Dílčí kupní smlouva č. 2
k Rámcové kupní smlouvě
č. Kupujícího 469/2017/PMDP
č. Prodávajícího: 401CZ17007
která byla uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

/. Smluvní strany
1. Prodávající

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

Se sídlem:
Pod Bezručovým vrchem, Stará Ježnická 1556/1, 794 01 Krnov
IČ:
46581146
DIČ:
CZ46581146
Bankovní spojení:
č.účtu:
■
Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 3488
Jednající:
Ondřejem Bezručem, jednatelem
tel.:
fax:
e-mail:
(dále jen Prodávající)
a
2. Kupující

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Se sídlem:
Plzeň - Východní předměstí, Denisovo nábřeží 920/12, 303 23
IČ:
25220683
DIČ:
CZ25220683
Bankovní spojení:
č.účtu:
Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710
Jednající:
Mgr. Romanem Zarzyckým, předsedou představenstva
tel.:
fax:
e-mail:
(dále jen Kupující)

dále společně nazývané smluvní strany uzavírají tuto Dílčí kupní smlouvu č. 2 takto:

Dílčí kupní smlouva č. 2
k Rámcové kupní smlouvě
č. Kupujícího 469/2017/PMDP, č. Prodávajícího: 401CZ17007

II. Preambule
Výše uvedené smluvní strany se v souladu s Rámcovou kupní smlouvou (č. Kupujícího
469/2017/PMDP, č. Prodávajícího 401CZ17007) a na základě písemné výzvy Kupujícího č.
2309/ÚGŘ/GŘ/PMDP/2020 učiněné v souladu s čl. VI. odst. 6.2 Rámcové kupní smlouvy,
dohodly na uzavření této Dílčí kupní smlouvy č. 2 (dále též jen jako „Smlouva“).

///. Předmět smlouvy
Předmětem plnění této Smlouvy je dodávka 2 kusů středněkapacitní nízkopodlažní tramvaje
provedené dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 a v příloze č. 2 Rámcové kupní
smlouvy (dále jen „Tramvaje“), které se Prodávající touto smlouvou zavazuje za níže
sjednaných podmínek vyrobit a dodat Kupujícímu a Kupující se zavazuje tyto Tramvaje
převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

IV. Termín dodávky
Prodávající je povinen a zavazuje se dodat Kupujícímu předmět plnění této Smlouvy
v termínu do 31. 10. 2021. Konkrétní termín předání a převzetí Tramvají bude vždy stanoven
na základě předchozí dohody zástupců smluvních stran pověřených k předání a převzetí
dílčí dodávky.

V. Další podmínky smlouvy
Smluvní strany shodně prohlašují, že cenové a platební podmínky se v souladu s čl. VI odst.
6.3 Rámcové kupní smlouvy řídí Rámcovou kupní smlouvou, stejně tak jako právní vztahy
smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné právní závaznosti, každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Prodávající bere na vědomí a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že obsah této Smlouvy
nepodléhá obchodnímu tajemství a podléhá povinnosti uveřejnění 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) a bude
v souladu s tímto zákonem v registru smluv Kupujícím uveřejněna.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem zveřejnění
v registru smluv.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Dílčí kupní smlouvy č. 2 a prohlašují, že si ji
přečetly a že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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VII. Podpisy smluvních stran

V Krnově dne

V Plzni dne
2 5 -11- 2020

10. 11. 2020

Prodávající:

Kupující:

