
RAMCOVA KUPNl SMLOUVA
uzavFené podle § 2079 a nasl. obéanského zékoniku

Cislo smlouvy prodévajiciho:
Cislo smlouvy kupujiciho: 21/740/3062

Kupujici:
Dopravni podnik mésta Brna, a.s.

Sidlo: Hlinky 64/151, Pisérky, 603 00 Brno, Doruéovaci éislo: 656 46
Zapséna: v obchodnim rejstr‘iku Krajského soudu v Brné, oddil B, vloika 2463

Osoba opravnéné k podpisu smlouvy a kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktm’ osoba ve vécech technickych:

Iéo: 25508881
DlC: C225508881

Spoleénostje plétcem DPH
(dale jen ,,kupujici")

Prodévajici:
ZLlNER s.r.o.
Sidlo: tF. Toméée Bati 283, Zlin 761 12
Zapséna: v obchodnim rejstfiku vedeném krajsky’lm soudem v Brné, oddil C, vloika 5174
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktm’ osoba ve vécech technicch:

Ié: 45479534
016: cz45479534

Spoleénostje pla’tcem DPH

(dale jen ,,prodévajici”)

niie uvedeného dne, mésice a roku uzavFeli smlouvu nésledujiciho znéni:
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I.

Uvodni ustanoveni

1. Obé v9§e uvedené smluvm' strany se dohodly na uzavf‘eni této rémcové kupm’ smlouvy (déie jen
,,smlouva") scilem vymezit podmu’nky smluvniho vztahu zaloieného touto smlouvou, véetné
vymezeni zékladnich prév a povinnostl’ z tohoto zévazkového vztahu vpvajicich.

ll.

PFedmét a die! smlouvy

1. Prodévajici prohla§uje, 2e je vyluény’lm vlastm’kem niie specifikovaného zboii a 2e na tomto zboil’
nevéznou iédné préva tfetich osob ani neexistuji jiné skuteénosti, které by jej omezovaly
v odevzda’m’ zboii a pFevodu vlastnického préva ke zboii na kupujl’ciho.

2. Prodévajici se zavazuje na zékladé této smlouvy a diléich pisemnVch objednévek kupujiciho
odevzdat kupujl’cimu zboiu’ déle ve smiouvé specifikované a pFevést na ného v souladu s touto
smlouvou vlastnické prévo ke zboii a kupujici se zavazuje zboii dodané od prodévajicfho pFevzit
a zaplatit mu dohodnutou kupm’ cenu.

3. Zboiu’m dodévam’lm na zéktadé této smlouvy jsou vlnovce pérovéni 340 x 275/02 (340 x 275158)
pro trolejbusy §KODA 21 Tr. Specifikace a ceny zboii jsou uvedeny v pfiloze E. 1— Technické
specifikace a cem’k. Zboii bude prodévajidm dodévéno kupujicimu na zékladé dfléich pisemnf/ch
objednévek kupujiciho.

4. Prodévajici nem’ opra’vnén dodat vét§i mnoistvi zboii, nei stanovi tato smlouva nebo dfléi
objednévka. Vpfipadé dodém’ vét§iho mnoistvi zboii, které nebude pisemné odsouhlaseno
kupujt’cim do 30 dnCI ode dne pFevzetu’ zboii, smlouva na tento pfebytek neni uzavFena a
povaiuje se 2a odmitnuti pFebyteéného mnoistvi zboii kupujl’cim die § 2093 obéanského
zékom’ku.

5. Skuteéné mnoistvi dodévek poskytnuty’lch po dobu déinnosti této smlouvy bude odvislé od
aktuélnich potFeb kupujn’ciho a z toho dtxvodu nem’ kupuju’ci povinen celkové mnoistvi odebrat.

