RÁIWCOyÁXUPNÍ SMLOUVA
č. 281/2019/PMDP
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely tyto smluvní strany:

1.

Prodávající
Obchodní společnost:
zastoupená:
sídlo:
IČ:
DIČ:

MZK Chomutov s.r.o.
Droužkovická 424, 431 41 Údlice
25490273
CZ25490273

Bankovní spojení:
č. účtu:
Tel./fax:
Kontaktní osoba:
E-mail:
a

2.

Kupující
Obchodní společnost: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.,
zastoupená:
Mgr. Romanem Zarzyckým, předsedou představenstva
sídlo:
Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí,
301 00 Plzeň
IČ:
25220683
DIČ:
CZ25220683
Bankovní spojení:
č. účtu:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
níže uvedeného roku, měsíce a dne uzavřeli Rámcovou kupní smlouvu v. tomto zněhí:

i

Preambule
Tato Rámcová kupní smlouva byla uzavřena na základě výsledků Interní zakázky s názvem
Dodávka trakčních stožárů pro TT Borská pole, přičemž nabídka prodávajícího byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

3. Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu trakční stožáry (dále
také „zboží“), specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, do vybraných prostor vozovny
tramvají Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. (dále je PMDP, a.s.) Plzeň Slovany, Slovanská alej 35, popř. na jiné místo určené kupujícím na území města Plzně.
Dodávkou se rozumí nákup stožárů včetně dopravy do místa plnění.

2.

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího převést vlastnické právo ke zboží na
kupujícího a závazek kupujícího toto převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.
Součástí plnění jsou příslušné doklady, dodací list, veškerá nezbytná technická
dokumentace vztahující se ke zboží v českém jazyce.

3.

Objednávání a dílčí plnění zboží bude realizováno průběžně jednotlivými objednávkami
dle momentální potřeby kupujícího. Jednotlivé dodávky budou plněny prodávajícím po
každé potvrzené jednotlivé objednávce (dílčí kupní smlouvě), učiněné (uzavřené) na
základě této Rámcové kupní smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.

4. Dodací podmínky a přejímka zboží
Smluvní strany se výslovně dohodly, že již na základě této smlouvy je prodávající povinen a
zavazuje se kupujícímu dodat v termínu do 15, 6. 2019 následující zboží:

Specifikace stožárů

Počet kusů

Trakční stožár C - 15400N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr

2

Trakční stožár Co - 15400N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr s
adaptérem na 114mm, s dvířky na D-šroub

3

Trakční stožár Do - 22000N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr s
adaptérem na 114mm, s dvířky na D-šroub

7

Trakční stožár HEB - 320/1 Om, žárový zinek + závěrný nátěr

2

2

Pro následující uzavírání dílčích kupních smluv platí následující postup.
Termín objednávky
4.1.
4.2.

Zboží bude ze strany kupujícího objednáno zasláním objednávky na e-mail
prodávajícího: x
_
Prodávající se zavazuje kupujícímu na e-mail uvedený v každé dílčí objednávce
potvrdit přijetí objednávky a ostatní podmínky dodávky zaslané dle předchozího
odstavce, a to nejpozději do 2 pracovních dnů do 14:00 hodin ode dne, ve kterém byla
objednávka zaslána. Potvrzení o přijetí objednávky je přijetím návrhu na uzavření dílčí
kupní smlouvy. Prodávající není oprávněn objednávku (návrh na uzavření dílčí kupní
smlouvy) odmítnout. Nepotvrdí-li prodávající kupujícímu doručení objednávky, nemá
tato skutečnost vliv na povinnost prodávajícího dodat kupujícímu objednané množství
zboží za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Způsob plnění objednávky
4.3.

Dodání zboží bude prováděno na náklady prodávajícího.

