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SMLOUVA o DÍLo č. N0183630 MÁJ/J) VÁM/4.30
Termín plnéní; 31.01.2019 v I

Objednatel: Zhotovitel:
Elektrárny Opatovice1 as. Palivový kombinát Ústí1 statni podnik
Opatovice nad Labem Hrbovicka 2
532 13 Pardubice 2 403 39 Chlumec

IČ: 28888821 DIČ.- 0228800821 [0; 00007530 DIČ; (3200007530

Vedené u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod spisovou vedená 0 Krajském 50000 v Ústí nad Labem 00:1 Spisovou
značkou B 2940 značkou AXVIII 433.

Počet přílohż 0 Vystaveno dne: 05.12.2018
vyřizuje: telefon: fax: e-mail:

PŘEDMĚT
1. Položka: Kotelna - čištění zásobníkü paliva

Na základě provedené poptávky a předložené nabídky z 23.11.2018 objednáváme u Vás vyčištění 4 ks
zásobníků uhlí v EOP za pomocí horolezecké techniky.
Požadované práce budou íakturovanv v ceně 400,- Kč/hod./osoba, 500,- Kč/hod/vedoucí a čas Strávený
na cestě 250,- Kč/hod . Cena za dopravu bude 17,- KČ/km dle Skutečných kilometrů.
Konkrétní zásobníky a termíny realizace bude upřesnénv S kontaktní osobou ve věcech realizařni'rh,
kterým je

Termín plnění od: do: 31.01.2019

Fakturujte po vykonání dila. Fakturu proplatíme do 30 dnů po jejím obdržení.

Adresa dodání: Elektrárny Opatovice, 8.5., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice
Tento navrh smlouvv zavazuje navrhovatele pouze po dobu čtrnácti dnů od jeho vystavení, tzn. že navrhovatel není povinen smlouvu uzavřít, pokud mu
navrh potvrzenýr druhou smluvní stranou bude potvrzen později než 14.den ode dne vystavení návrhu. '

Tato Smlouva se řídí všeobecnvmi obchodními podmínkami ke smlouvě o dílo (dále jen "podmínky") uvedenými na rubu této smlouvv o dílo. Zhotovitel
podpisem této smlouvv potvrzuje, že se seznámil s podmínkami a že jejich obsahu a významu v plném rozsahu porozumëi a pokud mu význam některého
ustanovení nebvl srozumitelnv, bvl mu tento objednatelem vysvětlen před podpisem této smlouvy.

Smluvní stranv se dohodly, že podmínkyr podle této smlouvy budou jedinými obchodními podmínkami, kterými se bude tato smlouva řídit. Na jakékoli
obchodní podmínky zhotovitele nebude pro účely této smlouvy brán zřetel.

v souladu s ust. § ITF-[10 odst. 3 zakona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku objednatel tímto vylučuje přijetí návrhu s dodatkem nebo jeho odchylkou od
znění této smlouvy. Tato smlouva se považuje za uzavřenou až po úplném konsenzu o všech naležitostech smlouvy.

Á/Z. čce/P Č/ˇYĂ/Ĺf//ˇ/Ű/ ............. nv Opatovicích nad Labem Ěıëełtrămy.0pmö‰ë..à._g.........

Podpis: .......



platně k 19.10.20018
Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnost] Elektrárny OPMDVÍCÉ- 3*“-1. Obecná. ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo (dále jen I,podmínky*') blíže a podrobněji upravují Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objšđnatelemtýkající se provedení dila popsaného ve Smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).1.2 Zhotovitel potvrzuje Svým podpisem Smlouvy, že Se Stěmlto obchodními podmínkami řádně seznámil, že rozumí jejich obsahu a SoUhÍHSÍ sjejíchuplatněním na vztahy mezi nim a objednatelem vyplývající ze Smlouvy.1.3 Objednatel pro účely plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy Zpracovává osobní údaje fyzických osob. Vaška/É informace o zásadách a postupech př1zpracování osobních údajů a o právech Subjektů údajù souvisejících Se zpracováním jejich osobních údajů 150“ V HMUBIÍIDVEIHÉ Püdübë lídiiltumentu„Informace o zpracování osobních údajů“ k dispozici v sídle objednatele a na webu wwweopcz.z. spínání ale
2.1. Dílo je splněno jeho předáním a převzetím. Předání a převzetí díla bude potvrzeno předávaclm protokolem podepsaným oběma Smluvnimi stranami.Odchyíně od ust. § 2605 zákona č. 69/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen l,4020, je objednatel oprávněn převzetí díla S vadami anedodělky odmítnout. Objednatelje však oprávněn takové dílo převzít S tím, že tato Skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu Společně co Ihmnúpro jejich odstranění.
2.2. Nesplnl-lí zhotovitel Svojí povinnost předat dílo do 7 kalendářních dnů po Stanoveněm lem'ılnu dodání, je objednatel oprávněn, bez zvláštního upozorněníči bez Stanovení náhradní lhůty pro plnění, od smlouvy jednostranně odstoupit, pñčemž jsou mu zachovány veškeré nároky DIYHDUCÍ Z prodlenízhotovitele, včetně náhrady škody.
2.3. Zhotovitel doloží způsobilost zařízení a jeho kvalitu příslušnými certifikáty ší osvědčenímí. je-li to S ohledem na povahu dila možně a vhodně.

