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Rámcová kupní smlouva
č. 652/2017/PMDP
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisu (dále jen ..občanský zákoník") s použitím ust. § 2079 a násl. občanského
zákoníku

1.1

Prodávající

C.T.M. Praha, spol. s r.o.

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v Obchodním rejstříku
Zastoupená:
tel.:
e-mail:

Holínská 1119, 190 16 Praha 9
25653890
CZ25653890
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 58390

(dále též jen „Prodávající")
a
1.2

Kupující

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
252 20 683
CZ25220683

Zápis v Obchodním rejstříku
Zastoupená:
tel.:
e-mail:

vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B. vložka 710

(dále též jen „Kupující")
dále společně nazývané smluvní strany uzavírají tuto Rámcovou kupní smlouvu takto:

I.

Preambule

Pato smlouvaje uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na Interní zakázku „Dodávka
tachografů se synchronizovaným videozáznamem z havarijní kamery", zadávané kupujícím jako
zadavatelem. Nabídka prodávajícího byla v zadávacím řízení vybrána jako nabídka ekonomicky
nej výhodnější.
Zadávací dokumentace a její přílohy, stejně jako nabídka prodávajícího učiněná v zadávacím řízení
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, tvoří samostatnou (oddělenou) přílohu této smlouvy.

II.

Předmět plnění

2.1 Prodávající se touto smlouvou za níže sjednaných podmínek zavazuje dodat kupujícímu zboží
tachografy se synchronizovaným videozáznamem z havarijní kamery až do 84 ks vozidel kupujícího dle

příloh č. 1 a 2 této smlouvy, a kupující se zavazuje, za níže sjednaných podmínek, zboží převzít a zaplatit
prodávajícímu kupní cenu za dodané zboží (dále též „zboží“ nebo „Zařízení“).
2.2 Dodávka zboží zahrnuje zejména:
• Demontáž původního tachografu
• Dodávku a montáž nového Zařízení do vozidel, včetně napájení, kabeláže a zabudování do
interiéru vozidla,
• Dodávku HW a SW řešení včetně multilicence SW pro vyčítání dat - Zadavatel požaduje
multilicenci SW pro min. 20 PC
• Zajištění veškerých práv a licencí souvisejících s provozováním dodaného systému trvale po
dobu provozování Zařízení, i po skončení záruční doby;
• Dodávku veškerých podkladů vyžadovaných Drážním úřadem pro schválení provozu
zařízení v tramvajích a trolejbusech (zajištění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ na náklady
dodavatele)
• Zaškolení zaměstnanců Zadavatele a zaškolení techniků externího dodavatele údržby vozidel
• Dodávku návodů na údržbu a užívání dodaných Zařízení (6x v tištěné podobě a 2x v
elektronické podobě na USB flashdisku.

2.3 Zboží musí vyhovovat veškerým relevantním závazným právním předpisům a normám a být
schváleno pro provoz v drážních vozidlech všech typů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy včetně
odsouhlasených TP Drážním úřadem.
2.4 Zboží musí být zajištěno proti neoprávněnému použití nebo neoprávněné manipulaci
nepovolaným osobám.

s daty

2.5 Způsob vyčítání dat:
Krátká (kolizní) smyčka - vyčtení záznamu na vozidle pomocí flash disku. Vložením flash disku
do záznamové jednotky se automaticky uloží záznam tachografu spojený s kamerovým záznamem.
Dlouhá smyčka - vyčtení záznamu pomocí SW kompatibilním se současně používaným a NTB
připojeným k záznamové jednotce přes UTP kabel. Záznam musí být v běžném video formátu např.
avi, mp4
2.6 Prodávající se zavazuje kupujícímu po dobu deklarované doby provozní spolehlivosti zboží
(Zařízení) poskytovat řádnou technickou dokumentaci a technickou podporu vztahující se
k dodávaným tachografům za účelem údržby a oprav vozidel. Prodávající se současně zavazuje
udělit kupujícímu výslovný písemný souhlas s předáním této technické podpory a dokumentace
servisní organizaci, která údržbu a opravy vozidel pro kupujícího provádí. Zneužití této
dokumentace k jinému účelu, její zpřístupnění třetím osobám, rozmnožování nebo zveřejňování bez
souhlasu prodávajícího není přípustné.

III. Dílčí kupní smlouvy - dílčí objednávky

3.1

Kupující je oprávněn písemně vyzvat prodávajícího v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
k dodání až 84 ks tachografů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.

3.2

Kupující se zavazuje, v případě jeho požadavku na dodání zboží, doručit prodávajícímu
písemnou výzvu (objednávku), v níž se zavazuje prodávajícímu specifikovat:
a)

celkový objem dodávky, tj. počet kusů objednávaných tachografů;
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b) termín dodání, přičemž prodávající se zavazuje dodat objednané zboží vždy nej později do
1 5 pracovních dnů od objednání, nebude-li v objednávce stanovena lhůta delší.
3.3

Prodávající bere na vědomí, že kupující není povinen doručit písemnou výzvu (objednávku)
prodávajícímu a není povinen odebrat žádné zboží podle této smlouvy, popř. je oprávněn
odebrat pouze jeho část.