Místo a doba plnění
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Místem dodání a odběru zboží podle této smlouvy je areál vozovny kupujícího na adrese Plzeň, Slovanská alej 35, popř. jiné místo určené kupujícím na území města
Plzně. V případě změny místa dodání bude o této skutečnosti kupující prodávajícího
včas informovat.
Tato smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2019, počínaje dnem nabytí
účinnosti této smlouvy a skončí buď uplynutím sjednané doby, nebo splněním dodávek
trakčních stožárů.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží dle požadavku kupujícího.
Dodací lhůty trakčních stožárů ode dne zaslání objednávky kupujícím jsou do 15
pracovních dnů, není-li v objednávce uvedena lhůta delší.
Dodávky zboží o víkendu, tj. sobota a neděle a ve státní svátek, se zpravidla
nepředpokládají. V ojedinělých případech je kupující oprávněn požadovat dodávku i
v těchto dnech za standardních dodacích a platebních podmínek.
Odmítne-li prodávající dodat objednané zboží nebo objednané zboží včas nedodá
nebo zabrání či zaviní nemožnost zaslání objednávky, je kupující oprávněn
objednané zboží koupit od třetí osoby. Tím není dotčeno právo kupujícího na
náhradu Škody.

Čas a způsob dodávky
4.9.

Dodání zboží bude prováděno v časovém rozmezí od 6:00 hod do 13:00 hod dne
požadované dodávky (doba odpovídající pracovní době ve skladu kupujícího).
4.10. Objednávky pro plnění ve dnech pracovního volna a klidu je kupující povinen sdělit
emailem nebo telefonicky kontaktní osobě kupujícího
nejpozději 5 pracovních dní
před potvrzeným termínem dodání (do 12. 00 hod.).
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4.11 Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží dle požadavků kupujícího, nejsou-li
takové požadavky v rozporu s touto smlouvou. Smluvní strany jsou oprávněny
dohodnout ad hoc jiný způsob dodávky. Taková dohoda vyžaduje písemnou podobu
(připouští se i emailová komunikace oprávněných osob).
4.12. Skládání trakčních stožárů musí být provedeno výhradně za přítomnosti pověřené
osoby kupujícího a zástupce prodávajícího a podle pokynů kupujícího. Pověřená
osoba kupujícího potvrdí převzetí množství na dodacím listu svým podpisem, nebo
' podpisem a otiskem razítka kupujícího.
4.13. Prodávající u dodaného zboží ručí za vlastnosti stanovené příslušnými normami
pro toto zboží; které budou doloženy atestem a za vlastnosti zboží jím deklarované.
Atest bude kupujícímu předán při skládání zboží. V případě, že atest nebude dodán
s každou dílčí dodávkou zboží, je kupující oprávněn dodávku odmítnout.
Odmítnutí dodávky z tohoto důvodu se považuje za nesplnění dodávky a porušení
smlouvy. Kupující je v takovém případě oprávněn odebrat zboží od jiného
dodavatele shodně, jako v případech stanovených v článku 4, odstavec 4.8. této
smlouvy.
4.14. Kupující bude zasílat objednávky dle aktuální potřeby, přejímat objednané dodávky a
poskytovat prodávajícímu součinnost tak, aby neohrozil závazky vyplývající ze
smluvních vztahů (zejména z dodacích a nahlašovacích podmínek prodávajícího
ke kupujícímu).
4.15. Za prodávajícího je touto smlouvou stanovena kontaktní osoba
odpovědná za přijetí objednávek,
realizaci dílčích dodávek zboží, za dopravu a za jednání ohledně jednotlivých
ustanovení této Rámcové kupní smlouvy.
4.16. Za kupujícího k vystavení a podpisu objednávek je touto smlouvou pověřen a
zplnomocněn ředitel úseku Drážní cesty
nebo jím pověřený zaměstnanec.
4.17. Za kupujícího k převzetí zboží a potvrzení dodacích listů je touto smlouvou pověřen a
zplnomocněn
nebo jím pověřený zaměstnanec.

1. Cena zboží a platební podmínky
Kupní cena
a.

b.

c.

