
Rámcová kupní smlouva
ě. DPMo /201,6170134

uzavřená podle s 1746, odst. 2 zákona č,.89t2012 Sb. občanského zákoníku v platném
znění

Smluvní strany

1' Alfa Union, á. S.
MeziVodami 1955, 143 00 Praha 4 - Modřany
lČ:25148 389
zapsaný v oR vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vloŽka 4862
jednající lng. Milanem Bartákem, generálním ředitelem
(dále jen prodávající)

a

2. Dopravní podnik města olomouce, á.S.
KoŽeluŽská 563/1 ,771 10 olomouc
lČ 476 76 639
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vloŽka 803
jednající lng' Vladimírem Menšíkem, výkonným ředitelem a. s.
(dále jen kupující)

il.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje na základé této smlouvy odevzdat kupujícímu věci, které jsou
předmětem koupě, a umoŽnit mu nabýt vlastnické právo k nim, a kupující se zavazuje, Že
věci převezme a zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupnícenu.

2. Věci dodané nazákladě této smlouvy jsou náhradní díly tramvají.
3. Prodávající se zavazuje dodávat věci kupujícímu podle jednotlivých písemných

objednávek kupujícího. Kupujícíve své písemné objednávce uvede zejména:
- odkaz na tuto smlouvu
- druh (typ a jakost) věcí
- množství (objem) věcí
- termín dodání
- způsob dopravy a místo určení
Jednotlivé objednávky kupujícívŽdy odešle na e-mailovou adresu prodávajícího:
m.marek@alfaunion.cz
Prodávající nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení objednávky tuto e-mailem
potvrdí spolu s uvedením ceny za dopravu věcí. V případě, Že objednávka kupujícího
bude neúplná, vyzve kupujícího k jejímu doplnění.

4. Prodávající je povinen věci kupujícímu předat včetně všech jejich součástí a
příslušenství a spolu s dokumentací, doklady a písemnostmi, které se k věcem vztahují a
jsou nutné k převzetí a řádnému uŽívání věcí'

il!.
Kupní cena a platební podmínky

1. Prodávající a kupující se dohodli, Že kupní cena věcí dodávaných podle této smlouvy
bude odpovídat ceníku prodávajícího platného v době objednání věcí kupujícím pro
jednotlivé druhy dodávaných věcí.
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2. Pokud jednotlivé poloŽky ceníku doznají změny, je kupující povinen zaplatit zvýšenou
cenu u jednotlivých druhů věcí, pokud navýšení nepřesahuje v jednotlivém případě
10 o/o z ceny původní. Pokud by cena jednotlivého druhu zboží přesahovala 10 o/o z ceny
původní, bude nová cenazboží sjednána dohodou smluvních stran formou písemného
dodatku k této smlouvě.

3. Věci pokládají smluvní strany za dodané, jestliŽe dojde k jejich převzetí odpovědným
pracovníkem kupujícího. Dokladem o splnění dodávky věcí podle této smlouvy je
dodací list připojený k věcem opatřený jménem, příjmením, uvedením funkce či
pracovního zařazení a čitelným podpisem odpovědného pracovníka kupujícího.

4' Po dodání věcí je prodávající oprávněn vystavit fakturu. Dodánívěcí je zároveň
pokládáno za uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané
hodnoty. Vystavená faktura vedle náleŽitostí daňového dokladu podle zákona o dani
z přidané hodnoty bude obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímŽ základě bylo plněno,
číslo faktury, datum splatnosti, popřípadě částku poskytnuté zálohy. Faktura musí být
opatřena razítkem prodávajícího a podpisem pracovníka oprávněného ji vystavit.

5. Prodávající jako plátce daně z přidaného hodnoty připočítá vŽdy u jednotlivého
uskutečněnízdanitelného plnění k fakturované ceně dařl z přidané hodnoty v sazbě
odpovídajícízákonné úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno'

6. Faktura je splatná do patnácti dnů od jejího doručení kupujícímu na účet prodávajícího
č' 250522010412600 vedeného u Citibank, a.s.

