RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO
ě. 575/2018/PMDP

I.
Smluvní strany
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
sídlo Plzeň - Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ: 301 00
zastoupená:
IČO: 25220683
DIČ: CZ25220683
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710
kontaktní osoba ve věcech technických:
dále jen „Objednatel'4
a

Richard Honěar
sídlo Gruzínská 1855/3, 326 00 Plzeň
zastoupená:
IČO: 61761494
DIČ: CZ61761494
bankovní spojení:
,
,
zapsaná v obchodním rejstříku Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v
obchodním rejstříku
kontaktní osoba ve věcech technických: Richard Honěar
dále jen „Zhotovitel44

II.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele s odbornou péčí provádět nátěry až 900 ks stožárů
trakčního vedení ročně (dále také jen „Dílo44) a závazek Objednatele hradit za takto poskytované
služby Zhotoviteli touto smlouvu sjednanou odměnu, to vše za podmínek uvedených v této
Rámcové smlouvě o dílo (dále jen „smlouva44).

2.

Základní požadavky na předmět Díla:
a) mechanické odstranění koroze (vybroušení) včetně provedení základního syntetického
antikorozního nátěru vybroušených míst;
b) jednovrstvý základní nátěr syntetický antikorozní;
c) jednovrstvý vrchní syntetický uzavírací nátěr odstín RAL 7046;
d) finální nátěrová ochrana před nežádoucím výlepem plakátů do výšky 3 m od paty
stožáru.

3.

Specifikace zkorodovaného povrchu stožárů je uvedena v příloze ě. 1 této smlouvy, kde je
uveden bližší popis mírně, středně a silně zkorodovaného povrchu.

III.
Doba plnění
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou čtyř let. počínaje dnem uzavření smlouvy, maximálně však
do dosažení fakturovaného finančního objemu 11.915.000,- Kč bez DPH.

IV.
Místo plnění
Místem plnění smlouvy jsou stožáry umístěné na území města Plzně.

V.
Odměna a platební podmínky
1.

Cena díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v rámci interní zakázky
s názvem Nátěry trakčních stožárů, kterou realizoval Objednatel.

2.

Výše ceny díla bez DPH a způsob jejího výpočtu jsou uvedeny v příloze č. 2 Cenová nabídka
- Specifikace nátěrů této smlouvy. K ceně bude účtována DPH v zákonné výši platná v době
plnění.

3.

Nabídková cena bez DPH dle předchozího odstavce je cenou maximální, nejvýše přípustnou,
platnou po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele s provedením
nátěru trakčních stožárů související včetně dopravy do místa plnění, likvidace obalů, zajištění
dopravního značení a povolení příslušných orgánů apod.

4.

Na provedení Díla bude Objednatel vystavovat dílčí Objednávky.

5.

Zhotovitel bude povinen na za provedené Dílo na základě objednávky vystavit Objednateli
řádnou fakturu (daňový doklad). Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti běžné v
obchodním styku a musí naplňovat charakter daňového dokladu podle zákona č. 235/2004
Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení
§ 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dále bude faktura obsahovat číslo dílčí
objednávky.

6.

Datem zdanitelného plnění je den předání díla prostého vad a nedodělků (spolu se všemi
doklady), tj. den vyznačený v písemném předávacím protokole jako den předání a převzetí
díla.

7.

Cena Díla bude splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení faktury, ne však dříve, než
uplynutím 21 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli. Stanoví-li Zhotovitel
fakturou splatnost ceny Díla delší než 30 dnů, platí tato delší lhůta splatnosti.

8.

