
Rámcová kupní smlouva na dodávky
Hutního materiálu

Č. S49/2018
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku

Smluvní strany:

1. VOP CZ, s. p.

se sídlem: Dukelská 102. 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupen:

lČ:
DIČ: CZ00000493
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXlV,
vložka 150
bankovní spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka

Ostrava, číslo účtu: 5540150520/2700
(dále jen ,,kupujici")

a

2. Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o.
se sídlem: Prům šlová 1666 263 01 D ř'"
zastoupena/jednající:
lČ: 62917846
DIČ: CZ62917846
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 35808
bankovní spojeni: UniCredit Bank Czech Republic, a,s., č. ú. 3194262028/2700
(dále jen ,, prodávající l")

3. Gengela, s.r.o.
se sídlem: Pod Šenkem 2000 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupena/jednajici:
lČ: 26835037
DIČ: CZ26835037
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,
vložka 50023
bankovní spojeni: číslo účtu 1774626319/0800
(dále jen . prodávající 2")

4. FORTE STEEL, S. r. O.
se sídlem: Masná 1324/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
zastoupena/jednajicř
lČ: 25845276
DIČ: CZ25945276
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,
vložka 21317
bankovní spojeni: ČSOB, a,s., číslo účtu 160744121/0300
(dále jen m prodávající 3")
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5. Konex ocel s.r.o.
se sídlem: Suvorovova 126, 741 01 Nový jičín
zastoupena/jednajici:
IČ: 25886487
DIČ: CZ25886487
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,

vložka 24580
bankovní spojení: ČSOB, a.s,, čÍslo účtu 171548791/0300
(dále jen ,, prodávající 4"')

6. ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: Bísku sk' dvůr 1146/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
zastoupena/jednajici:
lČ: 25743244
DIČ: CZ25743244
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 66195
bankovní spojeni: BNP Paribas Fortis SA/NU. pobočka ČR, číslo účtu 6003041112/6300

(dále jen ,, prodávající 5")

7. KÓNIGFRANKSTAH L, s.r.o.
se sidlěm: Modletice 76, 257 10 Řičany
zastoupena/jednajicř
lČ: 25780387
DIČ: CZ25780387
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 69589
bankovní spojeni: RaiffeisenBank, číslo účtu 10010071884/5500
(dále jen ,, prodávající 6")

8. Milfor Steel, s.r.o.
se sídlem: Ostravská 843 739 25 Sviadnov
zastoupena/jednajid:
lČ' 25886614
DIČ: CZ25886614
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,

vložka 24316
bankovní spojeni: kb Ostrava, číslo účtu 865671350207/0100
(dálě jen ,, prodávající 7")

9. AŽ kov-komaxit s. r. o.
se sídlem: Pržno 27, 739 11 Fr'dlant n,0,
zastoupena/jednajici:
lČ: 25822594
DIČ: CZ25822594
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,
vložka 19461
bankovní spojeni: RaiffeisenBank, číslo účtu 4274360001/5500
(dále jen ,, prodávající 8")

10. STEELCOM CZ, a.s.
se sídlem: Mariánské náměstí 2116/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
zastoupena/jednajici:
lČ: 25876422
DIČ: CZ25876422
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zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B 2480,
vložka 19461
bankovní spojeni: KB, číslo účtu 35-9416790297/0100
(dále jen ,, prodávajici 9")

11.thyssenkrupp Materials PoIand S.A.
se sídlem: úl, Grudzi dzka 159 87-100 Toruň Polsko
zastoupena/jednajici:
IČ: REGON: 870422397
DIČ: NlP: PL9561627586
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Toruni, KRS:0000020529
bankovní spojeni: Citibank Europě pIc, číslo účtu' 2551800206/2600
(dále jen , prodávající 10")

