
KUPNI’ SMLOUVA
uzavFena podle § 2079 a nésl. obéanského zakom’ku

Cislo smlouvy prodavajiciho:
Cislo smlouvy kupujiciho: 20/310/3062

Kupujici:
Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisarky, 603 00 Brno, Doruéovaci (“:(slo: 65646
Zapséna: v obchodnim rejstFI’ku Krajského soudu v Brné, odd“ 8., vtoika 2463
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

I

Kontaktni osoba ve vécech technicky'lch:

Iéo : 25508881
0|é: C225508881

Spoleénost je plétcem DPH

Prodévajici:
LABARA s.r.o.
Sidlo: Jindfichov 20, 595 01 Velké Biteé
Zapséna: v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Brné, oddil C., vloika 32850

Osoba opravnéné k podpisu smlouvy:

Kontaktm’ osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktm’ osoba ve vécech technicch:

I00: 25555308
0162C225555308

Spoleénostje plétcem DPH
m’ie uvedeného dne, mésn’ce a roku uzavFeIi smlouvu nasledujl’ciho znéni:
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I.

Uvodni ustanovem’
Obé vV§e uvedené smiuvni strany se dohodly na uzavFem’ této kupm’ smlouvy s cilem vymezit
podml’nky smluvm’ho vztahu zaloieného touto smlouvou, véetné vymezeni zékladnich pra’v a
povinnostf z tohoto zévazkového vztahu vyplyvajicich.

ll.
PFedmét a die! smlouvy

Prodévajici prohlaéuje, 2e je vVIuém’Im vlastm’kem niie specifikovaného zboil' 3 2e na tomto zboii

nevéznou iédné préva ani neexistujijiné skuteénosti, které by jej omezovaly v odevzdéni zboii a
pFevodu vlastnického préva ke zboii na kupujiciho.
Prodévajici se zavazuje na zékladé této smlouvy odevzdat kupujicimu zboii déle ve smlouvé

specifikované a pFevést na ného v souladu s touto smlouvou vlastnické prévo ke zboii a kupujici

se zavazuje zboii dodané 0d prodévajiciho pf’evzit a zaplatit mu dohodnutou kupni cenu.

Zboiim dodévaa na zékladé této smlouvy je trolejovy drét 120 mm2 (SN 42 3001.3.
Kupujt’ci zboii kupuje za déelem opravy, prodévajici se zavazuje, 2e odevzdé zboil’ bez vad a

v kvalité odpovidajici (Jéelu zboii a jeho bliiéi specifikaci.
Bliiéi specifikace zboil’, véetné konkretizace jeho mnoistvf a provedem’, je uvedena v pfiloze E. 1

této smlouvy, jei tvoFi nedilnou souéést této smIouvy.
Proda’vajici nem’ oprévnén dodat vét§i mnoistvi zboil’ nei i 3%. V pFipadé dodéni vétéiho mnoistvi

zboii, které nebude pisemné odsouhlaseno kupujt’dm do 5 dm"; ode dne pFevzeti zboii, smlouva

na tento pFebytek neni uzavFena a povaiuje 59 2a odmitnuti pfebyteéného mnoistvi zboin’

kupujl’cim dle § 2093 obéanského zékom’ku.

III.
Kupni cena

Prodévaji a kupujici se dohodli, ie kupni cena je stanovena ve VV§i 626.500,— Ké bez DPH.

K takto stanovené cené bude pFipoétena DPH v zékonné vVéi.

W§e stanovené kupni cena je cena pevné, maximélm’ a jsou vni zahrnuty i ve§keré néklady
prodévajiciho spojene’ s plnénim dle této smlouvy (napF. doprava a manipulace v misté plnéni).

Kupm’ cena nemfiie byt ménéna, a to ani na zékladé neoéekévatelné zmény cen vstupnich
materiélfi a sluieb Ei jim’lch skuteénostl’, které mohou mit vliv na vyéi kupni ceny.

IV.

Zpflsob, doba a misto plnéni

Prodévajici je povinen odevzdat zboii v mnoistvi, jakosti a provedem’, jei uréuje tato smlouva.

Prodévajicije déle povinen zabalit zboii pro pfepravu vhodnym zpfisobem.

