnoty v základnÍ sazbě 21 oÁ éiní z ceny uvedené v článku lV' odstavec 1.2.1
částku

108 066 
'- 

Kč

1.2.4. Celková cenaza plnění Prodávajícího uvedené vělánku lll. odstavec 5. této smlouvy včetně
daně z přidané hodnoty (součet cen uvedených v článku lV. v odstavcích 1.2"t .+ 1.2.2.+1 .2.3
této smlouvy) činí celkem

622 666 
'- 

Kč

(slovy: ŠestsetdvacetdvatisíceŠestsetšedesátšestkorun českých ).

1.3. celková cena za plnění Prodávajícího uvedená v č!ánku lll. této smlouvy včetně daně z přidané
hodnoty (součet cen uvedených v článku lV. v odstavcích 1'1.4'+ 1.2.4. této smlouvy) činí celkem

33 907 346 
'- 

Kč

(slovy:třicettřimilionůdevětsetsedmtisíctřistačtyřicetšestkorun českých).

Kupní ceny uvedené vodstavci 'l . tohoto článku smlouvy jsou stanoveny dohodou smluvních stran, přičemŽ
zahrnují veŠkeré náklady Prodávajícího spojené s plněním všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy,
kterých je třeba trvale nebo dočasně k dodávce předmětu koupě a jeho odevzdání Kupujícímu, zejména, nikoliv
však pouze, nákladů na opatření předmětu koupě, jeho dopravu, náklady nazáruini servis, náklady na výkony,
služby a média potřebné k plnění závazkŮ Prodávajícího podle této smlouvy, náklady na správní poplatky, daně,
cla' schvalovacířízení, provedení předepsaných zkouŠek, zabezpeěení prohláŠení o shodě, certiÍikátů a atestů,
převod práv, poiištění, přepravní náklady, náklady na individuální a komplexní vyzkoušení předmětu koupě,
náklady na zaškolení a proškolení obsluhy apod.

Kupní cena uvedená vodstavci 1.1. tohoto článku smlouvy je sjednána jako cena konečná, svýjimkou
vyhrazených zmén závazku dle článku 1 1 . ZADÁVACícn pootvtÍttEK' Případná úprava ceny v takovém případě
však musí být mezi smluvními stranami vŽdy předem písemně dohodnuta.

Kupní cenu uvedenou v odstavci 1.2. tohoto článku smlouvy lze měnit pouze Ve vztahu k vyhrazeným změnám
závazku vsouladu sčlánkem 11. zADÁVAcícn pootvtÍHEK. Případná úprava ceny vtakovém případě však
musí být mezi smluvními stranami vŽdy předem písemně dohodnuta'

Vll. Platební podmínky
Kupující neposkýuje zálohy předem.

Kupní cena za plnění Prodávajícího uvedená vělánku Vl. odstavec'| .1. této smlouvy bude uhrazena na účet
Prodávajícího, uvedený shora v této smlouvě, po oboustranném podepsání Protokolu o předání a převzetí
TRAMVAJE bez jakýchkoliv vad dle čl. Vlll. bodu 2.a 3. této smlouvy na základě Prodávajícím vystavené faktury

- daňového dokladu.

Kupní cena za plnění Prodávajícího uvedená vělánku Vl. odstavec 1.2. této smlouvy bude hrazena na úěet
Prodávajícího, uvedený shora Vtéto smlouvě, vŽdy ve výŠi 1/3 zceny uvedené vělánku Vl. odstavec 1.2. této
smlouvy vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předánía převzetí
TRAMVAJE bez jakýchkoliv vad dle ěl. Vlll. bodu 2.a 3. této smlouvy na základě Prodávajícím vystavených faktur

- daňových dokladů.

Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace předá Prodávající Kupujícímu vždy ve třech vyhotoveních,
která budou slouŽit výhradně pro potřeby Kupujícího.

KaŽdá faktura Prodávajícího musí obsahovat alespoň tyto náleŽitosti:

. číslo smlouvy

. číslo faktury

. den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskuteěnění zdanitelného plnění

. název' sídlo, lČ, Prodávajícího a Kupujícího, DlČ Prodávajícího

3.