Kupní cena dodávek zboží je vždy stanovena za 1 ks trakčního stožáru v Kč bez DPH
dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této Rámcové kupní smlouvy. K ceně bez
DPH bude připočtena daň dle platné právní úpravy v okamžiku plnění.
Kupní cena za 1 kus zboží dle předchozího odstavce bude cenou nepřekročitelnou a
bude zahrnovat veškeré náklady kupujícího s dodávkou zboží související včetně
dopravy do místa plnění, pojištění a vyložení zboží.
Prodávající se zavazuje garantovat výši kupní ceny po celou dobu platnosti této
smlouvy.

Platební podmínky
d.

Veškeré platby ve prospěch prodávajícího se uskuteční bezhotovostně na bankovní
účet prodávajícího. Případné platby ve prospěch kupujícího se uskutečm

4

e.

f.
g.

h.

i.
j.

bezhotovostně na bankovní účet kupujícího, a to na účty, které jsou uvedeny v záhlaví
této Rámcové kupní smlouvy.
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 (dodací list), z něhož plyne, že plnění bylo dodáno bez
jakýchkoliv závad. Kupní cena bude na daňovém dokladu uvedena též v Kč za kusy.
Počet kusů na daňovém dokladu musí být v souladu s množstvím trakčních stožárů
v kusech podle dodacího listu.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den potvrzení převzetí (dodání) zboží
kupujícím.
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 Prodávajícímu zboží protokolárně předá. Pokud faktura
neobsahuje všechny uvedené náležitosti a přílohy, má Kupující právo fakturu vrátit k
doplnění. V takovém případ ě 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.
Faktura - daňový doklad musí být doručena na adresu PMDP:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Finanční účtárna
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní předměstí
a/nebo zaslána elektronicky na emailovou adresu faktury@pmdp.cz ve formátu
ISDOC nebo PDF.
Platba dodávky bude provedena bezhotovostním platebním převodem na účet
Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.
Kupující a prodávající se dohodli na tom, 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: faktury@pmdp.cz. 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 je již splatná nebo bude
splatná v nejbližší době.
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6. Ostatní ujednání
Smluvní pokuty
6.1. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednaném termínu, je
prodávající povinen na vyzvání uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5%
. z celkové ceny včas nedodaného zboží bez DPH, a to za každý den prodlení.
6.2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je kupující povinen na vyzvání
uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den
prodlení.
6.3. 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
6.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování, není-li ve
vyúčtování uvedena splatnost delší.
6.5. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní
strany na náhradu újmy, a to ve výši převyšující smluvní pokutu.
Nabytí vlastnického práva
6.6. Kupující se stává vlastníkem zboží okamžikem jeho převzetí. Skutečností dokládající
tento okamžik je podpis oprávněné osoby kupujícího na předávacím protokolu
(dodacím listu). Tímto okamžikem také přechází na kupujícího nebezpečí škody na
zboží.
i

Škoda a vady zboží
6.7. Vadným plněním se podle této smlouvy považuje zejména nedodání zboží
v odpovídající kvalitě. Hrubým porušením této smlouvy je zejména prodlení
prodávajícího s dodáním zboží o 5 a více pracovních dní nebo nedodání či odmítnutí
dodání zboží.
6.8. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou kupujícímu nebo třetím osobám vadným
plněním.
6.9. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které má dodané zboží v okamžiku jeho
předání, i když se vada stane zjevnou (bude zjištěna) až po této době.
6.10. Práva a povinnosti smluvních stran z titulu odpovědnosti za vady dodaného zboží a
z titulu náhrady škody se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, není-li touto smlouvou sjednáno jinak. Prodávající odpovídá též za
škodu, kterou způsobí kupujícímu a jeho obchodním partnerům v souvislosti
s realizací této smlouvy.
6.11. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od
prodávajícího. V případě vlastní dopravy zajišťované kupujícím přechází na
kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem převzetí zboží v místě jeho '
nakládky. Ve zbytku se řídí vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z titulu'
přechodu nebezpečí škody na zboží příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6.12. Pro případ, že prodávající vyúčtuje kupujícímu za dodané zboží vyšší, než sjednanou