12. TESKO STEEL DISTRIBUTION SP.ZO.O.
se sídlem: ul. Brzeziňska Ba R bnik 44-203, Rybnik, Polsko
zastoupena/jednajícř
lČ: REGON: 24386815
DIČ: NlP: 6423183212
zapsána Numer KRS: 0000468435, SAD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAL
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SP\íjOWEGO
bankovní spojeni: ing bank ŠL1\SKI číslo účtu PL 08 1050 1214 1000 0024
0929 1396: NR BlC (SWIFT): INGBPLPW
(dále jen ,, prodávající 11"')

13. RAVEN CZ a.s.
se sídlem: Za Škodovkou 838 Kuklen 500 04 Hradec Králov'
zastoupena/jednajich
lČ: 25884581
DIČ: CZ25884581
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2315
bankovní spojeni: Česká spořitelna as., číslo účtu 0000593942/0800
(dále jen ,, prodávající 12")

14. KaBeOeX spol. s r.o.
se sídlem: Březová 616/9, 734 01 Karviná - Rá'
zastoupena/jednajici:
lČ: 45196583
DIČ: CZ45196583
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,
vložka 2861
bankovní spojeni: KB, a,s., číslo účtu 649740-791/0100
(dále jen ., prodávající 13")

15.COSMOTRADE, S r. O.
se sídlem: Sabinovská 8 821 02 Bratisl v ká republika
zastoupena/jednajicí:
IČ: 00585394
DIČ: CZ683177320
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě l, oddíl Sro,
vložka 79/B
bankovní spojeni:vUB, a.s. Bratislava, číslo účtu SK79 0200 0000 0026 1385 9853
(dále jen ., prodávající 14")
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16. EXPONO Steelforce, a. s.
se sidlěm: Ml"nská 2353/'12, 702 00 Moravská Ostrava
zastoupena/jednajíd:
lČ: 26902401
DIČ: CZ26902401
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B,
vložka 2917
bankovní spojeni: ING Bank N.V,, číslo účtu 1000508407/3500
(dále jen ,. prodávající 15")

17. VÍTKOVICE STEEL, a. S.
se sídlem, Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena/jednajicI:
lČ: 27801454
DIČ: CZ27801454
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B,
vložka 3243
bankovní spojeni: Citibank Europě pIc, organizační složka,

číslo Účtu v CZK: 2531420118/2600
(dále jen ., prodávající 16")

18. SCHMOLZ + BICKENBACH s.r.o.

se sídlem: U Borovin 219, Kladno - Dubí, 272 03 Dubí
zastoupena/jednajici:
lČ: CZ25068903
DIČ: CZ25068903
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 46937
bankovní spojéni: commerzbank AG, pobočka Praha, číslo účtu:

10096616/6200, IBAN CZK: CZ21 6200 0062 1800 1009 6616,
IBAN EUR: CZ59 6200 0000 0000 1009 6616,
SWIFT:COBACZPXXXX

(dále jen ,, prodávající 17")

strany na straně prodávajících rovněž označeny jako ,,prodávajicř, jedná-li se o právo či
povinnost pro všechny prodávající shodné

l. Úvodní ustanoveni a výzva k podáni nabídky

1. Rámcová smlouva na dodávky hutního materiálu (dále jen mSm|ouva") se mezi výše
uvedenými smluvními stranami uzavírá za účelem zabezpečeni průběžňých dodávek
hutního materiálu (dále jen ,,materiál") odpovidajicich jakostních parametrů pro
kupujicIho, a to na základě požadavků kupujícího. KupujIcI je v souďslosti s jeho
předmětem podnikání vázán potřebou zajistit si průběžnou dodávku materiálu
splňujících kvalitativní nároky a rovněž specifické technické parametry. Ustanoveni této
smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, na
jejímž základě je uzavřena tato smlouva, jakož i v souladu s nabídkou prodávajícího,
coby dodavatele, na plněni veřejné zakázky.