Kromě náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje:
-

cenu, jejíž výše bude stanovena jako násobek ceny nátěru za 1 m2 plochy trakčního
stožáru a výměrou plochy (v m2), na které byla údržba provedena v členění za:
a) provedení nátěru lm2 plochy mírně zkorodovaného povrchu trakčního stožáru
včetně očištění trakčních stožárů
b) provedení nátěru lm2 plochy středně zkorodovaného povrchu trakčního stožáru

-

-

včetně očištění trakčních stožárů
c) provedení nátěru lm2 plochy silně zkorodovaného povrchu trakčního stožáru
včetně očištění trakčních stožárů, přebroušení na celé ploše bruskou,
d) provedení jednovrstvého základního nátěru syntetického antikorozního lm2 plochy
trakčního stožáru
e) provedení jednovrstvého vrchního syntetického uzavíracího nátěru odstín RAL 7046
lm2 plochy trakčního stožáru
f) provedení nátěru lm2 plochy finální nátěrové ochrany před nežádoucím výlepem
plakátů do výšky 3 m od paty stožáru.

9.

Přílohou faktury bude kopie písemného předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Na absenci této přílohy se nahlíží jako na nedostatek
náležitostí faktury.

10.

Vystaví-li Zhotovitel fakturu, která nebude splňovat veškeré zákonné či sjednané náležitosti,
je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Objednateli. Splatnost ceny
díla se pak řídí splatností uvedené v opravené faktuře, přičemž splatnost nenastane dříve, než
uplynutím 21 dnů ode dne doručení opravené a bezvadné faktury.

11.

Objednatel bude povinen platit sjednanou cenu Díla bezhotovostním platebním převodem na
účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě. Uvede-li Zhotovitel ve faktuře jiný účet, je Objednatel
povinen na takovýto účet plnit pouze tehdy, pokud fakturu podepíše statutární orgán
Zhotovitele, nebo osoba statutárním orgánem zmocněná, nebo pokud taková osoba oprávněná
jednat za Zhotovitele změnu účtu Objednateli předem písemně oznámí.

12.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tom, že Objednatel 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 zhotovitel již nebude mít oprávnění DPH po
Objednateli požadovat a ani z této částky nebude nárokovat úrok z prodlení. Tímto způsobem
bude Objednatel postupovat zejména v případě, že se Zhotovitel stane tzv. nespolehlivým
plátcem dle § 106a zákona o DPH. O tomto postupu bude Objednatel vždy Zhotovitele
informovat.
Skutečnost o zaevidování Zhotovitele v registru nespolehlivých plátců je Zhotovitel povinen
oznámit Objednateli do 3 pracovních dnů od uveřejnění této informace v registru plátců DPH
na e-mailovou adresu: faktury@pmdp.cz. V případě, že Zhotovitel nesplní výše uvedenou
oznamovací povinnost ani v dodatečné lhůtě 10 dnů, je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši trojnásobku DPH.

13.

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury, zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

14.

V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla (dílčího plnění) bude povinen uhradit
Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla za každý den
prodlení. Tím nebude dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

15.

Zhotovitel není oprávněn požadovat od Objednatele jakoukoliv záruku, zálohu či jistotu na
zajištění závazku Objednatele k zaplacení ceny za provedení Díla.

VI.
Ostatní obchodní podmínky
1.

Provedení nátěrů konkrétních trakčních stožárů bude realizováno průběžně na základě
dílčích smluv, které budou uzavírány jednotlivými objednávkami dle momentální potřeby
Objednatele. Provedení Díla bude realizováno po každé jednotlivé objednávce. Objednatel
zašle Zhotoviteli objednávky faxem na č. xxxxxx nebo e-mailem na adresu
Zhotovitel je povinen Objednateli objednávku potvrdit faxem
nebo e-mailem do 24 hodin od obdržení objednávky (v případě dnů pracovního klidu a
svátků následující pracovní den). Takto potvrzená objednávka bude nahrazovat dílčí
smlouvu.

2.

Objednávka bude uzavřena vždy v písemné formě. Obsahem objednávky bude minimálně:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

konkrétní počet a specifikace trakčních stožárů, jichž se nátěr týče
detailní specifikace nátěru
odhad ceny nátěru
termín provedení nátěru trakčních stožárů, přičemž zhotovitel je oprávněn
splnit tento svůj závazek i před sjednaným termínem plnění
osoby oprávněné v dané věci jednat za smluvní strany, včetně případného
rozsahu jejich oprávnění.

