
RAMCOVA KUPNi SMLOUVA
uzaviena podle § 2079 a nasl. obéanského zakoniku

Cislo smlouvy prodévajicih02072022
Cisio smlouvy kupujiciho: 22/504/3062

Kupujici:
Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisarky, 603 00 Brno, Doruéovaci éislo: 656 46
Zapsana: v obchodnim rejsti'iku Krajského soudu V Bmé, oddil B., vloika 2463

Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:

Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktni osoba ve vécech technickych:

Iéo : 25508881
D161: C225508881

Spoleénost je plétcem DPH
(dale jen ,,kupujici“)

Prodévajici: DALIX, s.r.o.

Sidlo: Jamska 2439/59, 59101 Zd’ér nad Sézavou
Zapsana: u obchodniho rej stfiku, vedene'ho Kraj skim 5011d V Brné oddil C, vloika 17182

Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:

Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktni osoba ve vécech technickSIch:

15:: 60728485
DIC; CZ60728485

Spoleénost je platcem DPH
(dale jen ”prodévajici“)

niie uvedeného dne, mésice a roku uzavfeli smlouvu nésledujiciho zném’:
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I.
Uvodni ustanoveni

1. Obé vyée uvedené smluvni strany se dohodly na uzavf‘em' te’to rémcové kupni smlouvy (déle jen
,,sm10uva“) s cilem vymezit podminky smluvm’ho vztahu zaloieného touto smlouvou, Véetné
vymezem’ zékladnich prév a povinnosti z tohoto zévazkového vztahu vyplajicich.

. II.
Pfedmét a I'léel smlouvy

1. Prodévajici prohla§uje, Ze je vyluénYm vlastnikem niie specifikovaného zboii a Ze na tomto zboii
nevéznou iédné préva ani neexistuji jiné skuteénosti, které by jej omezovaly v odevzdéni zboil' a
pI‘evodu vlastnického préva ke zboii na kupujiciho.

2. Prodévajici se zavazuje na zékladé této smlouvy a diléich pisemnYch objednévek kupujiciho
odevzdat kupujicimu zboii déle ve smlouvé speciflkované a pfevést na ného v souladu s touto
smlouvou vlastnické prévo ke 213011 a kupujici se zavazuje zboii dodané od prodévajiciho pfevzit
a zaplatit mu dohodnutou kupm’ cenu.

3. Zboiim dodévanym na zékladé této smlouvy jsou autolednice WAECO MF-lF 12/24V.
Specifikace néhradniho dilu a cena zboii je uvedena v pffloze o. 1— Technické specifikace a cenik.

4. Prodévajici neni oprévnén dodat vétéi mnoistvi zboii, n62 stanovi tato sm1ouva nebo diléi
objednévka. V pf‘ipadé dodéni vétéiho mnoistvi zboii, které nebude pisemné odsouhlaseno
kupujicim do 30 dnfi ode dne pf'evzeti zboii, smlouva na tento pfebytek neni uzavfena a povaiuje
56 2a odmitnuti pfebyteéného mnoistvi zboii kupujicim dle § 2093 obéanského zékoniku.

5. Skuteéne’ mnoistvi dodévek poskytnutSIch po dobu fiéinnosti této smlouvy bude odvislé od
aktuélnich potPeb kupujiciho a z toho dfivodu neni kupujici povinen celkové mnoistvi odebrat.

III.
Kupni cena

1. Celkové kupni Gena je stanovena dohodou smluvnioh stran a éini 75 350,- K6 bez DPH
(slovy: sedmdesét pét tisic tf‘i sta padesét korun éeskych). K takto stanovené cené se pfipoéte DPH
V souladu se zékonem o DPH v sazbé platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

2. Cena v pf‘iloze 6.1 — Technické specifikaci a ceniku je koneéné, véetné dopravy a baleni.
3. Kupujioi je oprévnén u prodévajiciho odebrat zboZi na zékladé diléich pisemnjrch objednévek

v celkove’ kupni cené maximélné 75 350,- Ké bez DPH. V kupni cené je zahrnuta doprava zboii do
mista dodéni. Pfedpoklédanym mistem dodéni je:

- sklad 400 — Hviezdoslavova 1a, 627 00 Brno — Slatina
- sklad 450/300 ~ Hudcova 74, 621 00 Brno — Medlénky
- sklad 250 — Jundrovské 57, 624 00 Brno — Komin

4. Prodévajici je povinen odevzdat smluvené zboii nejpozdéji v terminu do 14 dnfi od data vystavem'
objednévky kupujiciho, nedohodnouéli se obé smluvm’ strany jinak. Prodévajx’ci je povinen nejméné
jeden pracovni den pied skuteénYm odevzdénim zboii informovat kupujicx’ho o pfesném okamiiku
odevzdém’.

y IV.
Ostatni smluvni ujednéni

1. Tato smlouva se uzaviré na dobu uréitou 24 mésicfi ode dne doinnosti smlouvy, nejpozdéji Véak
do okamiiku vyéerpéni limitu uvedeného V 61. III odst. 3 této smlouvy.
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10.

11.