Prodévajici je povinen spolu se zboiim odevzdat atest k materiélu, a to nejpozdéji do doby

odevzdéni zboii.
Prodévajicije povinen odevzdat smluvené zboii nejpozdéji v terminu do 3 dfi ode dne déinnosti

této smlouvy. Prodévajl’cije povinen nejméné 1 pracovm‘ den pFed skuteEa odevzdém’m zboil'

informovat kupujiciho o pf'esném okamiiku odevzdéni.
Zboii mfiie t odevzdéno pouze ve Véedm’ dny 0d 6:30 do 13:30 hodin.
Zboil’ bude odevzdéno pfevzetim kupujl’cim v: sklad 500 — Svitavské 4, Brno —- Husovice, 614 00.

PFevzetI’m zboil' se rozumi odevzda’ni zboii prodévajl’cim v misté a dobé dle tohoto élénku. U

pFevzetI’ zboii musi byt vidy pfitomna osoba oprévnéné jednat za kupujl’ciho vtéchto vécech,

smlouva é. 20/310/3062 2/6



které provede kontrolu zboil'. O pfevzeti zboin’ a provedené kontrole bude sepsén dodaci list
potvrzenv odpovédnymi osobami obou smluvm’ch stran.
Nesplni—Ii prodévajici pFi odevzdém’ zboil' ve§keré podml’nky pro zpfisob jeho odevzdém’
kupujicimu dle EL IV. odst. 3 a 4 této smlouvy, zboii se nepovaiuje za odevzdané.
Zboii bude pFevzato bez vad a nedodélkfi.
Neodevzdém’ zboii do 7 dm‘] po uplynutl’ Ihfity pro odevzdém’ zboii dIe tohoto Elénku je
podstatm poruéenim smlouvy.
Nebezpeéf §kody na zboii pfechézi na kupujiciho v okamiiku pFevzeti zboil’ od prodavajiciho.
Kupujc’ci nabude viastnické prévo ke zboiijeho pFevzetim.

V.
Platebni podminky

Kupujici zaplati kupm’ cenu na zakladé faktury (dafiového dokladu), kterou prodévajici vystavi a
zaéle kupujicimu nejpozdéji do 7 pracovm’ch dnCI po dodém’ trolejového drétu 120 mmz.

Sptatnost faktury je 30 dm'] od jejl’ho vystavem’. Kupujl’ci je povinen za fakturu zaplatit
bezhotovostm’m pFevodem na UEet prodévajicn’ho, ktery’l je uvedem’l na faktufe (dafiovém
dokladu). Povinnost kupujiciho uhradit prodévajicimu cenu se povaiuje za splnénou dnem
odepsém’ platby 2 flow.

Kupujici nem’ povinen zapiatit prodavajicimu cenu éi jeji pomérnou East vdobé splatnosti
v pFI’padé, 2e prodavajici nedodrii dodaCI' podminky stanovené touto smlouvou.

Adresa pro doruéeni faktury je sidlo kupujl'ciho. Faktura kromé naleiitostf dafiového dokladu
vsouladu se zékonem é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, v platném zném’, bude dale
obsahovat éislo smlouvy, éisio objednavky a bankovni spojem’ prodévajl’ciho.

Pokud faktura nebude obsahovat nékterou z poiadovam’xch néleiitosti anebo bude obsahovat
nesprévné cenové Udaje, mfiie byt kupujicim vrécena prodévajicimu do data splatnosti. V
takovém pfipadé nova’ Ihflta splatnosti zaéne béiet doruéem’m opravené faktury zpét kupujicimu.

Prodévajl’ci se zavazuje, 2e pokud nastanou na jeho strané skuteénosti uvedené v § 109 zékona E.
235/2004 5b., 0 dani z pfidané hodnoty oznami neprodlené tuto skuteénost kupujicimu.
Zhotovitel je oprévnén v navaznosti na toto oznémem’ postupovat v souladu 5 § 109a). Pokud
kupujici uhradi na zékladé obdriem'lch informaci dafi na depozitm’ déet prodévajiciho vedeného u
mistné pfislu§ného finaném'ho dfadu, docha’zi ke sm’iem’ pohledévky proda’vajiciho za kupujl’cim o
pfislu§nou ééstku dané a prodévajici tak neni oprévnén po kupujicim poiadovat uhrazeni této
ééstky.