Platební podmínky
3.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným splněním jeho závazku na základě předání a převzetí díla.
3.2. Fakturu vystaví zhotovitel nejpozději do 15 dnů po podepsání zápisu o předání a převzetí dila.3.3. Nebude-li ve smlouvě dohodnutojinak, Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednatelí. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladua registrační číslo smlouvy. K faktuře bude připojena kopie předávacího protokolu a v případě plnění. která ve Smlouvě není určeno přesnou konečnoucenou, těž oboustranně podepsaný Soupis prací, dodávek či služeb včetně jednotkových cen a ceny celkově.3.4. Pokud nebude mít faktura všechny Sjednaně náležitosti, případně k ni nebude připojen předávací protokol či Soupis prací, dodávek či Síta/:alaı jeobjednatel oprávněn jí bez uhrazení vrátit a nedostává Se tím do prodlení s platbou.
3.5. Při případném převzetí dila S drobnými vadami či nedodělky (jestliže Se objednatel rozhodne takové dílo převzít) bude objednatel oprávněn pozastavit 10vn z celkově ceny za dílo do doby odstranění těchto nedodělků („pozastávka"). Pozastávku bude objednatel povinen uvolnit do 30ti dnů po odstraněníposledního nedodělku či vady a sepsání předávaclho protokolu.
3.6. Zhotovitel prohlašuje. že bankovní účet zhotovitele uvedený vtěto smlouvě je vsouladu Se zákonem č. 235/2004 Sb., vplatném znění, účtemzveřejněným správcem daně v registru plátců DPH.
3.?2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není vůči němu vydáno správcem daně rozhodnuti o nespoíehlívěm plátci ve smyslu § 106a zákonač. 235/2004 Sb., vplatněm znění, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení onespolehlivosti plátce u příslušného správce daně.
3.6. Zhotovitel Se zavazuje, že pokud přestanou platit skutečnosti uvedené vodst. 3.6. nebo 3.7. tohoto článku, neprodleně. tj. do 5vti dnů ode dne, kdyskutečnost nastala, tuto Skutečnost oznámí objednatelí a uzavře s ním dodatek ke smlouvě. Obsahem takového dodatku bude nastavení postupůpředjírnaných § 109a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nebo sjednání práva objednatele zadržet částku odpovídající výši DPH do doby splněnídaňová povinnosti zhotovitelem.
3.9. Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud objednatel zjistí, že neplatí prohlášení uvedená v odst. 3.6. nebo 3.7. tohoto článku, je do doby uzavření dodatkuk této smlouvě oprávněn zadržet částku odpovídající výší DPH do doby Splnění daňové povinností zhotovitelem.3.10. Zhotovitel vystaví samostatnou fakturu - daňový doklad na dílo, které Spadá do režimu přenesení daňové povinností na příjemce plnění, a samostatnoufakturu na dílo, které do režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění nespadá. Zhotovitel odpovídá za veškerá škody, které vzniknouobjednatelí v případě, kdy zhotovitel na faktuře uvede chybný režim zdanění DPH. Zhotovitel bude zejména povinen uhradit objednatelí veškeré Sankce apenále uložené v té Souvislosti objednatelí finančním úřadem.
4. Soulad s předpisy
4.1. Zhotovitel zajistí, že dodaně dílo a výrobky vyhovují příslušným ČSN a požadavkům Stanoveným obecně závaznými právními předpisy - zejrněnazákonem č. 22/199? Sb., o technických požadavcích na výrobky, pracovně bezpečnostními ajínýmí obecně závaznými předpisy ČR, zákonem o ochraněspotřebitele atp.
5. Záruka za jakost, odpovědnost za škodu