Prodévajl’ci poskytne kupujicimu zéruku na dodané zboii v délce 24 mésicfi 0d okamiiku pfevzeti
zboii kupujicim. "
Nedilnou souéésti této smlouvy, jako pf‘floha 6. 2, jsou V§eobecné obchodni podminky. Prodévajici
potvrzuje, is byl se zném’m V§eobecnych obchodnich podml'nek seznémen a souhlasi s nimi.
Odchylné ustanovem’ této smlouvy maji pfed zném’m Véeobecnych podminek pfednost.
V pfipadé, fie najedné nebo na druhé smluvm’ strané nastanou zmény (napfiklad zména sidla, zména
jednajicich osob atd.), je povinna smluvni strana, u m’i doélo k témto zméném, uvedené zmény
druhé smluvni strané pisemné ozna’mit. Pokud tak neuéim’, odpovidé druhé smluvm’ strané za
vzniklou ékodu. ‘
Prodévajici podpisem této smlouvy bere na védomi, ie kupujici je povinnym subjektem v souladu
se zékonem é. 106/1999 81)., o svobodném pfistupu k informacim (déle jen ,,zékon“) a V souladu 21
2a podminek stanovenych v zékoné je povinen tuto smlouvu, pfi'p. informace v 111 obsaiené nebo
z m' vyplyvajici zvefejnit. Informace, které je povinen kupuj 1'C1' zvefejnit, se nepovaiuj1' za obchodm’
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zékona (“3. 89/2012 8b., obéanského zékoniku ani za dfivémy
fidaj nebo sdélem’ ve smyslu ustanoveni § 1730 odst.‘ 2 obéanske’ho Zékoniku. Podpisem této
smlouvy déle bere prodévajici na védomi, Ze smlouva bude zvef‘ejnéna na P01151111 vefejné sprévy
v Registru smluv podle zékona é. 340/2015 8b., 0 zvlé§tnich podminkéch L'léinnosti nékterych
smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a 0 registru smluv (zékon 0 registru smluv).
Prodévajici i kupujici jsou povinni zachovévat mléenlivost o V§ech skuteénostech, o nichi se
dozvédéli pfi vykonu sjednané éinnosti a které V zéjmu sprévce osobm'ch L'ldajfi nelze sdélovat
jinym osobém. '
Prodévajici i kupujici jsou povinni zdriet se jedném’, ktefé by mohlo vést ke stfetu oprévnénych
zéjmfl prodévajiciho éi kupujicx’ho se zéjmy osobnimi, zejména nebudou zneuiivat informaci
nabytych v souvislosti s vykonem sjednané éinnosti ve prospéch vlastni éi nékoho jine’ho.
Prodévajici i kupujicx’ se déle zavazuji naklédat s osobnimi L'ldaji subjekti’l fidajfi, zejména
zaméstnancfi, obchodm’ch partneri’x a zékaznikfi, jakoi s osobnimi fidaji jinych tfetich osob, s nimii
pfijdou do styku, plné v souladu s Obecnym nafizenim 0 ochrané osobm’ch {Idajfi (nax‘izeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znéni. Prodévajici i kupujici jsou
zejména povinni zachovévat mléenlivost o téchto fidajich, déle pak zajistit Vhodnym zpfisobem
bezpeénostni, technické a organizaém’ opatfeni dle élénku 32 Obecného nafizenf. Prodévajici i
kupujici jsou déle povinni okamiité si vzéjemné sdélit jakékoliv podezfeni z nedostateéne’ho
zajiéténi osobnich fidajfi nebo podezfeni z neoprévnéného vyuiiti osobnich {Idajfi neoprévnénou
osobou.
Prodévajici i kupujici jsou povinni na poiédéni spolupracovat s dozorovym fifadem pY‘i plnénl’jeho
fikolfi.
Jakékoliv poruéeni povinnosti ochrany osobnich fidajfi bude povaiovéno za poruéeni smlouvy.
Kupujici p1né odpovidé prodévajicimu za ékodu, kterou by mohl zpfisobit zavinénym poru§enim
této povinnosti. Prodévajici plné odpovidé kupujicimu za §kodu, kterou by mohl zpfisobit
zavinénym poruéenim této povinnosti.
Povinnost ochrany osobnich (Idajfi a mléenlivosti trvé i p0 skonéem' smluvniho vztahu.

V.
Zévéreéné ustanoveni

Pokud neby1o v této smlouvé ujednéno jinak, fidi se prévm’ poméry fiéastnikfi, pfisluénymi
ustanovem’mi obéanského zékom’ku.
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2. Zména nebo doplném’ této smlouvy je moiné jen formou vzestupné él'slovanych pisemnych
dodatkfi, které budou platné, jen budou-1i fédné potvrzené a podepsané oprévnénmi zéstupci obou
smluvnich stran. '

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichi kaidé mé platnost originélu a kaidé
strana obei po jednom vyhotoveni.

4. Smlouva nabude (léimlosti dnem jejiho uvef‘ejném’ dle zékona é. 340/2015 Sb., 0 zvléétnich
podminkéch fiéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv.

5. Smluvni strany prohla§uji, ie tato' smlouva byla sepséna podle jejich skuteéne’ a svobodné vfile.
Smlouvu pfeéetly, s jejim obsahem souhlasi, ujednéni obsaiené v této smlouvé povaiuji za
ujednéni odpovidajici doblym mravfim a zésada’un poctivého obchodniho styku, na dfikaz éehoi
pfipojuji Vlastnoruéni podpisy.

Pfiloha 6. 1 — Technické specifikace a cem'k
Pf'iloha 6. 2 — Véeobecné obchodni podminky

V Bmé d11e...Z.2.1D7.'..2[122 Ve Zd’éru nad Sézavou
dne 20.7.2022
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