4.

2.

3

4.

5.
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označení banky a číslo účtu Prodávajícího

označení dodávky nebo její části

identifikaci Prodávajícího - zapsán v obchodním rejstříku vedeném u

€>*

oddíl ...' číslo složky

5.

C razitko a podpis oprávněné osoby ProdávajícÍho

o V případě, Že Prodávající je plátcem DPH, prohláŠení Prodávajícího (podepsané statutárním orgánem

Prodávajícího) o tom, Že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále

jen 
''daň")'- jemu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu' Že se dostane do postavení' kdy nemůŽe

-daň 
zapiatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu'

- nebude nespolehlivým plátcem'

- bude mít u správce daně registrován bankovní účet pouŽívaný pro ekonomickou činnost'

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o Prodávajícím

zveřejněna správcem daně skutečnost, že Prodávající je nespolehlivým plátcem, uhradí

Kupujícímu dáň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

_ souhlasí s tím, Že pokud ke dni uskutečnění zdanite|ného plnění bude ziištěna nesrovnalost

v registraci bankovního účtu Prodávajícího určeného pro ekonomickou ěinnost správcem daně,

uhradí KupujícÍ daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci
daně'

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náleŽitosti uvedené v odstavci 1. aŽ5. tohoto ělánku

smlouvy, je Kupující oprávněň ji do data splatnosti vrátit Prodávajícímu, aniŽ by se tím dostal !9 prodlení. Po

oprave á'xtury'préotozi erodávájíci Kupujícímu novou fakturu se splatnostÍ uvedenou v článku Vl' odstavec 7.

této smlouvy' itovněz tak zjisíí-li xupujici před úhradou faktury vady plnění Prodávajícího,- j.e oprávněn

ProdávajícÍňu fakturu vrátit. 
'Po 

odstranéní vady nebo po jiném zániku. odpovědnosti Prodávajícího za vadu

předloŽí Prodávající Kupujícímu novou fakturu sesplatností uvedenou v článku Vl' odstavec 7' této smlouvy'

Splatnost faktury' která bude současně daňovým dokladem, činí nejpozději 30 kalendářních dnů ode dne jejího

doruěení Kupujícímu do |eho sídla uvedeného v záhlaví smlouvy.

Pokud Kupující neuhradí fakturu Prodávajícího ve lhůtě splatnosti, sjednané v předchozím odstavci' zavazuje se

Kupující ur'ráoit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši, stanovené samostatným právním předpisem.

DPH bude účtována Prodávajícím a Kupujícím placena ve výši stanovené zákonem ke dni uskuteční zdanitelného

plnění.

Vpřípadě, Že prodávající bude vdobě splatnosti faktury označen jakonespolehlivý plátce podle ustanovení $
.t06a zákona č' 235t2oo4 Sb. o dani z přidané hodnoty' nebo bude na faktuře uveden jiný než tzv. určený účet

podle S 96 citovaného zákona,je kupující oprávněň uhradit daň zpřidané hodnoty zfakturovaných plnění

zvláŠtnim způsobem zajiŠtění daně podle $ 109a citovaného zákona.

7.

8.

9.

't0.

Vlll. Dodací podmínky
Závazky Prodávajícího dle čl. ll. a lll. bodů 1. - 4. této smlouvy se povaŽují za splněné, pokud dodané zboŽí

věetně veškeých jeho součástí a příslušenství:

1.1. bylo vmístě plnění řádně odevzdáno Kupujícímu bez vad věetně sjednaných či právním předpisem

určených dokladŮ;

1.2. bylo úspěšně individuálně a komplexně vyzkoušeno;

1.3. bylo uvedeno do plné provozuschopnosti;

1'4. byla úspěŠně provedena přejímací zkouŠka dodaného zboŽí;

1.5. byla zaŠkolena obsluha KupujÍcího.

o splnění závazkŮ Prodávajícího dle čl. Vlll. bodu 1. této smlouvy vyhotoví smluvnÍ strany Protokol o předání a

převzetí dodané TRAMVAJE, kteý bude obsahovat níŽe uvedené náleŽitosti:

2.1 ' název a sÍdlo Prodávajícího a Kupujícího;

2.2. označeníkupnísmlouvy;
2.3. přesné oznaěenídodané TRAMVAJE včetně výrobních čísel;

2.4. datum dodání, instalace a zaškolení obsluhy Kupujícího'

2.5. stav dodané TRAMVAJE v okamŽiku |ejího předání a převzetí;

2.6. doklad o úspěŠném individuálním a komplexním vyzkouŠenídodané TRAMVAJE,

2.
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3.