Prodavajl’ci prohlaéuje, ie éislo jim uvedeného bankovm’ho spojem’, na které se bude provédét

bezhotovostnl’ 0hrada 2a pFedmét plném’, je evidovano v souladu 5 § 96 za’kona é. 235/2004 5b., 0
dani z pFidané hodnoty v registru plétcfi.

VI.

Odpovédnost prodévajiciho za vady zboii
Prodévajici odpovida 2a to, ie zboii bude dodéno v jakosti, provedenl’ a mnoistvi stanoveném ve
smlouvé, ie bude Fédné zabaleno a ie v prfibéhu pFepravy prostfednictvim dopravce pFi Fédné a
odpovédné manipulaci se zboil’m nedojde k poékozeni zboii éi jeho obalu.
Pokud v této smlouvé nejsou dohodnuty zvlé§tni néroky na jakost a provedem’ zboii, odpovidé
prodévajl’ci 2a to, ie odevzdané zboil’ bude mit vlastnosti zabezpeéujici jeho Fédné uil’vém’ a ie
bude odpovidat technickym a bezpeénostm’m pFedpisfim a normém.
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10.

11.

Prodévajn’ci poskytuje kupujicimu zéruku na dodané zboii v délce 24 mésicfi 0d odevzdém’ zboii na
zékIadé dodaciho listu.
DéIe prodévajt’ci prohlaéuje a odpovidé 23 to, ie na dodaném zboil’ nevéznou préva tFetich osob,
zejména préva vypIVvajici z prfimyslového vIastnictvi.
Pokud dojde ke zjiétém’ vad v prfibéhu zéruéni doby, je kupujl’ci oprévnén tyto vady oznémit
prodévajicimu (reklamovat) bez zbyteéného odkladu poté, kdy vady zjistil. RekIamace musa’ mft
pisemnou formu a musi v m’ M uvedeno, jak zpfisobem 5e vady projevuji. Souéésti reklamace
bude rovnéi voIba kupujiciho, jak zpfisobem mé t vada odstranéna.
Prodévajicije povinen bez zbyteéného odadu nejpozdéji véak do 10 pracovm’ch dnfi, co mu bude
doruéena reklamace vad kupujiciho, se k této reklamaci pisemné vyjédfit. V pisemném vyja’dFeni
prodévajl’ci uvede, zda vady uznévé ("2i nikoIi a z jakého dflvodu.
V pFI'padé uznénl’ vad ze strany prodévajiciho je prodévajici povinen souéasné s vyjédfenim,
nejpozdéji véak do 14 dnC: ode dne doruéem’ vyjédl’eni kupujicimu dodat nové 6i chybéjici zboii,
opravit vadu zboii, poskytnout kupujicimu pFiméFenou slevu z kupm’ ceny dle volby kupujiciho viz
(":I. V odst. 6 této smlouvy.
Po dobu, p0 m’i nemohl kupujl’ci zboii uia’vat z dflvodu na strané prodévajiciho, nenese kupujici
nebezpeéi §kody na zboii.
Smluvm’ strany se dohod|y, :Ze 2a podstatné poruéeni smlouvy pokIédajI’ vyskyt vad zboii, které
zcela (":3 z (":ésti znemoifiuji jeho uiivém’ Ei vyskyt vétéiho mnoistvi vad. Ostatm’ pfipady vadného
zboii poklédaji smluvm’ strany za nepodstatné poruéeni smlouvy, neni—Ii v této smlouvé uvedeno
jinak.
VedIe prév z odpovédnosti za vady u podstatného (":i nepodstatného poruéenl’ smlouvy obsaienych
vobéanském zékoniku, ma’ kupujici v pfipadé podstatného i nepodstatného poru§eni smlouvy
prévo na néhradu nékladfi vznilch opravou vad prostfednictvim tFeti osoby. Kupujici
prokazatelné doloin’ prodévajicimu vy'Iéi a dfivodnost takovhto nékladfl.
Prodévajicf za vady neodpovn’dé, jestIiie byly p0 pFedéni zboii zpfisobeny kupujicim nebo vnéj§imi
udélostmi, za které prodévajv’ci neodpovidé.