kupní cenu (dle přílohy č. 1), a kupující tuto vyšší, než sjednanou kupní cenu
prodávajícímu uhradí, má se za to, že záporný rozdíl mezi sjednanou kupní cenou
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cenou- prodávajícím vyúčtovanou a kupujícím uhrazenou, je bezdůvodným
obohacením prodávajícího ke škodě kupujícího. Zaplacení celé, prodávajícím
účtované kupní ceny, která je vyšší než cena sjednaná (dle přílohy č. 1), se nepovažuje
ze strany kupujícího za uznání dluhu.
6.13. Pro případ, že prodávající kupujícímu odmítne dodat nebo nedodá již objednané zboží,
nebo toto zboží nedodá ve sjednané kvalitě a množství, nebo se s dodáním
objednaného zboží dostane do prodlení o 5 a více pracovních dní, zavazuje se
' prodávající uhradit kupujícímu na vyzvání rozdíl mezi částkou, kterou byl kupující
nucen vynaložit na zakoupení potřebného množství zboží od třetích osob a částkou,
kterou by jinak vynaložil na zakoupení takového množství trakčních stožárů od
prodávajícího, dodal-li by prodávající kupujícímu řádně zboží za sjednanou cenu (dle
přílohy č. 1). Tento rozdíl se považuje za škodu.
6.14. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na předmět dodávky v délce 60 měsíců.
Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání zboží kupujícímu.
6.15. Kupující je povinen reklamovat vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu po té,
kdy vadu zjistí. Reklamace se uplatňují na adrese prodávajícího, nedohodnou - li se
smluvní strany jinak. V reklamaci kupující uvede, o jaké vady se jedná a jak se
projevují.
6.16. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě.

7. Závěrečná ujednání
7.1.

Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upravena touto smlouvou, se řídí
občanským zákoníkem. Smluvní strany se shodly na tom, že všechny spory, které
mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny dohodou.
Smluvní strany sjednávají ve smyslu příslušných ustanovení občanského soudního
řádu pro spory vyplývající z této Smlouvy či s touto Smlouvou související místní
příslušnost Okresního soudu Plzeň - město, případně Krajského soudu v Plzni.

7.2.

Prodávajícímu touto smlouvou nevzniká výhradní právo na prodej zboží a kupujícímu
nevzniká závazek odebírat Zboží výlučně od prodávajícího po dobu platnosti smlouvy.

7.3.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží při
podpisu smlouvy po jednom vyhotovení.

7.4.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, jakož i objednávky dle
této smlouvy vystavené, podléhají povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů, a bude včetně všech jejích příloh kupujícím uveřejněna v
souladu s tímto zákonem v registru smluv. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva
neobsahuje obchodní tajemství.

7.5.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění smlouvy v registru smluv.
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7.6.

Obě smluvní strany prohlašují, že s touto kupní smlouvu byly řádně seznámeny a že
tato smlouva nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek. Souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy

7.7.

Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě opakovaného porušení
některé z povinností stanovených v této smlouvě.

7.8.

Rámcovou kupní smlouvu bude možno měnit pouze písemnou formou (číslovanými
dodatky).

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
1) Základní specifikace Zboží - nabídka prodávajícího
2) Všeobecné obchodní podmínky PMDP, a.s.
3) Zadávací dokumentace Interní zakázky a nabídka prodávajícího - nejsou pevnou
součástí smlouvy

V Údlicích dne: 11.04.2019

V Plzni dne: .Z..1.......

Příloha č. 4

VSEOBECNE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOZÍ A ODBĚR SLUŽEB

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále
VOP) jsou nedílnou součásti objednávky
vystavené společnosti Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s., se sídlem v PlzniVýchodnl 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 akceptaci 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 plněni 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 o11 tom písemně informuje
Objednatele; současně sdělí i dodatečnou
Ihútu plněni předmětu smlouvy. Objednatel
není takovou Ihůtou 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 plněni.
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 jej! 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 plněni 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
skladováni
v
odpovídajících
prostorách
Objednatele.
Přepravní
dispozice
sdělí
Dodavatel Objednateli 10 dnů před terminem
splněni předmětu smlouvy. Materiál, který
bude Dodavatel dovážet do místa, které
Objednatel urči jako místo k plněni předmětu
smlouvy, musí potvrdit pracovníci Objednatele;
stejně tak i odvážený materiál, nářadi,
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 součásti
faktury Dodavatel je povinen si vyžádat u
Objednatele povoleni pro vjezd svých vozidel
do areálu Objednatele.