2.7. doklad o uvedení dodané TRAMVAJE do plného provozu;

2.8' doklad o úspěŠném provedení přejímací zkoušky dodané TRAMVAJE
2'9. doklad o zaškolení obsluhy Kupujícího.

Protokol o předání a převzetí dodané TRAMVAJE podepíŠí oprávněnÍ zástupci obou smluvních stran

!x. odpovědnost za vady, záruka za jakost
Prodávající přejímá níŽe uvedenou záruku za jakost dodané TRAMVAJE (tedy věetně software) podle této
smlouvy takto:

1.1. Záruční doba na dodanou TRAMVAJ činÍ 36 měsíců ode dne oboustranného podepsání Protokolu o
předání a převzetÍ dodané TRAMVAJE dle čl. Vlll. bodu 2.a 3. této smlouvy'

1'2. Prodávající se zavazuje, Že po uvedenou záruění dobu bude dodaná TRAMVAJ včetně software
způsobilá pro obvyklý účel.

1.3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na lak vtrvání 10let a na korozní perforaci prvků karoserie
v trvání 'l5 let s předpokládanou obnovou laku při velké prohlídce dodané TMMVAJE.

1.4. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku Životnosti dodané TMMVAJE (tzv. deklarovanou Životnost)
po dobu 30 let nebo do ujetí 1,8 milionu km (podle toho, co nastane dříve). Po tuto dobu se Prodávající
zavazuje-.

1.4.1 . Zajistit servis dodaného zboŽí včetně veškeých jeho součástí a přísluŠenství v místě plnění na
základě samostatné servisní smlouvy, která je souěástí zadávacích podmínek.

1.4.2. Na vyŽádánÍ Kupujícího poskytovattechnickou pomoc, a to ve lhůtě do pěti pracovních dnů od
vyŽádání.

1.4.3. Na vyŽádání Kupu1ícího provádět školení technického personálu Kupujícího v poŽadovaném
rozsahu v českém jazyce do devadesáti dnů od vyžádáni.

'l .5. Pro práva z vadného plnění platí právní Úprava oZ.
1.6. Záruční servis bude Prodávajícím prováděn v místě plnění.

1.7. Kupující je povinen reklamovat záruění vady vŽdy písemně na dále uvedenou adresu Prodávajícího:

Pod náspem 795112,190 00 Praha 9'

a telefonicky na pracovišti Prodávajícího:
Martin Šíla, náměstek technického ředitele

telefon: +420 724 I 56 480,

e-mail: sila@pragoimex.cz
Za písemnou reklamaci je povaŽováno i doručení reklamace e-mailem nebo íaxem.

'1.8. Záruění doba neběží po dobu, po kterou nelze užívat dodanou TRAMVAJ věetně sofhrvare pro vady, za
které odpovídá Prodávající'

Prodávající prohlašuje, Že má uzavřenou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za Škody způsobené svou činností
při realizaci svých závazků podle této smlouvy s pojistným plněním 110 000 000'- Kč (doplní Prodávající 'jako
vybraný dodavatel před podpisem této smlouvy, minimálně však 5.000.000 Kě). Prodávající se zavazuie' Že bude
pojistnou smlouvu udžovat vplatnosti nepřetŽitě až do skončení záruční doby podle čl. lX., odstavec 1.'1 . této
smlouvy.

x. Smluvní pokuty
V případě, Že bude Prodávající v prodlení se splněním svého závazku dle článku lV. odstavec 1' této smlouvy, je
Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- KězakaŽdý izapočatý den prodlení.