VII.
Smluvnisankce

VpFI’padé, 2e kupujl’ci bude vprodleni se zaplacem’m kupni ceny, je prodévajici oprévnén
poiadovat L’Jhradu Urokfi z prodleni ve vyéi 0,02 % za kaidv den prodIem’ z nezaplacené ééstky
faktury.
V pFI’padé prodlem’ prodévajl’ciho s odevzdénim zboil' 6i 5 vyfizenim reklamace je kupujici
oprévnén poiadovat zaplacem’ smluvm’ pokuty ve v9.5.3 0,02 % z ceny nedodaného nebo
reklamovaného zboii za kaidy’l den prodIeni. Ujednénim o sqvnI’ pokuté, ani jejim skuteénym
uhrazem’m, nenl’ dotéen na’rok kupujiciho na néhradu §kody v Eéstce pfevyéujici smluvm’ pokutu.
Sqvni sankce musi byt druhé smluvni strané pisemné vyfxétovéna a vyL’Jétovéni ji musi t
doruéeno. Ve vyuétovéni musi byt uvedena vy§e, dfivod a splatnost smluvni sankce. Sqvni
sankce mfiie byt také zapoétena.
V pfipadé, ie nespIném’m zévazku vyplyvajiciho z této smIouvy vznikne smluvm’ strané ékoda, je
tato strana oprévnéna poiadovat néhradu §kody ve vyéi pfevyéujici sjednanou smluvm’ pokutu.
Néhrada §kody musi t druhé smluvm’ strané vétovéna 2a obdobnych podminek jako smluvnl’
sankce.

VIII.
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Ukonéem’ smiuvm’ho vztahu
1. Tento smluvm’ vztah mfiie byt ukonéen dohodou, pisemnou vypovédi nebo pisema

odstoupem’m jedné nebo druhé smluvnl’ strany v pfi’padé, ie dojde k podstatnému poruéeni
smlouvy.

2. Dohoda o ukonéem’ smluvnl’ho vztahu musi t datovéna a podepséna osobami oprévnéai
k podpisu smluvm’ch ujedném’.

3. Kaidé ze smluvnich stran je oprévnéna smlouvu pisemné vypovédét bez udénl’ dflvodu. Wpovédni
doba éim’ 2 mésice a poéiné béiet prvnim dnem kalendéfniho mésice po doruéeni vypovédi druhé
smluvni strané.

4. V pisemném odstoupeni 0d smlouvy musi odstupujici smluvm’ strana uvést, v Eem spatfuje dflvod
odstoupeni od smlouvy, popfi’padé pfipojit k tomuto Okonu doklady prokazujici tvrzené dflvody.

5. Ukonéenim smluvm’ho vztahu nem’ dotéeno prévo na zaplacenismluvni pokuty a na néhradu Ekody.

IX.

Ostatni smluvni ujednéni
1. V pfipadé, 2e na jedné nebo na druhé smiuvm’ strané nastanou zmény (napfiklad zména sidla,

zména jednajicich osob atd.), je povinna smluvm’ strana, u nii doélo k témto zméném, uvedené
zmény druhé smluvni strané pisemné oznémit. Pokud tak neuéim’, odpovidé druhé smluvm’ strané
za vzniklou §kodu. '

2. Prodévajici na sebe pFebiré nebezpeéi zmény okolnostl' dle ustanovem’ § 1765/2 obéanského

zékoniku. Prodévajici zejména neni oprévnén doméhat se zvyéeni kupnl' ceny.
3. V pfipadé, 2e nem’ moiné jim’lm zpflsobem prokézat doruéem’, mé se za to, ie bylo doruéeno 3. den

p0 odesléni.
4. Prodévajl’ci podpisem této smiouvy bere na védomi, ie kupujicx’ je povinnym subjektem v souladu

se zékonem é. 106/1999 5b., 0 svobodném pFI'stupu k informacim (da’le jen ,,zékon”) a v souladu a

za podminek stanoveny'lch v zékoné je povinen tuto smlouvu, pfip. informace v m’ obsaiené nebo

z ni vyplyvajici zveFejnit. lnformace, které je povinen kupujici zveFejnit, se nepovaiuji 2a obchodni

tajemstvx' ve smyslu ustanoveni § 504 zékona é. 89/2012 5b., obéanského zékom’ku ani za dfivérnv