8.

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). Součásti 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 zněni jeho pozdějších
změn a doplňků, je Dodavatel povinen zároveň
předat Objednateli Prohlášeni o shodě
respekt, písemné Ujištěni o vydáni 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
splněni předmětu smlouvy. Při vzniku vad je
Dodavatel povinen do 3 pracovních dnů po
obdržení
písemného
oznámení
vad
Objednatelem sdělit Objednateli své písemné
stanovisko k oznámené vadě a započít s
odstraněním vady v terminu stanoveném
Objednatelem. Volbu práva z vadného plnění
provádí Objednatel. V připadě, že Dodav atel
oznámenou vadu neodstraní v termínu
stanoveném
Objednatelem,
nebo
v
naléhavých případech, kdy hrozí nebezpečí
prodlení a vzniku škody, má Objednatel právo
vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí
osoby, to vše na náklady Dodavatele, aniž by
tím 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
předloženi 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
odstraněni vady nemusí Objednatel platit část
plnění odhadem přiměřeně odpovídající jeho
právu na slevu.

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 baleni, dopravy
do místa plněni 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

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 prodleni s terminem plnénl
peněžitého závazku, je Dodavatel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1
% z celkové ceny předmětu smlouvy za každý
i započatý den prodleni. 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
rodlení, nestanoví - li s ohledem na výši a
povah u předmětu plnénl objednávka či
smlouva výši smluvní pokuty odlišné. Tím není
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody
a
ušlý zisk. Je-li Objednatel v prodlení
s termínem 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 vyúčtováni.
13. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
Žád n á ze smluvních stran nesmi zpřístupnit
třetí osobě důvěrné informace, které při plněni
předmětu smlouvy získala od druhé smluvní
strany. To neplatí, maji-li být za účelemplnění
předmětu
Smlouvy
potřebné
informace
zpřístupněny
zaměstnancům,
statutárním
orgánům
nebo
jejich
členům
a
subdodavatelům.
14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Objednatel může kdykoli zcela nebo částečné
od smlouvy odstoupit, jestliže proti Dodavateli
bylo zahájeno soudní, rozhodčí, exekuční či
insolvenční řízeni v případě, že Dodavatel
poruší některou z povinnosti vyplývajících mu
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ze smlouvy, případné z těchto VOP.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s
okamžitou
účinnosti
dnem
doručeni
písemného oznámení o odstoupení. Tím není
dotčen jeho nárok na náhradu škody, případně
ušlý zisk.
15. VYŠŠÍ MOC
V případě výskytu událostí vyšší moci, za
které se především považuji události jako je
zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár, a nebo
válka, se o dobu, po kterou trvá událost vyšší
moci, prodlužují lhůty pro plněni povinností
smluvních stran vyplývajících z uzavřeného
smluvního vztahu. Strana, kterě je tímto
znemožněno
plnění
povinností,
bude
neprodleně informovat pří vzniku takových
okolnosti druhou stranu a předloží jí -o tom
doklady, přip. informace, že tyto okolnosti mají
podstatný vliv na plněni 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, zpožděni 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 vlastni odpovědnost všechny
dodatečné informace a detaily, které potřebuje
pro předmět smlouvy jako např. podmínky na
staveništi a jeho přístupnost, skladování a
zvedací zařízeni, ubytováni 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 oblastí bezpečnosti a
hygieny práce, protipožární ocnrany a
příslušnými normami. Objednatel Informuje
Dodavatele
o interních
bezpečnostních předpisech v místě plnění
předmětu
smlouvy,
přičemž
Dodavatel
zabezpečí
dodržováni
těchto
předpisů
vlastními pracovníky. Zaměstnanci Dodavatele
jsou povinni pohybovat se pouze ve
vymezeném prostoru. Tento prostor opatři
Dodavatel výstražnými značkami (jménem své
firmy a jménem pracovníka odpovědného za
označené prostory). Dodavatel zajistí viditelné
označeni svých zaměstnanců svojí obchodní
firmou. Po splnění předmětu smlouvy jsou
zaměstnanci Dodavatele povinni okamžité
vrátit přidělené průkazky ke vstupu do areálu
Objednatele. V případě porušeni výše
uvedených
povinnosti
kterýmkoliv
zaměstnancem Dodavatele je Objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo na
náhradu škody a ušlý zisk Objednatele tím
není dotčeno.
18. EKOLOGIE
Pokud Dodavatel plni smlouvu v areálu
Objednatele nebo v místě Objednatelem
určeném, je povinen pinit předmět smlouvy v
souladu s právnimi předpisy v oblasti ochrany
životního
prostředí.
Dodavatel
vyhotoví
program likvidace odpadu, který při jeho
činnosti vznikne, odpad zlikviduje
na vlastni 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
případě, že při provádění předmětu
smlouvy
Dodavatel
poruší
zatravnéné 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 mfstě
Objednatelem určeném, je povinen se za tímto
účelem pohyboval 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 splněni
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 ss 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
Případně změny v označeni 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
smluvni straně zménu kontaktních údajů,
změnu bankovního spojení, či zménu jiných
rozhodných údajů pro plnění, pokud ke změně
takovýchto údajů dojde či má dojit. Pokud
smluvní strana nesplní oznamovací povinnost
stanovenou v tomto článku, odpovídá druhé
smluvní straně za škodu tímto způsobenou.
Vzájemné vztahy neupravené těmito VOP se
řídl ustanoveními právního řádu České
republiky, Místné 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
nejpozdóji do data zdanitelného plnění
správcem
dané 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"). Nenl-li účet, na který má
být placeno. Spolehlivým účtem, jsou PMDP,
a.s. oprávněny bez zbytečného odkladu po
2