V případě, Že bude Prodávající v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku dle článku lll. odstavec 5.1.
aŽ 5.3. této smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu Ve výši 25.000'- Kč, zakaždý i započatý den
prodlení.

V přÍpadě, že Prodávající nesplní kteroukoliv ze svých povinnostÍ sjednaných v ělánku lll. odstavec 5.5. této
smlouvy' je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20'000'- Kčzakaždý takovýto případ a zakaždý
i zapoěatý den prodlení.

V případě nedosaŽení deklarované Životnosti dodané TRAMVAJE je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu
smluvní pokutu ve výŠi 5 % z kupní ceny sjednané v článku Vl. odstavec 1.'l .1. této smlouvy.

V případě, Že dodaná TRAMVAJ nebude po dobu trvání této smlouvy provozuschopná z důvodů leŽících na
straně Prodávajícího a Kupující ji nebude moci z tohoto důvodu provozovat bez ohroŽení bezpečnosti provozu a

1

2

2.

3.

4.

5.
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od této smlouvy lze jednostranně odstoupit podle ustanovení $ 'l969 a $ 2002 _ 2005 oz

.@s

6. bezrizikavzniku dalŠích škod, je Prodávající povinen počínaje 30 pracovním dnem neprovozuschopnosti dodané
TRAMVAJE zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu Ve výŠi 0,005 o/ozkupní ceny sjednané včlánku Vl. odstavec
1.1'1. této smlouvy zakaždý i započatý den takto vzniklého prostoje.

7. V případě, Že Prodávající nesplní kteroukoliv ze svých dalŠích povinností touto smlouvou sjednaných je povinen

zaplatit KupujícÍmu smluvní pokutu 20.000,-Kěza kaŽdý takovýto případ.

8. Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobené poruŠením smluvní povinnosti.

9' Úhradou smluvních pokut není dotěeno právo na náhradu Škody.

xl. odstoupení od smlouvy

xll. ostatní ujednánÍ
1. Kupující se zavazuje dodžet podmínku ozákazu vývozu dodané TRAMVAJE mimo území České republiky.

xupujÍcije odpovědný zato,Že dodanou TRAMVAJ nevyveze ani kdokoli jiný' Kupujíci sezavazuje navyzvání
Prodávajícího prokázat, kde se dodaná TMMVAJ nachází. Toto ustanovení platí čtyři roky ode dne přejímky

dodané TRAMVAJE.

2. V případě nedodžení ustanovení bodu 1. tohoto ělánku je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu Škody, které

mu timto jednáním vznikly, navÍc je KupujícÍ povinen zajistit, aby na neoprávněně upravené nebo přestavěné

dodané TMMVAJl nebyla pouŽívána značka Prodávajícího a výrobce.

3. Smluvní strany se dohodly, Že vlastnické právo k dodané TRAMVAJ| podle této smlouvy nabývá Kupující
okamŽikem oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí dodané TRAMVAJE podle dle čl. Vlll. bodu 2.

a 3. této smlouvy.

4. Smluvními stranamibylo ujednáno, Že veškeré informace, jež si navzájem poskytnou, jsou označeny jako důvěrné
a žádná ze smluvních stran není oprávněna je poskytnout třetí osobě ani pouŽít V rozporu s jejího účelem pro své
potřeby.

5. Kupující se zavazuje umoŽnit přístup určeným pracovníkům Prodávajícího do prostoru svého objektu za účelem
řádného plnění povinností Prodávajícího, touto sm|ouvou sjednaných.

6' Za účelem řešení případných reklamačních sporů bude vývořena komise ze zástupců prodávajícího, kupujícího
a soudního znalce. Závěry této komise budou respektovány oběma stranami jako závazně doporučující' Tímto
se obě strany nevzdávají práva obrátit se na soud.

7. Smluvní strany se budou neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této

smlouvy, jakož i o změnách údajŮ, uvedených vzáhlaví smlouvy a pro vylouěenÍ všech pochybností uvádí, Že

sm|uvní strany shodně povaŽují tuto smlouvu za smlouvu odváŽnou dle ustanovení s 2756 oz'

xlll. Závéreé,ná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného ěÍslovaného

dodatku.