Ill.
Kupni cena

1. Celkové kupnl’ cena je stanovena dohodou smluvm’ch stran a éini 98 640,- KE (slovy: devadesét
osm tisic §est set Etyficet korun éeskY/ch). K takto stanovené cené se pfipoéte DPH v souladu se
zékonem o DPH v sazbé platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

2. Cena v pfiloze E. 1 - Technické specifikaci a cenik je koneéné, véetné dopravy a baleni.
3. Kupujici je oprévnén u prodévajiciho odebrat zboii na zékladé dfléich pisemnVch objednévek

zboii v celkové kupni cené maximélné 98 640,- Ké bez DPH. V kupm’ cené je zahrnuta doprava
zboii do mista doda’mi uvedeného na objednévce kupujiciho. Pfedpoklédany’lm mistem dodénije
sklad 250 —Jundrovské 57, 624 00 Brno-Komin.

IV.

Ostatni smluvni ujednéni
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1. Tato smlouva se uzaviré na dobu urEitou, a to jeden rok ode dne nabytl’ l’JEinnosti smlouvy viz El.
V. odst. 4, nejpozdéji v§ak do okamiiku vyEerpém’ finanEniho limitu uvedeného vEl. Ill odst. 3
této smlouvy.

2. Prodévajl’cu’ poskytne kupujicimu zéruku na dodané zboii vde'lce 24 mésicfi od pEevzetI’ zboii
kupujicfm.

3. Prodévajici je povinen odevzdat smluvené zboii nejpozdéji vterminu do 2 ty'ldm‘l od data
doruEeni dI’IEi objednévky prodévajicimu, nedohodnou-Ii se obé smluvm’ strany jinak. V pfipadé
prodlem’ prodévajiciho s dodénim zboiije kupujici oprévnén poiadovat zaplacem’ smluvni pokuty
uvedené v El. V odst. 1 pfi'lohy E. 2 - V§eobecn9ch obchodm’ch podminek. Prodévajl’cije povinen
nejméné jeden pracovm’ den pEed skuteEnY/m odevzdém’m zboil’ informovat kupujiciho o
pEesne'm okamiiku odevzdéni, a to telefonicky, pfipadné elektronickou poétou na emailovou
adresu kontaktni osoby uvedené v zéhlavi této smlouvy.

4. Nedilnou souEéstz’ této smlouvy, jako pfiloha E. 2, jsou V§eobecné obchodm’ podminky.
Prodévajl’ci potvrzuje, ie by! se zném’m Véeobecnych obchodm’ch podminek seznémen a souhlasi
s nimi. Odchylné ustanoveni této smlouvy maji pEed znénim Véeobecm’lch podml'nek pFednost.

5. V pfi'padé, 2e na jedné nebo na druhé smluvm’ strané nastanou zmény (napfiklad zména sidla,
zména jednajicich osob atd.), je povinna smluvm’ strana, u nii doélo k témto zméném, uvedené
zmény druhé smluvm’ strané pisemné oznémit. Pokud tak neuEini, odpovidé druhé smluvni

strané za vzniklou ékodu.
6. Prodévajici podpisem této smlouvy bere na védomi, 2e kupujl’ci je povina subjektem

v souladu se za’konem E. 106/1999 5b., 0 svobodném pFI'stupu k informacu’m (da’le jen ,,za’kon”) a
v souladu a za podml’nek stanovenVch v zékoné je povinen tuto smlouvu, ph’p. informace v m’
obsaiené nebo zni vyplWajici zveFejnit. lnformace, které je povinen kupujici zveFejnit, se
nepovaiuji za obchodm’ tajemstvi ve smyslu ustanovem’ § 504 zékona E. 89/2012 5b.,
obEanského zékoniku ani za dflvérny Udaj nebo sdéiem’ ve smyslu ustanovem’ § 1730 odst. 2
obEanského zékonl’ku. Podpisem této smlouvy déle bere prodévajl’ci na védomi, 2e smlouva bude
zveEejnéna na Portélu vefejné sprévy v Registru smiuv podle zékona E. 340/2015 5b., 0 zvléétnich
podminkéch (JEinnosti nékterf/ch smluv, uveFejfiovém’ téchto smluv a o registru smluv (zékon o
registru smluv).