3.4

Doručí-li kupující prodávajícímu písemnou výzvu (objednávku) dle předchozího odstavce,
zavazuje se prodávající kupujícímu zboží v požadovaném provedení, počtu a termínech dodat a
zavazuje se zároveň do 3 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy (objednávky) tuto
objednávku kupujícímu bezpodmínečně potvrdit, přičemž tímto potvrzením dojde k uzavření
dílčí kupní smlouvy. K uzavření dílčí kupní smlouvy pro účely plnění dojde i marným
uplynutím této Ihúty. pokud prodávající kupujícímu ve stanovené lhůtě nesdělí, že k objednávce
má výhrady či že tuto nepřijímá. Vše ostatní se řídí touto Rámcovou kupní smlouvou, a to včetně
ceny uvedené v odst. 4.1 písm. a) této smlouvy.

3.5

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu součinnost k uzavření dílčí kupní smlouvy
(potvrzení objednávky) dle předchozího odstavce. Odmítne-li prodávající uzavřít s kupujícím
dílčí kupní smlouvu, nebo dostane-li se prodávající do prodlení s potvrzením objednávky o více
než 14 dnů, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové
ceny zboží (bez DPH) uvedeného v písemné výzvě (objednávce) kupujícího za každý den
prodlení. Tím není dotčeno kupujícího na náhradu újmy.

IV. Cena a platební podmínky

4.1.

Kupní cena zboží je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky
prodávajícího, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, vykalkulované v rámci zadávacího řízení na
předmět plnění této smlouvy a činí:
a)

za dodávku 1 kusu tachografu (Zařízení) částku ve výši:
63 660,- Kč bez DPH
slovy: šedesát tři tisíc šest set šedesát korun českých

K ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době
plnění.
Celková kupní cena dodávky bude stanovena dle skutečného počtu dodaného zboží prostým
součinem kupní ceny za 1 ks Zařízení a počtu dodaných Zařízení.
4.2.

Cena uvedená v čl. IV. odst. 4.1. a) této smlouvy je uvedena jako cena maximálně přípustná po
celou dobu trvání této smlouvy, nepřipouští se navýšení ceny. Cena zahrnuje též dopravu zboží
do místa plnění a jejich pojištění pro transport do místa plnění, jakož i veškeré další
předpokládané náklady, včetně zajištění schválení Drážním úřadem, zaškolení zaměstnanců
Kupujícího, popř. jím určené osoby s obsluhou a údržbou vozidla, a též veškeré licenční poplatky
k SW dodanému v rámci předmětu plnění.
•

4.3.

Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura - daňový doklad
- bude obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku, náležitosti daňového dokladu podle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitosti obchodní listiny ve smyslu
ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Přílohou faktury musí být
oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí zboží.

4.4.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den potvrzení převzetí zboží spolu s veškerými
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písemnými podklady vztahující se k dodávce zboží kupujícím.
4.5.

Faktura je splatná do 30 dnů ode dne vystavení, min. však 21 dní ode dne doručení faktury
kupujícímu. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu a tuto doručit kupujícímu až poté, co
prodávající kupujícímu zboží protokolárně předá. Pokud faktura neobsahuje všechny uvedené
náležitosti a přílohy, má kupující právo fakturu vrátit k doplnění. V takovém případě nastane
splatnost kupní ceny až dnem, který je jako den splatnosti vyznačen v dodatečně doručené řádné
faktuře, ne však dříve, než uplynutím 21 dnů ode dne doručení takové řádné faktury kupujícímu.

4.6.

Faktura - daňový doklad musí být doručena na adresu kupujícího:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Finanční účtárna
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní předměstí
a/nebo zaslána elektronicky na emailovou adresu

dz

ve formátu ISDOC nebo PDF.

4.7.

Platba dodávky bude provedena bezhotovostním platebním převodem na účet prodávajícího
uvedený v záhlaví této smlouvy.

4.8.

Kupující nebude poskytovat žádné zálohy.

4.9.

Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH za dodané
plnění na účet příslušného finančního úřadu, v souladu s § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen "zákon o DPH"). Tímto bude považována DPH za
zaplacenou a prodávající již nebude mít oprávnění DPH po kupujícím požadovat a ani z této
částky nebude nárokovat úrok z prodlení. Tímto způsobem bude kupující postupovat zejména v
případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona o DPH. O tomto
postupu bude kupující vždy prodávajícího informovat. Skutečnost o zaevidování prodávajícího
v registru nespolehlivých plátců je prodávající povinen oznámit kupujícímu do 3 pracovních dnů
od uveřejnění této informace v registru plátců DPH na e-mailovou adresu:
_ _______
V případě, že prodávající nesplní výše uvedenou oznamovací povinnost ani v dodatečné lhůtě 10
dnů. je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši trojnásobku DPH. která jejíž splatná
nebo bude splatná v nejbližší době.

4.10. Pro případ, že na majetek prodávajícího bude prohlášen konkurz nebo vstoupí-li do likvidace v
době běhu záruční doby nebo v době běhu lhůty garantované provozuschopnosti a provozní
spolehlivosti, vznikne kupujícímu nárok na slevu již uskutečněných či objednaných dodávek,
včetně dodávek již zaplacených, a to ve výši 15% z celkové kupní ceny dodávek.

V.

Místo a způsob plnění

5.1 Místem dodání zboží jsou areály vozoven kupujícího Plzeň, Borská 2964. 301 00. Plzeň a
Slovanská alej 35, 326 00 Plzeň (dále též jen ..místo plnění“)-v pracovních dnech od 6.00 do
14.00 hodin. Kupující je oprávněn v rámci města Plzně jednostranně změnit místo plnění;
prodávající bude povinen tuto změnu respektovat bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů
či škod s tím vzniklých.
5.2 O předání zboží z Dílčích kupních smluv bude sepsán a oprávněnými osobami podepsán
předávací protokol, který bude tvořit podklad pro fakturaci kupní ceny.
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5.3 V případě prodlení prodávajícího s dodáním nebo montáží zboží se prodávající zavazuje zaplatit
kupujícímu na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny (v Kč bez
DPH) včas nedodaných nebo dodaných, ale nenamontovaných tachografů, za každý započatý
den prodlení. Tím nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. Tato pokuta bude splatná
ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení penalizační faktury.
5.4 Nebude-li zboží dodáno ve lhůtě určené v Dílčí kupní smlouvě - objednávce kupujícího, je
kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VI.