2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené' jakoŽ i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými

ustanoveními oZ.

3. obě smluvní strany se dohodly, Že veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny
jednáním na úrovni statutárních zástupců smluvních stran. Nedojde]i k dohodě, je přísluŠný obecný soud
přís|ušný sídlu Kupuj ícího.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že $ 577 oZ' se nepouŽije. Určení mnoŽstevního, časového, územní nebo jiného

rozsahu v této smlouvě |e pevně urěeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy
jakkoli zasahovat.

5. Dle $ 1765 oZ na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpeěí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany

zváZly plně hospodářskou, ekonomickou i faktiďou situaci a jsou si plně vědomy okolnostÍ smlouvy. Tuto

smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

6. Vsouladu s $ 4 oZ, kdy se má zato,že kaŽdá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka ischopnost
užívatjej s běžnou péčí a opatrností a Že to kaŽdý od ní můŽe v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily

obsah této smlouvy a neshledávajíjej rozporným, coŽ stvzují svým podpisem.

7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její dále uvedené přílohy takto:
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PřÍloha ěíslo 4

8. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemŽ každá ze smluvních stran obdžÍ po dvou

V Olomouci dne .............. ..2020 V Olomouci dne ...................................... 2020

Příloha Óíslo 1

Příloha číslo 2

Příloha číslo 3

Příloha číslo 5
Příloha ěíslo 6
Příloha číslo 7

Příloha číslo 8

Příloha číslo 9

Příloha číslo 'l0

za Kupujícího
lng. Jaromír Machálek

předseda představenstva

lng.Pave!
Zatloukal

Digitálně podepgl lng. Pavel zadoukal
DN: cdz, 254.97=NIRCZ- 47 67639,
o=DopÍavni podnik mésta olomouCq a. s.,

ou=248, cn=lng. Pavel ZatloukaL
sEzatbukal, 9ilenMm€=Pavel,
*ÍialNumb€r=P73765
D.tumi 202004.24 Gl&52 +02'm'

€>'-
Podrobná technická specifikace TRAMVAJE pro městskou hromadnou dopravu osob
schváleného typu pro provoz v ČR
Soupis servisního zařízení a speciálního nářadí (přípravky) potřebného pro provádění
záručního servisu dodané TRAMVAJE, a to včetně cen

Soupis diagnostických přístrojů potřebných pro provádění záručního servisu dodané
TRAMVAJE' a to včetně cen zahrnujících téŽ cenu za průběžnou aktualizaci licencí
k poskytnutému diagnostickému SW po celou dobu trvání záruění doby, touto smlouvou
sjednané
Soupis školení odborných pracovníků provádějících záruční servis dodané TRAMVAJE, a to
včetně cen za tato školení

Soupis veškeré dokumentace nutné pro provádění záručního servisu dodané TRAMVAJE
Rozsah poŽadované autorizace
Rozsah servisních činností Prodávajícího při prováděnízáruěního servisu dodané TRAMVAJE
Harmonogram servisních ěinnostÍ Prodáva'jícího při provádění záruěního servisu dodané
TMMVAJE
Kalkulace ceny servisních činností Prodávajícího při provádění záručního servisu dodané
TRAMVAJE
Technické podmínky dodané TRAMVAJE dle přílohy č.4 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR
č.17311995 Sb., Dopravní řád drah věetně všech povinných příloh

, Digitálně podepsal lng.
ln9. Jaromlr Jaromír Machálek, MBA

Machálek' M BA Datum: 2o2o.o4.23' '12.,33:43 +02'00'

za Kupuiícího
lng. Pavel Zatloukal

m ístopředseda představenstva

V Praze dne ...................... 2O2O

l n g. Vl a d i m í' il3]li'i:Í:'i":',T]"-
Faltýsek ?il1jl;13!ťÍ'"

za Prodávajícího
Ing. Vladimír Faltýsek

předseda představenstva
a generální ředitel
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