3.

Objednatel bude oprávněn Objednávku zrušit nebo změnit do doby zahájení prací.

4.

Povinnost Zhotovitele zahájit Dílo ve stanoveném termínu dle objednávky je zajištěna
smluvní pokutou ve výši 0,05% z ceny objednaného nátěru za každý započatý den prodlení.

5.

O předání a převzetí Díla na základě schválené objednávky jsou Zhotovitel a Objednatel
povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá,
a pokud ne, z jakých důvodů. Přijme-li Objednatel Dílo i s vadami a nedodělky, není tím
dotčena odpovědnost Zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady Díla. Současně se strany
zavazují v předávacím protokolu specifikovat vady a nedodělky Díla a Zhotovitel se
zavazuje tyto odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě sjednané pro
odstranění vad v předávacím protokolu. Oboustranně podepsaný předávací protokol bude
vždy přílohou příslušného daňového dokladu.

6.

Objednatel nebude omezen v množství požadovaných nátěrů trakčních stožárů. Objednatel
je oprávněn neobjednat u Zhotovitele žádný nátěr trakčního stožáru. V tomto případě
nenáleží Zhotoviteli žádná náhrada škody.

VII.
Požadavky Objednatele na likvidaci odpadů a bezpečnost práce
1. Zhotovitel je původcem všech odpadů vzniklých při provádění Díla a zodpovídá za to,
že s nimi bude nakládat a odstraňovat je v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla plnit povinnosti vyplývající ze zákona 86/2002 Sb.
o ovzduší a souvisejících předpisů. Zhotovitel je při provádění Díla povinen omezovat emise
do ovzduší v nej vyšší možné míře.
2. Zhotovitel je povinen předcházet únikům závadných látek. Zhotovitel je povinen zajistit při
provádění Díla odstranění veškerých úniků a úkapů v místě plnění vlastními prostředky a na

vlastní náklady. V případě většího úniku závadných látek (havarijní situace) je povinen
informovat o tomto úniku a jeho odstranění kontaktní osobu ve věcech technických (tel:

3. Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance o dodržování režimu bezpečnosti práce a tento
režim dodržovat. Dále je povinen vybavit své pracovníky, podílející se na provádění Díla,
potřebnými ochrannými pomůckami a OOPP v souladu s příslušnými předpisy na osobní
náklady.
4. Zhotovitel zodpovídá za dodržování dopravních a požárních předpisů svými pracovníky při
provádění Díla.
5. Zhotovitel zajistí seznámení svých zaměstnanců s riziky práce, BOZP a PO na zařízení Ing.

6.

Zhotovitel stvrdí, že jím pověřené osoby k provedení smluvních prací jsou zdravotně a
odborné způsobilé dle požadavků Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky.

VIII.
Jakost díla, záruční podmínky a vady díla
1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo
jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
4. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich
příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli záruku za jakost Díla v délce minimálně 48
měsíců ode dne převzetí Díla.
6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla.
7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel písemně oznámí
Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nebudou-li uplatněny
jiné nároky zákonné z titulu odpovědnosti za vady Díla.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna
nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
v závislosti na klimatických podmínkách.

9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vad.

IX.
Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném
rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla,
bez ohledu na zavinění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit škodu způsobenou při realizaci díla třetí osobě, ledaže prokáže,
že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich
zmírnění.