Záruka za jakost

6.1 Prodávající prohlašuje, že poskytuje kupujícímu záruku na zboží v délce 4 let od okamžiku jeho
předání a převzetí, tj. od okamžiku zprovoznění (montáže) tachografu ve vozidle.
6.2 Prodávající prohlašuje, že zboží vyhovuje všech relevantním závazným právním předpisům,
normám a je schváleno pro provoz v drážních vozidlech všech ty pů vozidel dle Přílohy č. 2.
6.3 Prodávající
garantuje
v městském provozu.

provozní

spolehlivost

zařízení

po

dobu
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let

6.4 Prodávající garantuje kupujícímu, že zboží bude zajištěno proti neoprávněnému použití nebo
neoprávněné manipulaci s daty nepovolaným osobám.
6.5 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady dodaného
zboží poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční doby při vynaložení odborné péče.
6.6 Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
6.7 Vady zboží uplatňuje kupující na adrese prodávajícího uvedené v záhlaví smlouvy,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VII.

1.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami kupujícího
- příloha č. 5, zadávací dokumentací a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

2. V případě soudního sporu je místně příslušným soudem obecný soud kupujícího. Strany vylučují
možnost rozhodovat vzájemné spory' mezi nimi před rozhodci.
3.

Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku za kupujícím vzniklou na základě této smlouvy
nebo v souvislosti s ní na třetí osobu bez písemného souhlasu kupujícího.

4.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nich každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

5.

Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými
ktomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.

Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, jakož i objednávky činěné podle této
smlouvy, podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle
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zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto
smluv (zákon o registru smluv) a vzhledem k tomu, že dle dohody smluvních stran neobsahuje
obchodní tajemství, bude včetně jejích příloh uveřejněna kupujícím v souladu s tímto zákonem
v registru smluv.
7.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

8.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění.

9.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
■
■
■
■
*

w

d

příloha č.
příloha Č.
příloha č.
příloha č.
příloha č.

1 - Technická specifikace
2 - Vozový park
3 - Cenová nabídka
4 - Zadávací dokumentace, včetně příloh - není pevnou součástí této smlouvy
5 - Všeobecné obchodní podmínky kupujícího

40.12.201$

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

V Plzni dne.........................
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Dodávka tachografů se synchronizovaným videozáznamem z havarijní kamery
Příloha číslo 1 - technická specifikace

1

Složení soupravy

1. Tachograf TWI12
Určen pro provoz na všech vozidlech uvedených v příloze č. 2.
Plně kompatibilní s ostatními zařízeními používanými na vozidlech DPMP (především
palubním počítačem s funkcí vyčítání dat pomocí WiFi sítě).
2. Záznamník VR31
Určen k ukládání záznamu z nehodové kamery vozidla. Ve spojení s tachografem TM12
zajišťuje synchronizaci obrazové informace s tachografickými záznamy a jejich společné
uložení ve formě vhodné pro vyhodnocování standardním softwarem dodávaným
výrobcem. Současně zajišťuje napájení kamery po ethemetovém kabelu.
3. IP kamera Vivotek MD8562 nebo MD8563
Full HD IP kamera určená k instalaci do dopravních prostředků. Certifikovaná pro
trakční vozidla podle ČSN EN 50 155.
4. Indikátor rychloměru TM701
Nahradí u všech trolejbusů podle přílohy č.1 stávající rychloměry, které
nespolupracují s tachografem TM12. Jedná se o typ, který je již použit v DPMP na
trolejbusech 26Tr.
Na tramvajích zůstane stávající rychloměr TM700, který plně vyhovuje i pro nový
tachograf TM 12.

2 Dodávaný software
Program Tachograf
Umožňuje vyhodnocování tachografických záznamů, tachografických záznamů se
synchronizovaným videozáznamem, konfiguraci a diagnostiku tachografů.
Program NetCam
Umožňuje vyčítání a uložení vybraného úseku dat ze záznamníku VR31 po síti
ethemet Obsahuje také diagnostické a servisní funkce pro záznamník VR31 a
připojenou IP kameru.
Program CTMPlayer
Samostatný prohlížeč videozáznamu. Umožňuje rychlé vyhledávání a pořízení
výřezu podle potřeb uživatele.