Udaj nebo sdéleni ve smyslu ustanovenf § 1730 odst. 2 obéanského zékoniku. Podpisem této

smlouvy déle bere prodévajici na védomi, 2e smlouva bude zveFejnéna na Portélu veFejné spra’vy
vRegistru smluv podle zékona E. 340/2015 5b., 0 zvléétnich podminkéch L’JEinnosti nékteeh

smluv, uvefejfiovénf téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv).
5. Prodévajl’ci i kupujl’ci jsou povinni zachovévat mléenlivost o v§ech skuteénostech, o nichi se

dozvédéfi pfi vykonu sjednané éinnosti a které vzéjmu sprévce osobm’ch Udajfl nelze sdéiovat

jim’lm osobém.
6. Prodévajici i kupujici jsou povinni zdriet se jedném’, které by mohlo vést ke stfetu oprévnénVch

zéjmfi prodévajiciho Ei kupujfcfho 5e zéjmy osobm’mi, zejména nebudou zneuiivat informaci

nabyth v souvislosti s vykonem sjednané Einnosti ve prospéch vlastm’ éi nékoho jiného.

7. Prodévajs’cu’ i kupujici se déle zavazuji naklédat s osobm’mi Udaji subjektfi adajfl, zejména

zaméstnancfl, obchodm’ch partnerfi a zékaznikfi, jakoi s osobm’mi fldaji jim’lch tFetich osob, s nimii

pfijdou do styku, plné v souladu sObecm nafizenim o ochrané osobm’ch Lidajfi (nafizem’

Evropského pariamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném zném’. Prodévajici i kupujicijsou zejména
povinni zachova’vat mléenlivost o téchto Udajich, déle pak zajistit vhodm’lm zpfisobem

bezpeénostni, technické a organizaéni opatfem’ dle Elénku 32 Obecného nafizeni. Prodévajici i

kupujl’ci jsou da’le povinni okamiité si vzéjemné sdélit jakékoliv podezfenf z nedostateéného
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zajiéténi osobm’ch Udajfl nebo podezFeni z neoprévnéného vyuiitl' osobnl'ch Udajfi neopra’vnénou
osobou.
Prodévajl'cii kupujicijsou povinni na poiédéni spolupracovat s dozorovym Ufadem pFi plném’jeho
Likolfl.
Jakékoliv poruéenl’ povinnosti ochrany osobm’ch L'Jdajfi bude povaiovéno 2a poruéem’ smlouvy.
Kupujici plné odpovidé prodévajl’cimu 2a ékodu, kterou by mohl zpfisobit zaviném'lm poruéenl’m
této povinnosti. Prodévajl'ci plné odpovidé kupujicfmu za §kodu, kterou by mohl zpfisobit
zaviném'lm poruéenl’m této povinnOsti.

10. Povinnost ochrany osobm’ch L'Idajfi a mléenlivosti trvé i po skonéeni smluvnl'ho vztahu.

X.
Zévéreéné ustanovenl'

Pokud nebylo v této smlouvé ujednéno jinak, Fidl’ se prévm’ poméry Uéastnikfi, pfisluéai
ustanovem’mi obéanského zékom’ku.
Zména nebo doplnéni této smlouvy je moiné jen formou vzestupné EislovanVch pisemm’lch
dodatkfi, které budou platné, jen budou-Ii Fédné potvrzené a podepsané oprévnéai zéstupci
obou smluvnich stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovem’ch, z nichi kaidé mé platnost originélu a kaida’
strana obdrii p0 jednom vyhotovem’.
Smlouva nabude L’Jéinnosti dnem jejiho uveFejném’ dle zékona é. 340/2015 5b., 0 zvlé§tnich
podminkéch (Jéinnosti nékterych smluv, uveFejfiovém’téchto smluv a o registru smluv.
Smluvm’ strany prohlaéujn’, 2e tato smlouva byla sepséna podle jejich skuteéné a svobodné ville.
Smlouvu pFeéetly, s jejl'm obsahem souhlasi, ujedném’ obsaiené v této smlouvé povaiuji za
ujednéni odpovidajici dobe mravflm a zésadém poctivého obchodm’ho styku, na dflkaz Eehoi
pfipojuji vlastnoruém’ podpisy.

"’ - 5- 2 2 ‘ "' .4 '
V Brné dne ....2..l. D 0 a V JindFichové dne..fl.¥."..‘b. 2—0 “U

Pfiloha ("2. 1 —Technické specifikace a cenl'k
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