X.
Závěrečné ujednání
1. Smlouvu o dílo bude možno měnit pouze písemnou formou.
2. Právní vztahy smluvních stran vyplývajících z této Rámcové smlouvy budou podléhat
výlučně právnímu řádu ČR a budou podřízeny zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. V případě sporu smluvních stran bude k projednání sporu příslušný soud, který je obecným
soudem Objednatele. Projednání případných sporů před rozhodci či rozhodčím soudy se
vylučuje.
4. Smluvní strany budou oprávněny vypovědět tuto smlouvu bez uvedení důvodu. Výpovědní
lhůta činí šest měsíců, počínaje prvým dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude
výpověď doručena druhé smluvní straně.
5. V případě podstatného porušení smluvní povinnosti z této smlouvy jednou ze stran, je druhá
strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit s účinky ke dni doručení odstoupení druhé
smluvní straně. Za podstatné porušení smluvní povinnosti bude považováno zejména
opakované nedodržení sjednaného termínu provedení nátěru o více než 10 pracovních dnů či
opakované vadné provedení Díla.
6. Mezi smluvními stranami nelze sjednat jiné smluvní pokuty, jiné sankce, možnost výpovědi
nebo odstoupení od smlouvy, než které připouští tato smlouva, pokud se tak smluvní strany
písemně nedohodnou.
7. Smluvní strany budou povinovány k nezbytné součinnosti, aby mohl být naplněn účel
smlouvy a aby strany neutrpěly škodu.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i všeobecné obchodní podmínky Objednatele. V případě
rozporu platí ustanovení této smlouvy.
9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze

smlouvy třetí osobě.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o
celém jejím rozsahu, což stvrzují podpisy.
11. 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.
12. 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 Objednatelem uveřejněna v souladu s tímto zákonem v registru
smluv.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
smlouvy v registru smluv.
14. Přílohy
Příloha č. 1: Specifikace zkorodovaného povrchu stožárů
Příloha č. 2: Cenová nabídka
Příloha č. 3: Všeobecné obchodní podmínky Objednatele

V Plzni, dne

1

Příloha č. 1
éT*
.
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O
Specifikace
povrchuO stožáru
" JT* 1

5% koroze do výše 2,5 m - Mírná koroze

1

f

<

v

50% koroze do výše 2,5 m - Silná koroze

Zpracoval: 14.4.2018

Příloha č. 2 - Cenová nabídka

Cenová nabídka

Cena za lm2
v Kč bez DPH

Cena za lm2
v Kč
včetně DPH

Dílčí
kritéria
váha
v%

116

140.36

8

11S

142.78

15

150

181,5

10

105

127,05

20

e

Provedení jednovrstvého vrchního syntetického
uzavíracího nátěru, odstín RAL 7046 plochy trakčních
stožárů

96

116,16

45

f

Nátěr plochy trakčních stožárů - finální nátěrové ochrany
před nežádoucím výlepem plakátu do výšky 3 m paty
stožáru

148

179,08

2

Pořadí

a

b

c

d

Popis nátěru

Nátěr plochy mírně zkorodovaného povrchu trakčního
stožáru včetně očištění trakčních stožárů např. drátěným
kartáčem na rotační brusce, vybroušená místa budou
lokálně ošetřena červenohnědou antikorozní barvou
Nátěr plochy středně zkorodovaného povrchu trakčního
stožáru včetně očištění trakčních stožárů např. drátěným
kartáčem na rotační brusce popř.vybroušení bruskou,
vybroušená místa budou lokálně ošetřena červenohnědou
antikorozní barvou
Nátěr plochy silně zkorodovaného povrchu trakčního
stožáru včetně očištění trakčních stožárů, přebroušení na
celé ploše bruskou, vybroušená místa budou lokálně
ošetřena červenohnědou antikorozní barvou
Provedení jednovrstvého základního nátěru syntetického
antikorozního plochy trakčního stožáru

Poznámka:
hodnocení bude provedeno:
2
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A ODBĚR SLUŽEB