C.T.M. Praha s.r.o.
Holínská1119
19016 Praha 9

Příloha číslo 2

VOZOVÝ PARK

Celkem:

84

VARIO LFR.S

Proběh od
modernizace
247 287,43

1342 Tramvaje

VARIO LFR.S

235 014,39

1

1341 Tramvaje

VARIO LFR.S

288 816,86

1

1340 Tramvaje

VARIO LFR.S

304 078,96

1

1339 Tramvaje

VARIO LFR.S

320 441,22

1

1338 Tramvaje

VARIO LFR.S

327 383,52

1

1335 Tramvaje

VARIO LFR.S

331 795,87

1

1334 Tramvaje

VARIO LFR.S

336 976,82

1

1333 Tramvaje

VARIO LFR.S

294 835,43

1

1332 Tramvaje

T3R.PLF

342 161,77

1

1331 Tramvaje

T3R.PLF

336 675,70

1

1330 Tramvaje

T3R.PLF

325 513,38

1

Ev. č.
Trakce
vozu
1343 Tramvaje

Typ vozidla

Počet zařízení
1

1329 Tramvaje

T3R.PLF

342 688,05

1

1328 Tramvaje

T3R.PLF

347 195,47

1

1327 Tramvaje

T3R.PLF

395 491,15

1

1326 Tramvaje

T3R.PLF

338 667,24

1

1325 Tramvaje

T3R.PLF

362 545,01

1

1324 Tramvaje

T3R.PLF

354 440,40

1

1323 Tramvaje

T3R.PLF

372 202,19

1

1322 Tramvaje

T3R.PLF

404 275,81

1

1321 Tramvaje

T3R.PLF

411 463,11

1

1320 Tramvaje

T3R.PLF

431 268,25

1

1319 Tramvaje

T3R.PLF

412 097,82

1

1318 Tramvaje

T3R.PLF

434 450,67

1

1317 Tramvaje

T3R.PLF

416 992,64

1

1316 Tramvaje

T3R.PLF

428 534,16

1

1315 Tramvaje

T3R.PLF

426 646,90

1

1281 Tramvaje

T3R-P

520 793,32

1

1280 Tramvaje

T3R-P

493 272,82

1

1257 Tramvaje

T3R-P

493 364,38

1

1256 Tramvaje

T3R-P

481 963,18

1

1253 Tramvaje

T3R-P

499 097,90

1

1252 Tramvaje

T3R-P

491 809,90

1

1244 Tramvaje

T3R-P

493 242,04

1

1243 Tramvaje

T3R-P

502 875,04

1

2504 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS s PM

686 451,55

1

2506 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS s PM

662 341,00

1

2510 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS s PM

660 991,35

1

2508 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS sPM

659 459,65

1

2507 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS s PM

645 707,05

1

2505 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS sPM

635 524,75

1

2512 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS sPM

627 529,20

1

2509 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS sPM

619 449,15

1

Příloha číslo 2

VOZOVÝ PARK

Celkem:

84

2511 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS sPM

583 707,20

1

2513 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS s PM

535 496,60

1

2514 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS sPM

516 880,15

1

2516 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS s PM

507 386,40

1

2515 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS sPM

492 246,85

1

2517 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS s PM

486 220,50

1

2518 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS sPM

482 502,30

1

2519 Trolejbusy

Tr 24 CITELIS sPM

478 326,10

1

2520 Trolejbusy

Tr 25 CITELIS sPM

362 604,05

1

2522 Trolejbusy

Tr 25 CITELIS sPM

360 766,30

1

2521 Trolejbusy

Tr 25 CITELIS s PM

357 086,00

1

2523 Trolejbusy

Tr 25 CITELIS sPM

348 798,45

1

2531 Trolejbusy

Tr 26 SOLARIS 12

344 874,75

1

2524 Trolejbusy

Tr 25 CITELIS s PM

339 955,85

1

2534 Trolejbusy

Tr 26 SOLARIS 12

333 368,60

1

2530 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18sPM

332 748,85

1

2533 Trolejbusy

Tr 26 SOLARIS 12

332 267,90

1

2528 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18sPM

329 242,75

1

2525 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18

324 725,95

1

2527 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18sPM

319 688,95

1

2529 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18sPM

314 490,00

1

2532 Trolejbusy

Tr 26 SOLARIS 12

313 203,40

1

2526 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18

305 093,10

1

2546 Trolejbusy

Tr 26 SOLARIS 12

294 100,85

1

2548 Trolejbusy

Tr 26 SOLARIS 12

286 406,35

1

2545 Trolejbusy

Tr 26 SOLARIS 12

285 168,15

1

2547 Trolejbusy

Tr 26 SOLARIS 12

284 152,50

1

2535 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18

283 856,10

1

2542 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18

283 008,10

1

2544 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18

280 026,30

1

2540 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18sPM

278 263,70

1

2537 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18

270 952,00

1

2541 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18

269 037,10

1

2543 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18

264 510,20

1

2538 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18

263 075,10

1

2536 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18

261 479,35

1

2539 Trolejbusy

Tr 27 SOLARIS 18

252 398,35

1

2549 Trolejbusy

Tr 26 SOLARIS 12

198 351,10

1

2552 Trolejbusy

Tr26 SOLARIS 12 s PM

178 335,25

1

2550 Trolejbusy

Tr 26 SOLARIS 12

170 639,95

1

2551 Trolejbusy

Tr 26 SOLARIS 12sPM

166 181,15

1

Příloha číslo 3 - cenová nabídka

C.T.M. Praha spol. s r.o.
Holínská 1119
19016 Praha 9
DIČ: CZ25653890

Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 12
303 23 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

N181102

"

PRAHA,DNE
6.11.2018

Nabídka číslo N181102
Dovolujeme si vám předložit následující nabídku
Předmět nabídky:

Dodávka 84 sad tachografů se synchronizovaným
kamerovým záznamem do tramvají a trolejbusů

Složení soupravy:

podle technické specifikace

Celková cena za všechny soupravy:

5 347 440,- Kč (bez DPH)

Součástí nabídky je také:
• Demontáž stávajícího zařízení.
• Montáž nového zařízení včetně veškerého instalačního materiálu.
• Revize, prohlídka a zkouška UTZ.
• Dodávka potřebného softwaru s multilicencí pro neomezené použití v rámci
DPMP.
• Zaškolení zaměstnanců DPMP a techniků externího dodavatele údržby
vozidel.
Dodací lhůta:

v průběhu roku 2019

Platební podmínky:

30 dnů

Záruční lhůta:

4 roky od okamžiku převzetí kupujícím

Platnost nabídky:

do 31. 12. 2019

C.T.M. Praha s.r.o.
Holínská 1119
190 16 Praha 9

Příloha č. 5

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NAKUP ZBOZIA ODBĚR SLUŽEB

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále
VOP) jsou nedílnou součástí objednávky
vystavené společnosti Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s., se sídlem v PlzniVýchodní Předměstí, Denisovo nábřeží č.p.
920/12, PSČ 301 00, IČ 25220683, zapsané
01. 05. 1998 v Obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Plzni, spis B710 (dále
PMDP, a.s.), jako Objednatelem nebo
kupujícím (dále jen Objednatel) a zaslané
zhotoviteli nebo prodávajícímu (dále jen
Dodavatel). Dále společně označovaní jako
smluvní strany. Odchylky od těchto VOP mají
platnost jen tehdy, pokud jsou Dodavatelem a
Objednatelem výslovně sjednány.
1. VZNIK SMLOUVY
Dodavatelem potvrzená objednávka a tyto
VOP představují úplnou dohodu smluvních
stran o podmínkách dodávky zboží nebo
poskytnuté služby a touto akceptací je
uzavřena mezi Objednatelem a Dodavatelem
kupní smlouva nebo smlouva o dílo podle
povahy předmětu smlouvy. Změny a doplňky
smlouvy jsou přípustné pouze písemnou
formou.
2.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je v objednávce uvedený
druh a množství objednaného zboží nebo
služby.
3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Dodavatel dodá zboží nebo poskytne službu
ve lhůtě uvedené v potvrzené objednávce.
Termín uvedený v potvrzené objednávce je
závazný. Místo plnění předmětu smlouvy:
pMdP, a.s., Plzeň, Borská 2964, PSČ 301 00,
nebude-li v objednávce stanoveno jinak.
Objednatel je povinen zajistit přítomnost osoby
oprávněné k převzetí zboží nebo služby.
4.
PRODLENÍ DODAVATELE
Nebude-li Dodavatel schopen dostát závazku
včas, neprodleně o tom písemně informuje
Objednatele; současně sdělí i dodatečnou
lhůtu plnění předmětu smlouvy. Objednatel
není takovou Ihútou vázán a má právo od
smlouvy odstoupit, aniž tím budou dotčena
ostatní práva a nároky Objednatele včetně
nároku na náhradu škody a ušlý zisk.

hodnoty platná v době zdanitelného plnění.
Cena předmětu smlouvy se považuje za
uhrazenou
dnem
odepsání
peněžních
prostředků z účtu Objednatele.

dodávkami nebo službami (plněním smlouvy),
nese Dodavatel za takovouto škodu třetích
osob plnou odpovědnost a je povinen ji
uhradit.

7.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena předmětu smlouvy je splatná na základě
daňového dokladu. Daňový doklad musí
obsahovat náležitosti stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, číslo
objednávky Objednatele a podrobný rozpis
dodávaného zboží nebo služeb s uvedením
identifikačního čísla zboží a ceny za měrnou
jednotku, v případě služeb náklady, rozlišené
zvlášť na mzdu a materiál. Přílohou daňového
dokladu
bude
originál
oboustranně
potvrzeného dokladu o převzetí předmětu
smlouvy. Doba splatnosti daňového dokladu je
30 dnů od data jeho doručení Objednateli.
Dnem uskutečněni zdanitelného plněni je den
podpisu dokladu o převzetí předmětu smlouvy
Objednatelem. Smluvní strany se výslovně
dohodly, že
Dodavatel
nemůže
bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele
postoupit třetí
straně
pohledávku za
Objednatelem, a to celou nebo jakoukoliv její
část.
Dodavatel
není
oprávněn
bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele
započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči
Objednateli anebo její část, jež mu vznikne
na základě těchto
Všeobecných
podmínek
nebo
smlouvy
uzavřené s Objednatelem, oproti jakékoliv p o
hled ávce Objednatele vůči dodavateli.
O bjednatel je oprávněn započítat jakoukoliv
svou pohledávku vůči dodavateli, která mu
vznikne na základě smlouvy uzavřené s
dodavatelem
nebo
na základě těchto
Všeobecných obchodních podmínek, oproti
jakékoli
pohledávce
dodavatele
vůči
Objednateli.

10. PŘEPRAVNÍ DISPOZICE, BALENÍ
Dodavatel
je
oprávněn
předat zboží
Objednateli v místě plnění v pracovní době
Objednatele od 6:00 hodin do 14:00 hodin v
pracovní dny, p o k u d s e nedohodnou
smluvní strany jinak. Pokud dochází k odeslání
zboží Dodavatelem je Dodavatel povinen
odeslat předmět smlouvy v takovém obalu,
který zaručí dostatečnou ochranu před
poškozením po dobu přepravy a při případném
skladování
v
odpovídajících
prostorách
Objednatele.
Přepravní
dispozice
sdělí
Dodavatel Objednateli 10 dnů před termínem
splnění předmětu smlouvy. Materiál, který
bude Dodavatel dovážet do místa, které
Objednatel určí jako místo k plnění předmětu
smlouvy, musi potvrdit pracovníci Objednatele;
stejně tak i odvážený materiál, nářadí,
stavební stroje, které Dodavatel použil k plněni
předmětu smlouvy v areálu Objednatele, musí
být uvedeny n a seznam u a potvrzeny
příslušným zaměstnancem Objednatele. Tyto
potvrzené doklady jsou nedílnou součástí
faktury. Dodavatel je povinen si vyžádat u
Objednatele povolení pro vjezd svých vozidel
do areálu Objednatele.