7. Proda’vajl’ci i kupujici jsou povinni zachovévat mIEenlivost o v§ech skuteEnostech, o nichi se
dozvédéli pFi vy’lkonu sjednané Einnosti a které v zéjmu sprévce osobnich Odajfi nelze sdélovat
jinym osobém.

8. Prodévajici i kupujicf jsou povinni zdriet se jednéni, které by mohlo vést ke stl‘etu oprévnénych
zéjmfi prodévajl’ca' Ei kupujici se zéjmy osobm‘mi, zejména nebude zneuil'vat informaci nabyty’lch
v souvislosti s vykonem sjednane’ Einnosti ve prospéch vlastni Ei nékoho jiného.
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10.

11.

12.

Prodévajici i kupujici se déie zavazujl' naklédat s osobnimi Udaji subjektfi L’sdajfl, zejména
zaméstnancfi, obchodnich partnerfi a zékaznikfi, jakoi s osobm’mi Odaji jinych tFetich osob,
snimii pfijdou do styku, plné v souiadu sObecm’Im nafizenim o ochrané osobnich tidajfl
(naFI'zem' Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znéni. Prodévajidi kupujx’cije
zejména povinen zachovévat mléeniivost o téchto Udajl’ch, déle pak zajistit vhodnym zpflsobem
bezpeénostni, technicka’ a organizaém’ opatFem’ die Elénku 32 Obecného naf'izeni. Prodévajici i
kupujl’ci jsou déle povinni okamiité si vzéjemné sdélit jakékoiiv podezFem’ z nedostateéného
zajiéténl’ osobnich Udajfl nebo podezfeni z neopra’vnéného vyuiitl’ osobnich udajfi neopra’vnénou
osobou.
Prodévajl’ci i kupujl’ci jsou povinni na poiédénf spolupracovat s dozorovy'lm L'IFadem pFi plném’
jeho Ukolfi.
Jakékoliv poruéeni povinnosti ochrany osobnfch l’JdajCI bude povaiovéno za poru§eni smlouvy.
Kupujl’ci plné odpovfdé prodévajicimu za §kodu, kterou by moh! zpflsobit zavinéa poruEenim
této povinnosti. Prodévajici plné odpovidé kupujicimu za ékodu, kterou by mohl zpflsobit
zavinénym poruéenim této povinnosti.
Povinnost ochrany osobm’ch Udajfi a mléenlivosti trvé i po skonéem’ smluvniho vztahu.

V.

Zévéreéné ustanovem’

Pokud nebylo v této smlouvé ujednéno jinak, Fidi se prévm’ poméry Oéastnikfl pfislu§nymi
ustanovenimi obéanského zékom’ku.
Zména nebo doplném’ této smlouvy je moiné jen formou vzestupné éislovany’lch pisemmjch
dodatkfl, které budou platné, jen budou—Ii Fédné potvrzené a podepsané oprévnéai zéstupci
obou smluvnich stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, 2 nichi kaidé mé platnost originélu a kaidé
strana obdrii p0 jednom vyhotoveni.

Smlouva nabude fiinnosti dnem jejl’ho uveFejném’ dle zékona E. 340/2015 5b., 0 zvléétnich
podminkéch (Jéinnosti nékteeh smluv, uveFejfiovénitéchto smluv a o registru smluv.
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5. Smluvni strany prohlaéuji, ie tato smlouva byla sepsa’ma podle jejich skuteéné a svobodné vfile.
Smlouvu pFeéetly, s jejI’m obsahem souhlasn’, ujedném’ obsaiené v této smlouvé povaiuji 2a
ujedna’nl’ odpovidajici dobrym mravflm a zésadém poctivého obchodniho styku, na dfikaz Eehoi
pFipojujI’ vlastnoruém’ podpisy.

6. Nedilnou souéésti této smlouvyjsou: PFI’loha E. 1, PFI’loha E. 2, PFiIoha E. 3

Ve Zliné dne: I13. Iik Ly), V Brné: 22 -11- 2021
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