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále
VOP) jsou nedílnou součásti objednávky
vystavené společností 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 společné označovaní jako
smluvní strany. Odchylky od těchto VOP mají
platnost jen tehdy, pokud jsou Dodavatelem a
Objednatelem výslovné sjednány.
1.
VZNIK SMLOUVY
Dodavatelem potvrzená objednávka a tyto
VOP představuji 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 plněni předmětu smlouvy
pMdP, a.s., Plzeň, Borská 2964, PSČ 301 00,
nebude-!i 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, neprodlené o tom písemně informuje
Objednatele; současně sdělí i dodatečnou
lhůtu plněni 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 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 náležitostí 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 zboži a ceny za měrnou
jednotku, v případě služeb náklady, rozlišené
zvlášť na mzdu a materiál. Přílohou daňového
dokladu
bude
originál
oboustranné
potvrzeného dokladu o převzetí předmětu
smiouvy. Doba splatnosti daňového dokladu je
30 dnů od data jeho doručení Objednateli.
Dnem uskutečněni zdanitelného plněni je den
podpisu dokladu o převzetí předmětu smiouvy
Objednatelem Smluvní strany se výslovné
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
zboži
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 ph případném
skladování
v
odpovídajících
prostorách
Objednatele
Přepravní
dispozice
sdělí
Dodavatel Objednateli 10 dnů před terminem
splnění předmětu smlouvy. Materiál, který
bude Dodavatel dovážet do místa, které
Objednatel urči jako místo k plnění předmětu
smlouvy, musí potvrdit pracovnici 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 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
Splnění 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
užíváni 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 Prohlášeni o shodě
respekt, písemné Ujištěni o vydání prohlášení
o shodě, a to nejpozdéji k dohodnutému
termínu plněni předmětu smlouvy Vyžaduje-li
to charakter zboži nebo poskytnuté služby
bude předmět smiouvy dodán spolu s
osvědčením o kvalitě.

