dílci kupní smlouva
Nákup 18 metrového nízkopodlažního (bezbariérového) trolejbusu
s alternativním bezemisním zdrojem energie pohonu (trakční baterie)
v roce 2020
č. Kupujícího: 1174/2018/PMDP
č. Prodávajícího: ELC/S/O/2018/XX
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

1.1

I.
Smluvní strany
Prodávající
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Se sídlem:
Tylova 1/57, 301 28 Plzeň
IČO:
47718579
DIČ:
CZ47718579
Bankovní spojení:
Citibank a.s., č. účtu: 2038740118/2600
Zápis v Obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl B, vložka 1313
Jednající:
tel. / fax:
e-mail:
(dále též jen „Prodávající“)
a

1.2

Kupující
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v Obchodním rejstříku
Jednající:
tel. / fax:
e-mail:
(dále též jen „Kupující“)

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň
25220683
CZ25220683

vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710

dále společně nazývané smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu takto:
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II. Preambule
Tato smlouva je uzavírána na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy
č. 24/2018/PMDP (ELC/BUS/015/17), čl. VI., odst. 6.1 a 6.2 (dále jen „rámcová kupní
smlouva“). Smluvní strany podpisem této smlouvy protvrzují, že Kupující řádně splnil
své povinnosti uvedené v čl. VI., odst. 6.2 rámcové kupní smlouvy.

2.1.

III. Předmět smlouvy
Prodávající se touto smlouvou za níže sjednaných podmínek zavazuje vyrobit a dodat
Kupujícímu zboží (trolejbusy) a Kupující se zavazuje za níže sjednaných podmínek
zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

3.1.

3.2.

4.1.

Zbožím dle předchozího odstavce se rozumí 1 kus nového nízkopodlažního
bezbariérového trolejbusu v délce 18m s alternativním bezemisním zdrojem
energie pohonu spočívajícím v trakčních bateriích, splňující veškeré podmínky pro
provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob stanovené obecně
závaznými právními předpisy platnými na území České republiky a současně způsobilé
bez jakýchkoliv technických či jiných úprav k provozu v síti Kupujícího, v provedení
podle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 rámcové kupní smlouvy
č. 024/2018/PMDP (dále také „předmět plnění“ nebo „trolejbus“).
IV. Cena a platební podmínky
Smluvní strany sjednávají Kupní cenu za prodej:
a)

1 ks trolejbusu
.....
16.700.000 Kč bez DPH
slovy: šestnáctmilionůsedmsettisíc korun českých
DPH ve výši 21%
.....
3.507.000 Kč
slovy: třimilionypětsetsedmtisíc korun českých
1 ks trolejbusu včetně DPH
.....
20.207.000 Kč
slovy: dvacetmilionůdvěstěsedmtisíc korun českých

4.2.

5.1.

Ostatní cenové a platební podmínky se v souladu s čl. VI. odst. 6.3 rámcové kupní
smlouvy řídí rámcovou kupní smlouvou.
V. Dodávky trolejbusů pro rok 2020 a doba plnění
Prodávající se zavazuje vyrobit a dodat Kupujícímu:
1 ks trolejbusu
ve lhůtě do 31.05.2020
za sjednanou kupní cenu a Kupující se zavazuje řádně zhotovený trolejbus převzít a
zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Dodávka v dřívějším termínu
v roce 2020 je povolena.

2

VI. Společná ustanovení
Ve věcech touto smlouvou neupravených se smlouva v souladu s čl. VI. odst. 6.3 rámcové
kupní smlouvy řídí rámcovou kupní smlouvou.

7.1.

7.2.

VII. Závěrečná ustanovení
Ve věcech touto smlouvou či rámcovou kupní smlouvou neupravených se smlouva řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
Prodávající bere na vědomí a podpisem této smlouvy potvrzuje, že obsah této smlouvy
a její Přílohy č. 1 nepodléhá obchodnímu tajemství, podléhá zákonu č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím a dále povinnosti uveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách
účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) a bude
včetně jejích přílohy uveřejněna v souladu s tímto zákonem v registru smluv.

7.3. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Prodávající
a jeden Kupující a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7.4.

Součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy. Zadávací dokumentace a její přílohy,
stejně jako nabídka Prodávajícího učiněná v zadávacím řízení, tvoří samostatné
(oddělené) přílohy č. 3, č. 4 a č. 5 Rámcové kupní smlouvy č. 24/2018/PMDP.

VIII. Podpisy smluvních stran
V Plzni dne

2 1 -12- 2018

V Plzni dne

1 e -12- 2018