8.

11. VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD
NEBEZPEČÍ ŠKODY
Na Objednatele přechází vlastnické právo k
pře d m ětu smlouvy dnem podpisu dokladu o
převzetí předmětu smlouvy, ke stejnému
okamžiku na něj přechází i nebezpečí škody
na něm.
12. SMLUVNÍ POKUTY
Je-li Dodavatel v prodlení s termínem plnění
peněžitého závazku, je Dodavatel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1
% z celkové ceny předmětu smlouvy za každý
i započatý den prodlení. Tím není dotčeno
právo Objednatele na náhradu škody a ušlý
zisk. Je-li Dodavatel
v prodlení
s termínem plnění nepeněžitého závazku,
včetně prodlení s odstraněním vad a
nedostatků předmětu plnění, je Dodavatel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 5.000 Kč za každý i započatý den p
rodleni, nestanoví - li s ohledem na výši a
povah u předmětu plnění objednávka či
smlouva výši smluvní pokuty odlišně. Tím není
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody
a
ušlý zisk. Je-li Objednatel v prodlení
s terminem plněni peněžitého závazku, je
Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní
pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za
každý i započatý den prodlení. Uplatněním
smluvní pokuty nezaniká právo smluvních
stran na náhradu škody a ušlý zisk. Smluvní
po kuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení j
ejich vyúčtování.

5. SPLNĚNÍ SMLOUVY
Pokud není dohodnuto jinak, Dodavatel je
povinen plnit předmět smlouvy na adrese:
PMDP, a.s., Plzeň, Borská 2964, PSČ 301 00.
Splněni předmětu smlouvy bude potvrzeno
podpisem dokladu o předání a převzetí
předmětu smlouvy (předávacího protokolu,
dodacího listu) zástupci obou smluvních stran
(dále jen doklad o převzetí). Součástí dodávky
jsou i další doklady, vztahující se k předmětu
smlouvy, jež jsou nutné k jeho převzetí a
užívání a dále doklady prokazující původ
zboží, sloužící pro účely celní, reexportu apod.
V případě, že předmětem smlouvy jsou
výrobky stanovené prováděcími předpisy k
zák. č. 22/1997 Sb., ve znění jeho pozdějších
změn a doplňků, je Dodavatel povinen zároveň
předat Objednateli Prohlášení o shodě
respekt, písemné Ujištění o vydání prohlášení
o shodě, a to nejpozději k dohodnutému
termínu plnění předmětu smlouvy. Vyžaduje-li
to charakter zboží nebo poskytnuté služby
bude předmět smlouvy dodán spolu s
osvědčením o kvalitě.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A
ZÁRUKA
Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje
Dodavatel na předmět smlouvy záruku v délce
36 měsíců, pokud se nedohodnou smluvní
strany jinak, která začíná plynout ode dne
splnění předmětu smlouvy. Pň vzniku vad je
Dodavatel povinen do 3 pracovních dnů po
obdrženi
písemného
oznámeni
vad
Objednatelem sdělit Objednateli své písemné
stanovisko k oznámené vadě a započít s
odstraněním vady v termínu stanoveném
Objednatelem. Volbu práva z vadného plnění
provádí Objednatel. V případě, že Dodav atel
oznámenou vadu neodstraní v termínu
stanoveném
Objednatelem,
nebo
v
naléhavých případech, kdy hrozí nebezpečí
prodleni a vzniku škody, má Objednatel právo
vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí
osoby, to vše na náklady Dodavatele, aniž by
tlm byla dotčena jeho další práva ze smlouvy,
zejména práva z Dodavatelem poskytnuté
záruky.
Objednatel
vyúčtuje
Dodavateli
náklady, které mu s odstraněním vady vznikly
a Dodavatel je povinen tyto náklady
Objednateli uhradit v plné výši do 15 dnů od
předložení vyúčtování (faktury). Objednatelem
podaná
zpráva
Dodavateli
o
vadách
služeb/zboží, tzv. reklamace, je považována
za včasnou, je-li odeslána Objednatelem ve
lhůtě 1 měsíce poté, co tyto závady zjistil. Do
odstranění vady nemusí Objednatel platit část
plnění odhadem přiměřeně odpovídající jeho
právu na slevu.

13. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
Žá d n á ze smluvních stran nesmi zpřístupnit
třetí osobě důvěrné informace, které při plnění
předmětu smlouvy získala od druhé smluvní
strany. To neplatí, mají-li být za účelem plnění
předmětu
Smlouvy
potřebné
informace
zpřístupněny
zaměstnancům,
statutárním
orgánům
nebo
jejich
členům
a
subdodavatelům.