PRÁVA 2 VADNÉHO PLNĚNÍ A
ZÁRUKA
Neni-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. Při vzniku vad je
Dodavatel povinen do 3 pracovních dnů po
obdržení
písemného
oznámení
vad
Objednatelem sdělit Objednateli své písemne
stanovisko k oznámené vadě a započít s
odstraněním vady v terminu stanoveném
Objednatelem. Volbu práva z vadného plněni
provádí Objednatel. V případě, že Dodav atel
oznámenou vadu neodstraní v terminu
stanoveném
Objednatelem,
nebo
v
naléhavých případech, koy hrozí nebezpečí
prodlení a vzniku škody, má Objednatel právo
vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí
osoby, to vše na náklady Dodavatele, aniž by
tim 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
plněni odhadem přiměřené 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 plnění a pojištění. 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 prováděni 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 nebezpeči škody
na něm
12. SMLUVNÍ POKUTY
Je-li Dodavatel v prodlení s termínem plněni
peněžitého závazku, je Dodavatel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1
% z celkové ceny předmětu smlouvy za každý
i započatý den prodlení Tim není dotčeno
právo Objednatele na náhradu škody a ušlý
zisk. Je-li Dodavatel
v prodleni
s terminem plnění nepeněžitého závazku,
včetně prodleni s odstraněním vad a
nedostatků předmětu plněni, 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 plněni objednávka či
smlouva výši smluvní pokuty odlišné. Tím není
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody
a
ušlý zisk. Je-li Objednatel v prodleni
s terminem plnění 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 obdrženi j
ejich vyúčtováni.
13. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
Žá d n š ze smluvních stran nesmi zpřístupnit
třetí osobě důvěrné informace, které při plnění
předmětu smlouvy získala od druhé smluvní
strany. To neplatí, mají-ii být za účelem plněni
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
insoivenční řízení v případě, že Dodavatel
poruší některou z povinnosti vyplýva;i'~I'*h
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ze smlouvy, případně z těchto VOP.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s
okamžitou
účinností
dnem
doručení
písemného oznámeni 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 považují události jako je
zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár, a nebo
válka, se o dobu, po kterou trvá událost vyšší
moci, prodlužuji Ihúty pro plnění povinnosti
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, přip informace, že tyto okolnosti mají
podstatný vliv na plněni smluvních povinností.
V případě, že působení vyšší mocí trvá déle
než 90 dnů, jsou obé 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 detaiiy, které potřebuje
pro předmět smlouvy jako např. podmínky na
staveništi a jeho přístupnost, skladování a
zvedací zařízení, ubytováni a předpisy
nezbytné pro rádné splněni 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 plni smlouvu v areálu
Objednatele nebo v místě jim určeném, je
povinen plnit předmět smlouvy v souladu s
právními předpisy z obiasti bezpečnosti a
hygieny práce, protipožární ochrany a
příslušnými normami. Objednatel informuje
Dodavatele
o interních
bezpečnostních předpisech v místě plněni
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 splněni předmětu smlouvy jsou
zaměstnanci Dodavatele povinni okamžité
vrátit přidělené průkazky ke vstupu do areálu
Objednatele
V případě porušení 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 plní smlouvu v areálu
Objednatele nebo v místě Objednatelem
určeném, je povinen plnit předmět smlouvy v
souladu s právními předpisy v oblasti ochrany
životního
prostředí.
Dodavatel
vyhotoví
program likvidace odpadu, který při jeho
činnosti vznikne, odpad zlikviduje
na vlastní náklad, bude vést o něm příslušnou
evidenci a při předáni předmětu smlouvy
předloží doklady o likvidací 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 prováděni předmětu
smlouvy
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,
eveníuel. věci, které bud slouží k plnění
předmětu smlouvy nebo se stanou jeho
součásti, 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, případné dohodnutého
stavu a předat je Objednateli formou
písemného protokolu v dohodnutém terminu.
20. SUBDODÁVKY
Pokud se strany nedohodnou jinak, předloží
Dodávatél před podpisem smlouvy Objednateli
seznam svých subdodavatelů ke schválení. V
případě, že po podpisu smlouvy vznikne
potřeba
změny nebo doplněni tohoto
seznamu, je tato změna nebo doplnění účinná
pouze po předchozím písemném odsouhlasení
Objednatelem.
21. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A
ZÁVĚREČNÁ
Případné změny v označení či určení
smluvních stran je povinna smluvní strana, u
které změna nastala, písemné 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 plněni, 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
nejpozdéji do data zdanitelného pinění
správcem
daně Dodavatele
zveřejněn
Bankovní účet, na který má být placeno
Zveřejnění účtu se
rozumí zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve
smysiu ustanovení § 109 odst. 2 pism. 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, nejpozdéji však do splatnosti
příslušné faktury, vrátit tuto fakturu Dodavateli
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 pinění ve výši bez DPH
Dodavateli na
jím uvedenýúčet a příslušnou
výši DPH
příslušnému správci dané
Dodavatele. V takovém případě je zaplaceni
ceny zdanitelného plněni ve výši bez DPH a
tomu odpovídající DPH
správci dané
Dodavatele řádným špiněním 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 prodleni 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
siužeb
mimo
tuzemsko, jsou PMDP a.s oprávněny bez
zbytečného odkladu po tomto zjištěni,
nejpozdéji 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 pňjetí
objednávky či uzavřeni kupní smlouvy není
Nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanoveni
§ 10Sa zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Nespolehlivý piátce").
Stane-li se Dodavatel Nespolehlivým plátcem
následné, je povinen oznámit PMDP, a.s do 3
pracovních dnů od uveřejněni 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 zapiatit
PMDP. a s. smluvní pokutu ve výši trojnásobku
DPH, která je již splatná nebo bude splatná v
nejbližši době V případě, že v okamžiku
uskutečnění zdanitelného
plněni 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
zaplaceni
ceny
zdanitelného plnění ve výši bez DPH a tomu
odpovídající DPH správci dané 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 prodleni s úhradou.
Zveřejněni Dodavatele jako Nespolehlivého
plátce je důvod pro odstoupení od smlouvy ze
strany PMDP. a.s.