2, Tato smlouva se uzavírá ve smyslu zákona č, 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), a to s odkazem na úst. § 131 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon zadávání veřejných
zakázek"). Veškeré výslovně neupravené vztahy z této smlouvy se řídí právní úpravou
občanského zákoníku, a to zejména podle úst. § 2079 a násl. tohoto zákona.
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3, Kupující je na základě této smlouvy oprávněn učinit vůči prodávajícím výzvu k podáni
ňabidky na plněni dílčí zakázky k minitendru (dále jen ,,výzva"), a to zveřejněním na
profilu zadavatele (https://verejnezakazky,vop.cz/), případně zasláním na kontaktní
emailovou adresu prodávajícího,

4. Ve výzvě dle odst. 3. tohoto článku je prodávající vyzýván k podáni nabídky. V této
výzvě bude uveden způsob, jakým je prodávající oprávněn podat nab idku.

5. prodávající, který podal nabídku, v případě, Že jeho nabídka bude kupujícím vybrána za
nejvhodnější, bude vyrozuměn o zadáni zakázky zasláním rozhodnuti o výběru
nejvhodnějšího dodavatele a bude poté vyzýván k poskytnuti plněni nákupními
objednávkami, ve kterých bude stanovena konkrétní specifikace a množství materiálu,
včetně terminu dodáni do místa plněni dle ČI. V této smlouvy.

6. Prodávající je povinen potvrdit doručeni a akceptaci každé nákupní objednávky
nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího odesláni kupujIcIm.

7. V případě rozporu mezi podmínkami této smlouvy a nákupní objednávkou jsou platná
ujednáni uvedená v této smlouvě.

8. V rámci výzvy je kupující rovněž oprávněn požadovat od prodávajicího doloženi
technických a kvalitativních vlastnosti dodávaného materiálu, a to v souladu
s podmínkami uvedenými v dokumentu s názvem ,,Závazné podmínky pro zajištění
jakosti dodávek hutního materiálu", který tvoří přílohu ii 1 této smlouvy.

9. Ve výzvě je kupující oprávněn vyžádat si předloženi vzorku materiálu určeného k dodáni
prodávajIcIm, na nimž je zaslána nákupní objednávka, a to za účelem provedení
vlastních testů či testů v akreditované zkušebně dle svého výběru. V případě, že
testovaný materiál něbude splňovat stanovené technické a kvalitativní podmínky, není
pQvinen kupující materiál převzít. Náklady na testováni hradí prodávající. Kupující je
oprávněn provádět testováni po/v průběhu nákupu zboží, V případě, že dodané zboží
nesplňuje požadované kvalitativní ukazatele dané rámcovou smlouvou je prodávající
povinen uhradit kupujícímu náklady spojené s testováním materiálu a kupující je dále
oprávněn odstoupit od nákupní objednávky.

ll. Předmět plněni

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího spočNajici v dodání materiálu
kupujícímu po dobu uvedenou v ČI. lV. této smlouvy a převod vlastnického práva
k materiálu z prodávajícího na kupujícího, a to na základě podmínek rámcové smlouvy,
kterou kupující uzavře s prodávajícím za podmínek uvedených v či. l. této smlouvy.
Součásti závazku prodávajícího je rovněž doprava materiálu kupujícímu do místa plněni
dle ČI. V. této smlouvy.

2, prodávající je pro účely dodání materiálu kupujicímu vázán veškerými podmínkami této
smlouvy. jako i podmínkami uvedenými v nákupních objednávkách.

3. Kupující se zavazuje převzít dodaný materiál a uhradit prodávajícímu za dodaný materiál
v souladu se všemi podmínkami této smlouvy, jako i podmínkami příslušných nákupních
objednávek kupní cenu dle ČI. Ill. této smlouvy.

4, Prodávající je povinen za podmínek této smlouvy dodat kupujícímu materiál dle
specifikace uvedené ve výzvě k podáni nabídky jednotlivých minitendrů.

5. Vlastnické právo k dodávanému materiálu přechází na kupujícího okamžikem předáni
materiálu kupujícímu. Veškeré právní účinky předáni materiálu kupujícímu nastávají na
základě potvrzení této skutečnosti v dokumentu označeném jako ,,dodací list", který bude
opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob, po řádném předání
materiálu.