7. V případě, Že faktura obsahuje nesprávné náleŽitosti nebo v ní některé náleŽitosti chybí,
je kupující oprávněn fakturu vrátit zpět prodávajícímu do data její splatnosti. V takovém
případě je prodávající povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti'

8. V případě, Že prodávající bude v době splatnosti faktury označen jako nespolehlivý plátce
podle ustanovení s 106 azákonač.23512004 sb. o dani zpřidané hodnoty, nebo bude
na faktuře uveden jiný neŽ tzv. určený účet podle $ 96 citovaného zákona, je kupující
oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty z fakturovaných plnění zvláštním způsobem
zajištěnídaně podle s 109 odst. 3 citovaného zákona'

tv.
Termín dodání

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu a kupující je povinen odebrat věci
v dohodnutých lhůtách (dle termínu dodání uvedeného v objednávce).

2. Prodávajícíje povinen písemně, e-mailem nebo faxem, informovat kupujícího o přesném
termínu dodání nejméně tři pracovnídny předem

3. Zaplacením celé kupníceny nabývá kupujícívlastnické právo k věcem.

V.
Místo dodání

1. Místem dodání věcí je adresa sídla kupujícího.
2. Prodávající předá kupujícímu spolu s věcmi příslušné dodací listy

vt.
Záruka za jakost věcí

1. Prodávající poskytuje na věci záruku za jakost vdélce 24 měsíců. Tato záruční doba
začiná běŽet ode dne převzetívěcíkupujícím.

2. Prodávající zaručuje, že na dodaných věcech neváznou práva třetích osob, zejména
Žádná věcná práva a práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.

3. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je kupující povinen vady písemně
oznámit bez zbytečného odkladu prodávajícímu. V oznámení vad (reklamaci) kupující
vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují'
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4. Prodávající je povinen se k reklamaci písmeně vyjádřit bez zbytečného odkladu
(nejpozději do deseti dnů) poté, co mu bude doručena' V písemném vyjádření kupující
uvede, zda vady uznává či nikoli.

5. Vedle nároků zvad zboŽÍ dle příslušných ustanovení občanského zákoníku má kupující
právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad prostřednictvím třetíosoby'

vt!.
Ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva můŽe biýt ukončena písemnou
výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běŽet prvního
dne kalendářního měsíce následujícího po doruěenívýpovědi druhé straně.

2. Smlouvu je moŽné ukončit odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany v případě, Že
dojde k podstatnému porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy pokládají
smluvní strany prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny přesahující dva měsíce
smluvený termín splatnosti faktury a dále prodlení prodávajícího s dodáním věcí
přesahující čtrnáct dnů oproti smluvenému termínu.

3. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem
spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady
prokazuj ící tvrzené důvody.

4. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí písemně
bez zbytečného odkladu vyjádřit a uvést, zda důvody odstoupení uznává či nikoli. Pokud
důvody oznámení odstoupení od smlouvy neuznává, má uvést v čem je spatřuje.

5. odstoupením od smlouvy není dotčeno právo jedné nebo druhé smluvní strany na
smluvní pokutu a na náhradu škody'

vilt.
Smluvní pokuty

1' V případě prodlení prodávajícího s dodáním věcí má kupující právo na zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,1%o z ceny věcí, které měly být dodány , za každý den prodlení'

2' V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury za dodané zboŽí má prodávající právo
na zaplacení úroku z prodleníve výši 0,1o/o ZakaŽdý den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla
v příčinné souvislosti s důvodem, na jehoŽ základě je smluvní pokuta účtována a
vymáhána.

4. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí
musí být doručeno s uvedením výše smluvní pokuty a jejího důvodu.

tx.
Závěreč,ná ustanovení

1' V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna
sídla, změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níŽ došlo k těmto
změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní,
odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou
písemných číslovaných dodatků.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichŽ každá ze smluvních stran
obdží po jednom z nich.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a smluvní
strany ujednávají, Že jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy se ode
dne její účinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že $ 577 zák. i. 89l2o12 sb. občanský zákoník, se
nepouŽije. Určení mnoŽstevního, časového, územní nebo jiného rozsahu v této smlouvě
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je pevně urěeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy
jakkoli zasahovat.

6. Dle $ 1765 zák. č.8912012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly
nebezpečízměny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zváŽily plně hospodářskou,
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu
tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

7' V souladu s $ 4 odst. zák' č.89l2o12 Sb., občanský zákoník, kdy se má zato,Že každá
svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost uŽívat jej s běžnou péčí a
opatrností a že tokaždý od ní můŽe v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily
obsah této smlouvy a neshledávajíjej rozporným, coŽ stvrzují svým podpisem.

V Praze d V Olomouci dne 3 0 -03- 2016'"@{4-zoto

prodávající kupu!ící
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