6.
CENA
Cena je stanovena dohodou a je pevná a
nelze ji bez písemného souhlasu obou
smluvních stran měnit. Pokud není dohodnuto
jinak, cena se rozumí včetně balení, dopravy
do místa plnění a pojištěni. K ceně bude
připočtena zákonem stanovená daň z přidané

9.
ŠKODA ZPŮSOBENÁ
TŘETÍM OSOBÁM
Dodavatel odpovídá za to, že provedením
předmětu smlouvy a použitím materiálů a
postupů při jeho provádění nejsou porušena
práva třetích osob. V případě, že Dodavatel
způsobí třetím stranám škodu v souvislosti s

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Objednatel může kdykoli zcela nebo částečně
od smlouvy odstoupit, jestliže proti Dodavateli
bylo zahájeno soudní, rozhodčí, exekuční či
insolvenční řízení v případě, že Dodavatel
poruší některou z povinností vyplývajících mu
ze smlouvy, případně z těchto VOP.

l

r
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A ODBĚR SLUŽEB

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s
okamžitou
účinností
dnem
doručení
písemného oznámeni o odstoupeni. Tím není
dotčen jeho nárok na náhradu škody, případně
ušlý zisk.
15. VYŠŠÍ MOC
V případě výskytu událostí vyšší moci, za
které se především považují události jako je
zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár, a nebo
válka, se o dobu, po kterou trvá událost vyšší
moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností
smluvních stran vyplývajících z uzavřeného
smluvního vztahu. Strana, které je tímto
znemožněno
plnění
povinností,
bude
neprodleně informovat při vzniku takových
okolností druhou stranu a předloží jí o tom
doklady, příp. informace, že tyto okolnosti mají
podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
V případě, že působení vyšší moci trvá déle
než 90 dnů, jsou obě strany povinny jednat o
změně smlouvy.
Za událost vyšší moci nejsou považovány
takové události jako výluka, zpoždění dodávek
subdodavatelů (pokud nejsou způsobeny vyšší
mocí),platební
neschopnost,
nedostatek
pracovních sil nebo materiálu.
16. PODMÍNKY PLNĚNÍ
Má se za to, že Dodavatel prozkoumal
všechny
podmínky,
právní
požadavky,
nezbytné harmonogramy, výkresy a plány a
získal na vlastní odpovědnost všechny
dodatečné informace a detaily, které potřebuje
pro předmět smlouvy jako např. podmínky na
staveništi a jeho přístupnost, skladování a
zvedací zařízení, ubytování a předpisy
nezbytné pro řádné splnění předmětu
smlouvy. Objednatel nenese odpovědnost za
náklady spojené s chybami nebo za ztráty
způsobené tím, že si Dodavatel tyto informace
nezjistil.
17. BEZPEČNOST
Pokud Dodavatel plní smlouvu v areálu
Objednatele nebo v místě jím určeném, je
povinen plnit předmět smlouvy v souladu s
právními předpisy z oblasti bezpečnosti a
hygieny práce, protipožární ochrany a
příslušnými normami. Objednatel informuje
Dodavatele
o interních
bezpečnostních předpisech v místě plnění
smlouvy,
přičemž
Dodavatel
předmětu
zabezpečí
dodržování
těchto
předpisů
vlastními pracovníky. Zaměstnanci Dodavatele
jsou povinni pohybovat se pouze ve
vymezeném prostoru. Tento prostor opatří
Dodavatel výstražnými značkami (jménem své
firmy a jménem pracovníka odpovědného za
označené prostory). Dodavatel zajistí viditelné
označení svých zaměstnanců svojí obchodní
firmou. Po splnění předmětu smlouvy jsou
zaměstnanci Dodavatele povinni okamžitě
vrátit přidělené průkazky ke vstupu do areálu
Objednatele. V případě porušení výše
uvedených
povinností
kterýmkoliv
zaměstnancem Dodavatele je Objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo na
náhradu škody a ušlý zisk Objednatele tím
není dotčeno.
18. EKOLOGIE
Pokud Dodavatel plní smlouvu v areálu
Objednatele nebo v místě Objednatelem
určeném, je povinen plnit předmět smlouvy v
souladu s právními předpisy v oblasti ochrany
prostředí.
Dodavatel
vyhotoví
životního
program likvidace odpadu, který při jeho
činnosti vznikne, odpad zlikviduje
na vlastní náklad, bude vést o něm příslušnou
evidenci a při předání předmětu smlouvy
předloží doklady o likvidaci odpadu. Dodavatel
je povinen dodržovat právní normy o
manipulaci se závadnými látkami škodlivými