6. Kupující se na základě této smlouvy nezavazuje odebrat jakékoliv závazné množství
materiálu a neuzavírá s prodávajícím výhradní vztah na dodávku materiálu.
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7. Plněni rámcové smlouvy na základě podané nabídky.
7.1 Kupující zašle všem prodávajícím písemnou výzvu k podáni nabídky a to:

7,1,1 Zasláním písemné výzvy k podáni nabídky prostřednictvím elektronického
nástroje E-zak či zasláním na kontaktní e-mailovou adresu prodávajícího.

7.2 V případě, kdy to kupujicí uzná za vhodné, může být pro účely hodnocení nabídek
použita internetová aukce. V tomto případě budou ve výzvě k podáni nabídek
upřesněny podmínky aukce a údaje o průběhu aukce, tzn. například limit pro podáni
nabídek, počet kol, velikost snižované částky apod.

7.3 Lhůta pro podáni nabídek bude určena v jednotlivých výzvách.

7.4 výzva bude minimálně obsahovat následující informace:

7.4.1 období plněni dílčí veřejné zakázky;
7.4.2 místo plněni dilči veřejné zakázky;
7.4,3 označení artiklu požadovaného materiálu (předmět plněni dílčí zakázky

zadávané na základě smlouvy):
7.4.4 požadované rozměry dodávaného materiálu;
7.4.5 požadovanou jakost dodávaného materiálu;
7.4.6 poptávané množství uvedené v měrných jednotkách:
7.4.7 zvolené hodnoticí kritérium - nejnižší nabídková cena, a (o celková, nebo

položková;
7.4.8 měna nabídkové ceny.

7.5 výzva k podáni nabídky bude povinně obsahovat informaci o způsobu podáni
nabídky.

7.6 Kupující si vyhrazuje právo do podpisu průvodní smlouvy zrušit minitendr.
7,7 prodávající je povinen akceptovat podmínky kupujIcIM definované ve výzvě

k podáni nabídky dle tohoto odstavce.

7.8 KupujIcI se zavazuje informovat o výsledku minitendru všechny prodávající, kteří
podali nabídku do minitendru.

7.9 Kupující zadá dílCi zakázku v minitendru prodávajícímu, který podal nejvhodnější
nabídku zasláním rozhodnutí o výběru dodavatele, ze kterého bude zřejmé, krétému
dodavateli byla zakázka zadána.

7.10 Kupující se rovněž zavazuje informovat prodávající o případném vyloučeni, či
zrušeni minitendrú.

Ill. Kupní cena

1. Kupní cena za dodávky materiálu kupujícímu bude stanovena v nabídkách, které budou
mezi smluvními stranami uzavřeny postupem uvedeným v či. I. této smlouvy. Kupní cena
bude sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce prodávajícího na
plněni dílčí zakázky, popřípadě nabídkou k minitendru.

2. Celková cena za dodaný materiál se bude odvíjet od kupujIcIm skutečně odebraného
množství materiálu v souladu s podmínkami této smlouvy a příslušné nákupní
objednávky.

3. Součásti shora sjednané kupní ceny je veškeré plněni prodávajícího z titulu splněni jeho
závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy, resp. nákupní objednávky.
Kupní cena zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:

a) dodání požadovaného množství materiálu prodávajícím kupujicimu;

b) dopravu materiálu do místa dodáni dle této smlouvy, resp nákupní objednávky:
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c) dodáni materiálu ve vhodném přepravním a manipulačním uskupeni, řádně
zabezpečeném proti samovolnému uvolněni a pohybu jednotlivého materiálu;
d) kompletní dokumentaci k dodávanému materiálu, včetně dokladů o jejich materiálovém
složeni;

e) poskytnuti vhodného množství vzorků materiálu kupujícímu před jejich samotným
dodáním na vyžádáni kupujícího;

f) převzetí a odvoz materiálu dodané v rozporu s podmínkami této smlouvy, resp. nákupní
objednávky;
g) na vyžádáni kupujícího odebráni a likvidaci veškerého obalového a vázacího materiálu
použitého pro zajištěni vhodného uskupení dodávaného materiálu v souvislosti s jejich
dopravou a manipulaci,

4. prodávající odpovídá za to. že sazba daně z přidané hodnoty bude ve vztahu ke všem
dodávkám materiálu dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky, stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.

lV. Doba plněni

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy na dobu 48 měsíců, tj.
nejpozději poslední den platnosti smlouvy může kupující odeslat výzvu s tím, že práva a
závazky na základě ni vzniklé se řídí touto smlouvou do jejich vypořádáni.

