Kupní smlouva
Smlouva o realizaci obnovy vozových radiostanic
č. 827/2020/PMDF
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl., za použití ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

KOMO-COM, s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
26007282
CZ26007282

1.1 Dodavatel plnění:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 222788
Mgr. Ing. Josefem Přikrylem, jednatelem

Zápis v Obchodním rejstříku
Zastoupená:
tel.:
e-mail:
(dále též jen „prodáva jící“)
a
1.2

Odběratel plnění:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
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
Mgr. Romanem Zarzyckým, předsedou představenstva

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

I.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na Interní zakázku „Obnova
vozových radiostanic", zadávané kupujícím jako zadavatelem interní zakázky. Nabídka
prodávajícího byla v zadávacím řízení vybrána jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.
Zadávací dokumentace a její přílohy, stejnějako nabídka prodávajícího učiněná v zadávacím řízení
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, tvoří samostatnou (oddělenou) přílohu této smlouvy.

II.

Předmět plnění

2.1 Předmětem této smlouvy je postupná obnova stávajících radiostanic TM8250 umístěných ve
vozidlech MI ID (všechny trakce - autobusy, tramvaje a trolejbusy), konkr. dodávka 336 kusů
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nových radiostanic do vozidel MHD, včetně demontáže stávajících radiostanic, montáže a instalace
včetně zprovoznění radiostanic nových, jejichž technická specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této
smlouvy, která tvoří její nedílnou součást (dále také „Zařízení").
2.2 Prodávající se touto smlouvou za níže sjednaných podmínek zavazuje, mimo jiné, dodat kupujícímu
Zařízení, a kupující se zavazuje, za níže sjednaných podmínek, Zařízení převzít a zaplatit
prodávajícímu kupní cenu za Zařízení a související činnosti.
2.3 Prodávající bere na vědomí a zavazuje se, že Zařízení bude kompatibilní se stávající radiovou sítí,
tj. bude splňovat podmínky provozu v současné radiové síti standardu MPT1327 s výhledem na
digitalizaci sítě. Pro Zařízení budou zachovány datové i hlasové funkcionality a konektivita se
současným nebo novějším palubním počítačem vozidla.
2.4 Prodávající bere na vědomí, že výměna stávajících radiostanic za Zařízení dodávané dle této
smlouvy bude probíhat za běžného provozu bez omezení pravidelné výpravy vozidel.
2.5 Dodávka Zařízení zahrnuje zejména:
o Demontáž původních radiostanic a jejich předání kupujícímu
• Dodávku a montáž nového Zařízení do vozidel, včetně kabeláže
o Dodávku HW a SW pro administraci a programování radiostanic včetně licence SW
• Zajištění veškerých práv a licencí souvisejících s provozováním dodaných radiostanic 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 max. 20 zaměstnanců kupujícího a zaškolení techniků externího dodavatele
údržby vozidel
• Dodávku návodů na údržbu a užívání dodaných Zařízení (v tištěné podobě a v elektronické
podobě).

2.6 Zařízení musí vyhovovat veškerým relevantním závazným právním předpisům a normám a být
schváleno pro provoz v drážních vozidlech (tramvaje a trolejbusy) včetně odsouhlasených TP
Drážním úřadem.
2.7 Zařízení musí být zajištěno proti neoprávněnému použití nebo neoprávněné manipulaci s daty
nepovolaným osobám.
2.8 Prodávající se zavazuje kupujícímu po dobu deklarované doby provozní spolehlivosti Zařízení, tj.
po dobu 8 let v městském provozu poskytovat řádnou technickou dokumentaci a technickou
podporu vztahující se k dodávaným radiostanicím 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.
2.9 Demontované radiostanice je prodávající povinen předat kupujícímu, a to ihned po jejich
demontování, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
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III.

Harmonogram plnění, zkušební provoz

3.1 Dodávka Zařízení bude zahájena nejdříve v únoru 2021, konkrétní termíny instalace do vozidel
budou stanoveny v podrobném časovém harmonogramu, který bude smluvními stranami stanoven
ve Ihůtě do 30 dnu od uzavření této smlouvy. Oboustranně odsouhlasený harmonogram se stane
přílohou č. 2 této smlouvy.
3.2 Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že maximální počet současně odstavených vozidel je
10 vozidel za trakci. Zde uvedené pravidlo bude zohledněno při sestavování časového
harmonogramu obnovy.
3.3 Termín dodání a instalace poslední radiostanice je sjednán do 31.3. 2022.
3.4 Dodávka a instalace prvních 10 Zařízení (celkem, bez ohledu na trakce) bude provedena v termínu
nejpozději do 28. 2. 2021, tak aby 1. 3. 2021 mohl započít zkušební provoz za účelem ověření
splnění kompatibility dodaného Zařízení se stávající radiovou sítí kupujícího. Zkušební provoz
poběží po celý jeden kalendářní měsíc a o jeho výsledku učiní smluvní strany písemný protokol.
Bezproblémový jednoměsíční provoz testovaného vzorku radiostanic je podmínkou pro fakturaci
dodaného Zařízení, resp. jeho první části.
3.5 Kupující je oprávněn harmonogram dle svých provozních potřeb jednostranně měnit, a to vždy
s jednoměsíčním předstihem, přičemž tuto skutečnost bere prodávající na vědomí. Vždy bude platit,
že v jeden okamžik může být odstaveno pouze 10 vozidel dané trakce.