vodám. V průběhu plnění předmětu smlouvy
bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.
Dodavatel je odpovědný za případné vzniklé
škody způsobené plněním předmětu smlouvy
na úseku ochrany životního prostředí. V
smlouvy
případě, že při provádění předmětu
Dodavatel
poruší
zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je
povinen provést opatření k jejich obnovení.
Problematiku odpadů souvisejících s plněním
předmětu smlouvy je třeba konsultovat se
zaměstnanci Objednatele (útvar ekologie) a
dodržovat jejich pokyny.
19. SKLADOVACÍ A MANIPULAČNÍ
PLOCHY
Pokud Dodavatel provádí předmět smlouvy v
areálu
Objednatele nebo
v místě
Objednatelem určeném, je povinen se za tímto
účelem pohybovat pouze v prostorách nebo
manipulačních plochách vymezených mu
Objednatelem.
Předměty,
prostředky,
eventuel. věci, které buď slouží k plnění
předmětu smlouvy nebo se stanou jeho
součástí, je
Dodavatel
povinen řádně
skladovat v prostorách vymezených mu k tomu
Objednatelem a řádně je zabezpečit před
odcizením a udržovat je v řádném, uklizeném
stavu. Po splnění
předmětu
smlouvy je Dodavatel povinen tyto prostory
uvést do původního, případně dohodnutého
stavu a předat je Objednateli formou
písemného protokolu v dohodnutém termínu.
20. SUBDODÁVKY
Pokud se strany nedohodnou jinak, předloží
Dodavatel před podpisem smlouvy Objednateli
seznam svých subdodavatelů ke schválení. V
případě, že po podpisu smlouvy vznikne
potřeba změny
nebo
doplnění tohoto
seznamu, je tato změna nebo doplnění účinná
pouze po předchozím písemném odsouhlasení
Objednatelem.
21. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A
ZÁVĚREČNÁ
Případné změny v označení či určeni
smluvních stran je povinna smluvní strana, u
které změna nastala, písemně oznámit bez
zbytečného odkladu druhé smluvní straně.
Každá smluvní strana je rovněž povinna
oznámit bez zbytečného odkladu druhé
smluvní straně změnu kontaktních údajů,
změnu bankovního spojení, či změnu jiných
rozhodných údajů pro plnění, pokud ke změně
takovýchto údajů dojde či má dojít. Pokud
smluvní strana nesplní oznamovací povinnost
stanovenou v tomto článku, odpovídá druhé
smluvní straně za škodu tímto způsobenou.
Vzájemné vztahy neupravené těmito VOP se
řídí ustanoveními právního řádu České
republiky, Místně příslušným soudem si strany
sjednávají ve smyslu ust. §89a občanského
soudního řádu v platném znění věcně
příslušný soud
1. stupně se sídlem v Plzni.
22. RUČENÍ ZA DPH, NESPOLEHLIVÝ
PLÁTCE
1. V případě, že úplata za zdanitelné plnění
překračuje částku 540 000 Kč musí být
nejpozději do data zdanitelného plnění
správcem daně Dodavatele
zveřejněn
Bankovní účet, na který má být placeno.
Zveřejněni účtu se rozumí
zveřejněni
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve
smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 písm. c)
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Spolehlivý účet“). Není-li účet, na který má
být placeno, Spolehlivým účtem, jsou PMDP,
a.s. oprávněny bez zbytečného odkladu po
tomto zjištění, nejpozději však do splatnosti
příslušné faktury, vrátit tuto fakturu Dodavateli
2

za účelem změny účtu na Spolehlivý účet s
tím, že není v prodlení s placením za příslušné
zdanitelné plnění. Doručením opravené faktury
začíná běžet nová lhůta splatnosti. V případě,
že Dodavatel odmítne přes výzvu PMDP, a.s.
nahradit bankovní účet, na který má být
placeno a který není Spolehlivým účtem,
Spolehlivým účtem nebo Dodavatel Spolehlivý
účet nemá, jsou PMDP, a.s.oprávněny zaplatit
cenu
zdanitelného plnění ve výši bez DPH
Dodavateli na
jím uvedenýúčet a příslušnou
výši DPH
příslušnému správci daně
Dodavatele. V takovém případě je zaplacení
ceny zdanitelného plnění ve výši bez DPH a
tomu odpovídající DPH
správci daně
Dodavatele řádným splněním závazku PMDP,
a.s.. Dodavateli nevzniká právo domáhat se
vůči PMDP, a.s. doplatku ve výši příslušné
DPH ani úroků z prodlení, smluvních pokut či
jakýchkoliv jiných majetkových sankcí či
náhrady škody z titulu prodleni s úhradou.
2. V případě, že Dodavatel je registrovaným
plátcem DPH v tuzemsku a určí k přijeti plat
b y z a zdanitelné plnění účet, který vede
poskytovatel
platebních
služeb
mimo
tuzemsko, jsou PMDP, a.s. oprávněny bez
zbytečného odkladu po tomto zjištění,
nejpozději však do splatnosti příslušné faktury,
vrátit tuto fakturu Dodavateli za účelem změny
účtu na Spolehlivý účet vedený v tuzemsku.
Dále bude postupováno jako v bodě 1.
3. Potvrzením objednávky či uzavřením kupní
smlouvy Dodavatel potvrzuje, že k datu přijetí
objednávky či uzavření kupní smlouvy není
Nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty ve zněni pozdějších
předpisů (dále jen „Nespolehlivý plátce").
Stane-li se Dodavatel Nespolehlivým plátcem
následně, je povinen oznámit PMDP, a.s. do 3
pracovních dnů od uveřejnění této informace v
registru plátců DPH na e-mailovou adresu:
faktury@pmdp.cz.
V případě, že Dodavatel nesplní výše
uvedenou oznamovací povinnost ani v
dodatečné lhůtě 10-ti dnů, je povinen zaplatit
PMDP, a.s. smluvní pokutu ve výši trojnásobku
DPH, která je již splatná nebo bude splatná v
nejbližší době. V případě, že v okamžiku
uskutečnění zdanitelného
plnění je
o
Dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový
přístup
skutečnost,
že
je
Nespolehlivým plátcem, jsou PMDP, a.s.
oprávněny zaplatit cenu zdanitelného plněni
ve výši bez DPH Dodavateli a tomu příslušnou
DPH příslušnému správci daně Dodavatele. V
takovém
případě
je
zaplacení
ceny
zdanitelného plnění ve výši bez DPH a tomu
odpovídající DPH správci daně Dodav a t ele
řádným splněním závazku PMDP, a.s. zaplatit
cenu zdanitelného plnění včetně DPH a
Dodavateli nevzniká právo domáhat se vůči
PMDP, a.s. doplatku ve výši příslušné DPH ani
úroků z prodlení, smluvních pokut či
jakýchkoliv jiných majetkových sankcí či
náhrady škody z titulu prodlení s úhradou.
Zveřejnění Dodavatele jako Nespolehlivého
plátce je důvod pro odstoupení od smlouvy ze
strany PMDP, a.s.