tomto zjištění, nejpozději však do splatnosti
příslušné faktury, vrátit tuto fakturu Dodavateli
za účelem změny účtu na Spolehlivý účet s
tím, že není v prodleni s placením za příslušné
zdanitelné plněni. 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 plněni ve výši bez DPH
Dodavateli na
jím uvedenýúčet a příslušnou
výši DPH
příslušnému správci dané
Dodavatele. V takovém případě je zaplacení
ceny zdanitelného plněni 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 prodleni, smluvních pokut či
jakýchkoliv jiných majetkových sankci či
náhrady škody z titulu prodlení s úhradou.
2. V případě, že Dodavatel je registrovaným
plátcem DPH v tuzemsku a urči 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 přijeti
objednávky či uzavřeni kupní smlouvy není
Nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanoveni
§ 106a zákona č, 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty ve znění 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
přistup
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.

Příloha č. 1

Specifikace trakčních stožárů - cenová nabídka
Cena za 1 ks
v Kč bez DPH

Počet ks

Cena celkem v Kč
bez DPH

34 800,00

35

1 218 000,00

35 200,00

27

950 400,00

39 600,00

1

39 600,00

Trakční stožár Co - 13200N/llm, žárový zinek + závěrný nátěr s adaptérem na 114mm, s
dvířky na D-šroub

40 200,00

1

40 200,00

Trakční stožár Do - 16100N/12m, žárový zinek + závěrný nátěr s adaptérem na 114mm, s
dvířky na D-šroub

52 500,00

2

105 000,00

40 000,00

48

1 920 000,00

40 300,00

38

1 531 400,00

50 400,00

6

302 400,00

Název

Trakční stožár C - 15400N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr
Trakční stožár Co - 15400N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr s adaptérem na 114mm, s
dvířky na D-šroub
Trakční stožár C - 13200N/llm, žárový zinek + závěrný nátěr

Trakční stožár D - 22000N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr
Trakční stožár Do - 22000N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr s adaptérem na 114mm, s
dvířky na D-šroub
Trakční stožár HEB - 320/10m, žárový zinek + závěrný nátěr
Celková cena v Kč bez DPH*)
) hodnotící kritérium

6 107 000,00

