
RÁMcovÁ KuPNí SMLouvA
uzavřená podle § 2079 a násl. Občanského Zákoníku

Číslo Smlouvy prodávajícího:
Číslo Smlouvy kupujícího: 18/303/3062

Kupující:
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 656 46
Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve Věcech technických:

IČO: 25508881
Dıč: c225508881
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je plátcem DPH
(dále jen „kupující")

a

Prodávající:
Elektroiìne a.S.
Sídlo: K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 ~ Kobylisy
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9880

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:

ıčo: 45312338
DIČ: cz45312338
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je plátcem DPH
(dále jen „prodávající“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího Znění:
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I.
Úvodní ustanovení

Obě výše uvedené Smluvní Strany Se dohodly na uzavření této rámcové kupní Smlouvy (dále jen
„Smlouva") s cílem vymezit podmínky smluvního vztahu založeného touto Smlouvou, včetně vymezení
Základních práv a povinností Z tohoto Závazkového vztahu vyplývajících.

II.
Předmět a účel smlouvy

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže Specifikovaného Zboží a že na tomto Zboží
neváznou žádná práva ani neexistujíjiné skutečnosti, které by jej Omezovaly v odevzdání Zboží a převodu
vlastnického práva ke Zboží na kupujícího.
Prodávající Se Zavazuje na Základě této Smlouvy a dílčích písemných Objednávek kupujícího Odevzdat
kupujícímu Zboží dále ve Smlouvě Specifikované a převést na něho v souladu S touto Smlouvou vlastnické
právo ke Zboží a kupující se Zavazuje Zboží dodané Od prodávajícího převzít a zaplatit mu dohodnutou
kupnícenu.
Zbožím dodávaným na Základě této Smlouvy jsou: komponenty trOlejOvéhO vedení. Cena Za zboží je
uvedena v příloze č. 2 - Technická Specifikace a ceník.
Prodávající není oprávněn dodat větší množství Zboží, než Stanoví tato Smlouva nebo dílčí objednávka.
V případě dodání většího množství Zboží, které nebude písemně OdSOuhlaseno kupujícím do 14 dnů Ode
dne převzetí zboží, Smlouva na tento přebytek není uzavřena a považuje Se Za odmítnutí přebytečného
množství Zboží kupujícím dle § 2093 Občanského zákoníku.
Skutečné množství dodávek poskytnutých po dobu účinnosti této Smlouvy bude Odvislé od aktuálních
potřeb kupujícího a Z toho důvodu není kupující povinen celkové množství odebrat.

III.

Kupnícena
Kupní cena je Stanovena dohodou smluvních Stran a činí 771.432,- Kč bez DPH (Slovy: Sedm Set Sedmdesát
jedna tisíc čtyři Sta třicet dva korun českých). Ktakto stanovené ceně Se připočte DPH vSOuladu Se
Zákonem O DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění.
Kupující je oprávněn u prodávajícího Odebrat na základě dílčích písemných Objednávek zboží vcelkové
kupní ceně maximálně 771.432,- Kč bez DPH. V kupní ceně je Zahrnuta doprava Zboží do místa dodání.
Předpokládaným místem dodání je: Dopravní podnik města Brna, a.s., Sklad 500 - Svitavská 4, Brno -
Husovice, 614 OO.
Prodávající je povinen Odevzdat Smluvené Zboží nejpozději vtermínu do 30 dnů od data vystavení dílčí
Objednávky kupujícího, nedohoau-li Se Obě smluvní Strany jinak. Prodávající je povinen nejméně
1 pracovní den před Skutečným Odevzdáním zboží informovat kupujícího O přesném Okamžiku Odevzdání.

IV.
Ostatní smluvní ujednání

Tato Smlouva Se uzavírá na dobu určitou, a to na 1 rok Ode dne podpisu Smlouvy oběma smluvními
stranami, nejpozději však do Okamžiku vyčerpání limitu uvedeného v čl. lll. OdSt. 2 této Smlouvy.
Prodávající poskytne kupujícímu Záruku na dodané Zboží vdélce 24 měsíců od okamžiku převzetí Zboží
kupujícím.
Nedílnou Součástí této Smlouvy, jako příloha č. 1, jsou Všeobecné obchodní podmínky. Prodávající
potvrzuje, že byl Se Zněním Všeobecných Obchodních podmínek seznámen a Souhlasí S nimi. Odchylná
ustanovení této Smlouvy mají před zněním Všeobecných podmínek přednost.
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.
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5. Prodávající podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem vsouladu Se

Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon") a v Souladu a Za

podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto Smlouvu, příp. informace vní obsažené nebo Zní

vyplývající Zveřejnit. informace, které je povinen kupující Zveřejnit, se nepovažují Za obchodnítajemství ve

smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku ani Za důvěrný údaj nebo Sdělení ve

Smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského Zákoníku. Podpisem této Smlouvy dále bere prodávající na

vědomí, že smlouva bude Zveřejněna na Portálu veřejné Správy v Registru Smluv podle Zákona č.340/2015

Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(Zákon o registru Smluv).
V.

Závěrečná ustanovení
1. Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí Se právní poměry účastníků, příslušnými ustanoveními

Občanského Zákoníku.
2. Změna nebo doplnění této Smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které

budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými Zástupci obou smluvních stran.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu a každá strana

obdrží po dvou vyhotovenich.
4. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách

účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv

5. Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva byla Sepsána podle jejich skutečné a Svobodné vůle. Smlouvu
přečetly, S jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za ujednání odpovídající
dobrým mravům a Zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož připojuji vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podminky
Příloha č.2 -Technická specifikace a ceník

-ŮLˇ 2018
27 - 9 -lliı- 2018

V Brně dne .............. V Praze dne .............
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