5.1. Záruka za jakost díla se stanovuje v dělce 24 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Záruční doba Se prodlužuje o dobutrvání odstranění vady, která brání užívání dila k účelu, ke kterému je určeno.
5.2. Po tuto dobu bude objednatel oprávněn uplatnit přiměřeně práva z vadného plnění v Souladu s OZ.
5.3. Práce na odstranění reklamované vady zahájí zhotovitel bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o reklamované vadě od objednatele a Současněsdělí objednatelí písemně stanovisko k reklamované vadě, způsob jejího odstranění a termín, do kdy vadu odstraní. Způsob a termín odstranění vadybude vzájemně odsouhlasen a musí být pñměřený. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve Stanoveněm nebo přtměřeněm termínu, má objednatel právoodstranit vady sám na náklady zhotovitele.
5.4. Uplatněním práv ze zámky za jakost či z vadného plnění není dotčeno právo na náhradu škody.
5.5. Zhotovitel je odpovědný za Škody, která objednatelí vzniknou v důsledku jeho činnosti na zařízení objednatele, v důsledku jakéhokoliv prodlení nebovadného Provedení díla.
6. Bezpečnost práce, požární ochrana a ochrana životního prostředí
6.1. Podpisem této smlouvy zhotovitel Stvrzuje, že "Pravidla pro dodavatele" a kapitola 7 Směrnice č. 9/2006 Zajištění BOZP v EDP byly zhotoviteli předánypřed podpisem tělo smlouvy velektronickě podobě zpřístupněním na adrese www.eop.cz (přihlášení emailovou adresou: dodavatel@eop.cz a heslem:dodavateli). Zhotovitel prohlašuje, že Se Seznámil s uvedenými povinnost/ní, a zavazuje Se tyto plnil a v případě porušení stanovených povinností zaplatitobjednatelí smluvní pokutu, se kterou je příslušné porušení povinností' (Smlouvy) Spojeno. Zhotovitel se dále zavazuje, že se bude seznamovat i saktualizovaným zněním těchto dokumentů. O případně aktualizaci bude informován objednatelem emailem na kontaktní adresu uvedenou v tělo smlouvě.6.2. Zhotovitel může zahájit práce teprve tehdy, jefllí zařízení/pracoviště, na kterem bude pracovat, Zajištěno a je mu písemně předáno způsobem uvedeným vkapitole Y směrnice č. 9/2006 Zajištění BOZP. Podmínkou je převzetí podepsaněho bezpečnostního dokumentu (Povolení k práci, „BS“ příkaz nebo „B“příkaz) od odpovědné osoby objednatele.
6.3. Zhotovitelje povinen vyzvat objednatele k provedení vstupního školení vedoucích pracovníků zhotovitele z interních předpisů BOZP, PO a ekologie EDP,týkající se jak vlastního pracoviště, tak provozů, do kterých mohou během realizace díla vstoupit. Práce není možné zahájit bez tohoto vstupního školení.Vedoucí pracovníci zhotovitele provedou následně školení Svých podřízených a případných Subdodavatelů na pracovišti. O tomto školení zhotovitelprovede zápis s uvedením jmen a podpisů pracovníků dodavatele. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele proškolení pracovníků prokázat.

Smluvní pokuty
?.t. v případě prodlení s jakýmkoli peněžítým plněním na základě tělo smlouvy zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,05 en Z dlužné Ča-Stky za každý

den prodlení.
?.2. v případě nedodržení termínu plnění díla je zhotovitel povinen zaplatit objednatelí Smluvní pokutu ve výší 0,05 vn z ceny díla za každý í započatý denprodlení zhotovitele.
2.3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých termínech se Sjednává ve výší 500 Kč za každý i započatý den prodlení avadu. I
?.4. Za placením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plně výši.
T-5‹ Smluvní poku'fyn Sjednaně touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom. zda vznikne druhé straně v tělo Souvislosti škoda.