IV. Cena a platební podmínky
4.1.

Kupní cena Zařízení je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky
prodávajícího, vykalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy a činí:
a)

za dodávku 1 kusu radiostanice (Zařízení) částku ve výši:
19 295,- Kč bez DPH
slovy: devatenácttisíc dvěstědevadesátpět korun českých

a) za dodávku 336 kusů radiostanic (Zařízení) částku celkem ve výši:
6 483 120,- Kč bez DPH
slovy: šestmilionů čtyřistaosmdesáttřitisíc jednostodvacet korun českých
K ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době
plnění.
Fakturace bude probíhat postupně, jednou za měsíc, průběžně po celou dobu trvání smlouvy, dle
harmonogramu dodávek. Kupní cena dílčí dodávky bude stanovena dle skutečného počtu
dodaného Zařízení v kalendářním měsíci, a to prostým součinem kupní ceny za 1 ks Zařízení a
počtu dodaných Zařízení v daném kalendářním měsíci.
4.2.

Cena uvedená v čl. IV, odst. 4.1. této smlouvy je uvedena jako cena maximálně přípustná po celou
dobu trvání této smlouvy, nepřipouští se navýšení ceny. Cena zahrnuje též dopravu Zařízení 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.
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jím určené osoby s obsluhou a údržbou vozidla, a též veškeré licenční poplatky k SW dodanému
v rámci předmětu plnění. Kupní cena zahrnuje i náklady na demontáž stávajících radiostanic a
montáž a uvedení do provozu Zařízení.
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 podepsané protokoly o předání a převzetí Zařízení v rámci daného kalendářního
měsíce spolu s veškerými písemnými podklady vztahující se k dodávce zboží kupujícím.

4.4.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly dílčí
dodávky uskutečněny. Co se týče první části dodávky, pro kterou je stanoven zkušební provoz,
tam je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den podpisu předávacího protokolu, na základě
kterého je ověřeno, že Zařízení je kompatibilní se stávající radiovou sítí a plně funkční v prostředí
kupujícího.

4.5.

Faktura je splatná do 60 dnů ode dne vystavení, min. však 50 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 50 dnů ode dne doručení takové řádné faktury kupujícímu.

4.6.

Faktura - daňový doklad musí být zaslána elektronicky na emailovou adresu faktury@pmdp.cz
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.
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“). 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 a zprovoznění Zařízení bude sepsán a oprávněnými osobami podepsán předávací
protokol, který bude tvořit podklad pro fakturaci kupní ceny.
5.3 V případě prodlení prodávajícího s dodáním nebo montáží Zařízení 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 radiostanic, 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 Zařízení dodáno v termínu dle časového harmonogramu, řádně a včas, je kupující
oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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5.5 Kupující je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy se v průběhu zkušebního
provozu radiostanic ukáže, že dodané radiostanice nejsou kompatibilní se stávající radiovou sítí
a/nebo že radiostanice neodpovídají požadavkům kupujícího a technické specifikaci.
VI.

Záruka za jakost

6.1 Prodávající prohlašuje, že poskytuje kupujícímu záruku na zboží (Zařízení) v délce 4 let (48
měsíců) od okamžiku jeho předání a převzetí, tj. od okamžiku zprovoznění (montáže)
radiostanice ve vozidle.
6.2 Prodávající prohlašuje, že Zařízení vyhovuje všech relevantním závazným právním předpisům,
normám a je schváleno pro provoz v drážních vozidlech (trolejbusy a tramvaje).
6.3 Prodávající
garantuje
v městském provozu.

provozní

spolehlivost

Zařízení

po

dobu
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let

6.4 Prodávající garantuje kupujícímu, že Zařízení 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
Zařízení 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.

Závěrečná ustanovení

7.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami
kupujícího - příloha č. 4, zadávací dokumentací a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012
Sb.. občanského zákoníku.
7.2 V případě soudního sporu je místně příslušným soudem obecný soud kupujícího. Strany
vylučují možnost rozhodovat vzájemné spory mezi nimi před rozhodci.
7.3 Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku za kupujícím vzniklou na základě této smlouvy
nebo v souvislosti s ní na třetí osobu bez písemného souhlasu kupujícího.
7.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nich každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
7.5 Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými
k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7.6 Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění
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
vzhledem k tomu, že neobsahuje obchodní tajemství, bude včetně jejích příloh uveřejněna
kupujícím v souladu s tímto zákonem v registru smluv.
7.7 Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně sním souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.
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7.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv.

VIII.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha č.
příloha č.
příloha č.
příloha č.

V Praze dne

1 - Technická specifikace
2 - Časový harmonogram - bude doplněno po jeho zpracováni
3 - Zadávací dokumentace, včetně příloh - nenípevnou součástí této smlouvy
4 - Všeobecné obchodní podmínky kupujícího

V Plzni dne

- 7 -12- 2020