2. Jednotlivé dílčí dodávky materiálu budou vždy realizovány za dobu trvání této smlouvy.
popřípadě za dobu trvání minitendru, který byl vyhlášen v době platnosti smlouvy, resp.
nákupní objednávky vystavené v době trvání této smlouvy, nebo nákupních objednávek
vystavených na základě vítězství v minitedru.

3. Období (zpravidla kalendářní čtvrtletí), ve kterém je prodávající povinen zajistit dodáni
materiálu pro jednotlivé dodávky, bude určeno ve výzvě. Prodávající je povinen dodat
materiál v terminu uvedeném v konkrétní písemné objednávce, která bude zaslána na
prodávajícím určený email či fax. Písemná forma je zachována i při použiti emailu či
faxového přenosu.

V. Místo plněni

1, prodávající je povinen dodat veškerý materiál dle této smlouvy, resp. nákupní
objednávky, do místa plněni, kterým je areál kupujícího na adrese: VOP CZ, s.p.,
Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového jičína nebo závod v Bludovicích č.p. 141, 741
01 Bludovice. Dodací podmínky DAP Šenov u Nového Jičína nebo DAP Bludovice dle
Incoterms 2010, pokud nebude ve výzvě stanoveno jinak.

2. prodávající je povinen si ověřit běžnou pracovní dobu kupujícího v místě plnění
uvedeném v odst. 1 tohoto článku smlouvy a dodat materiál do tohoto místa plněni tak,
aby byl v co možná nejnižší míře narušen běžný provoz kupujícího. Není-li kupujícím
stanoveno jinak, předáni materiálu musí být provedeno pouze v pracovní dny v době od
7:00 do 14:00 hodin.

3. prodávající je dále povinen dodat materiál do sjednaného místa plněni vhodným
způsobem vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa a povaze dodávaného
materiálu, jakož i ve vhodných obalech.

VI. Dodací podmínky

1. prodávající je povinen dodat materiál kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy,
resp. nákupní objednávky, přičemž za dodání materiálu se považuje jeho převzetí
kupujícím, a to na základě potvrzeni této skutečnosti v dodacím listu.

2. Dodací list musí obsahovat alespoň náskdujicí náležitosti:

a) číslo smlouvy;
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b) číslo nákupní objednávky;

c) označení smluvních stran;

d) datum a místo předáni materiálu;
e) popis materiálu. jenž je na základě příslušného dodacího listu předávána prodávajícím
kupujícímu, a to včetně uvedeni jejich identifikačních údajů (číslo artiklu, formát, rozměrová
norma, jakost, množství v kg, množství v ks apod.);

f) případné výhrady kupujícího k přebírarié dodávce materiálu;

g) případný důvod kupujícího pro odmítnuti převzetí dodávaného materiálu;

h) podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob:

3. Kupující není povinen převzít dodávaný materiál zejména v následujicich případech:

a) prodávající nesplnil svoji povinnost poskytnout kupujícímu vzorky materiálu
dle ČI, I. odst, 9, přestože byl k tomu kupujícím vyzván;
b) dodávaný materiál vykazuje zjevné známky poškozeni či nežádoucích chemických reakci
(koroze, nerovnost apod ):
c) materiál byl prodávajícímu dodán v nevhodném uskupeni, znemožňujícím jejich
manipulaci pomoci technického vybavení kupujiciho umístěného v místě plněni uvedeném
v ČI. V. této smlouvy, prodávající je povinen si vždy před každou dodávkou materiálu ověřit
technické a manipulační vybaveni kupujiciho;
d) prodávající dodal materiál v jiné době, než jak je sjednáno v této smlouvě, resp. nákupní
objednávce:
e) prodávající dodal kupujícímu materiál v rozporu s kvalitativními požadavky uvedenými
v příloze č. 1 této smlouvy

4. zjisti-li prodávající existenci překážky bránici mu v dodáni materiálu dle této smlouvy,
resp. nákupní objednávky kupujícímu, je bezodkladně povinen o této skutečnosti
informovat kupujícího, nejpozději však do 24 hodin od tohoto zjištěni a současně učinit
veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící kupujícímu, a to
zejména obstarat náhradní plněni odpovidajici nesplněnému závazku prodávajícího.

5. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, resp, nákupní
objednávky, spočívající v dodáni materiálu kupujIcImu a současně neprodleně nezajisti
náhradní plněni dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zajistit si na
náklady prodávajIcIho náhradní plněni tak, aby nedošlo k přerušeni či k jakémukoliv
omezení činnosti kupujicíha

6. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, resp. nákupní
objednávky, spočívající v dodáni materiálu kupujícímu a současně neprodleně nezajisti
náhradní plněni dle odst, 4 tohoto článku smlouvy, je prodávající v takovém případě
oprávněn oslovit i ostatní účastníky rámcové smlouvy, kteří podali nabídku na základě
výzvy zaslané kupujícím dle ČI. l této smlouvy.

7. prodávající je povinen při dodáni materiálu v areálu kupujícího dodržovat veškeré
zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jako i
respektovat zavedená bezpečnostní opatřeni. Veškeré povinnosti jsou popsány včetně
sankci v příloze č. 2 této smlouvy - Základní povinnosti osob vstupujicich/vjÍždějÍcÍch do
areálu podniku VOP CZ, s.p. Jakákoliv manipulace s dodávaným zbožím v areálu
kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědně osoby pověřené kupujícím.
prodávající není oprávněn ke svévolnému umístěni dodávaného materiálu v areálu
kupujícího. Za areál kupujIciho se pro účely této smlouvy považují veškeré prostory
v užíváni kupujícIho, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním materiálu dle této
smlouvy, resp. nákupní objednávky.
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8. Prodávající nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé kupujícímu
v důsledku porušeni povinnosti prodávajícího spojených s dodáním materiálu dle této
smlouvy, resp. nákupní objednávky.

9, Lhůta pro dodáni materiálu je dána terminem uvedeným v nákupní objednávce.
Nejkratší lhůta pro dodání materiálu může být kupujícím stanovena na 2 pracovní dny po
odeslání nákupní objednávky kupujícím,

1 O. Dodá-li na základě smlouvy prodávající větší mncjžstvi věci, než bylo ujednáno, není tím
smlouva na toto větší množství věci uzavřena. Ustanoveni § 2093 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku se tak mezi smluvními stranami neuplatni.

11. Kupující je oprávněn v případě nadhodnoceni nebo podhodnoceni množství materiálu,
které uvede v písemné výzvě dle ČI. ll této smlouvy, snížit nebo zvýšit požadované
množství materiálu v minitendru až o 40 %, pokud nebude ve výzvě stanoveno jinak,

12, O zvýšeni požadovaného množství je kupujIcI povinen prodávajícího informovat nejméně
3 týdny před vlastním termínem dodáni uvedeným v nákupní objednávce zaslané a
doručené prodávajícímu.

VIl. Práva a povin nosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na
plněni smlouvy, a to neprodleně nejpozději následujid pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo prodávající zjisti, že by nastat mohla.

2, prodávající se zavazuje dodat kupujícímu pouze takový materiál, který splňuje
požadavky kupujiciho uvedené v této smlouvě, resp. nákupní objednávce.

3. Kupující je oprávněn vrátit dodaný materiál prodávajícímu kdykoliv v průběhu záruční
doby z důvodu jejich nevhodných vlastnosti, které dodatečně vyjdou najevo, nebo jež
kupující zjisti. prodávající je v takovém případě povinen na vlastni náklady převzít od
kupujícího veškerý nevhodný či vadný materiál a nahradit jej dodávkou nového materiálu
odpovidajiách vlastnosti, a to neprodleně po obdrženi písemné reklamace kupujIcIho,
pokud neuvede kupující jinak. Kupující v písemné reklamaci dle předchozí věty uvede
důvod, pro který byl materiál shledán nevhodným či vadným ve vztahu k požadavkům
kupujícího.

4. Kupující je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat doplněni informaci
týkajících se zejména:

a) materiálového a chemického složeni materiálu;

b) informace o výrobci materiálu, nebude-li jim přímo prodávající;

c) doplňujici informace o provedených kvalitativních zkouškách dodaného materiálu
certifikovanou cisobou;

d) postup při likvidaci použitého či jinak znehodnoceného materiálu.

5. Dodá-li prodávající materiál, který neodpovídá požadavkům dle odst. 2 tohoto článku
smlouvy (dále také jen jiný materiál "), je povinen neprodleně po upozorněni na tuto
skutečnost kupujícím na vlastni náklady převzít od kupujkiho, za podmínek platných pro
dodáni materiálu dle této smlouvy, veškerý takto nevhodně dodaný materiál a nahradit jej
novou dodávkou materiálu splňující veškeré podmínky dle této smlouvy, resp, nákupní
objednávky. Za dodávku jiného materiálu nese plnou odpovědnost prodávající, přičemž
není rozhodné, zda kupující takto dodaný materiál dle ČI. VI. smlouvy převzal.

6. KupujIcI je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro naplnění účelu
této smlouvy, a to zejména:

a) informovat prodávajícího o provozní době kupujiciho;

b) umožnit kupujícímu vjezd do místa plněni materiálu dle ČI, V. této smlouvy;
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c) informovat prodávajícího o technickém a manipulačním vybaveni kupujiclho nacházejícím
se v místě plněni materiálu dle ČI. V, této smlouvy;
d) poskytnout prodávajícímu vhodnou součinnost při manipulaci s dodávaným materiálem
v místě jejich dodání dle ČI. V. této smlouvy;
c) zajistit vhodná bezpečnostní opatření spojená s dodáním a manipulaci materiálu v místě
plněni dle ČI. V. této smlouvy,
7. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou

prokázal v rámci zadávacího řízeni před uzavřením této smlouvy. V případě porušeni
tohoto ustanoveni má kupující právo na smluvní pokutu ve výši dle ČI. X. odst. 6 této
smlouvy a rovněž právo od smlouvy odstoupit.

8. V průběhu platnosti této smlouvy je prodávající, který uspěje v dílčí veřejné zakázce s
předmětem plněni ve výši minimálně 3.000.000"KČ bez DPH, povinen na základě výzvy
kupujícího zajistit školeni zaměstnanců kupujícího v rozsahu 2 školeni ročně
po 4 škdiclch hodinách ohledně nových technologií a trendů v oblasti hutního materiálu.
Cena tohoto školeni je zahrnuta v plněni z dílčí veřejné zakázky - školeni je bezplatné.

VIII. jakost, záruka a vady dodávaného materiálu

1. Prodávající je povinen dodat materiál v dohodnutém množství, jakosti a provedeni,
veškerý materiál dodávaný prodávajícím kupujícínw z titulu této smlouvy, resp. nákupní
objednávky, musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy, resp. nákupní
objednávky.

2. Prodávající je povinen dodávat materiál, který nebude vykazovat vady či poškozeni, a to
jak mechanické, tak i co do složeni a struktury materiálu.

3. prodávající kupujicimu poskytuje záruku za jakost ve smyslu ustanoveni § 2113 a násl.
občanského zákoníku na dodávku materiálu v délce a za podmínek uvedených v příloze
č. 1 této smlouvy,

4, Podmínky reklamace vadného plněni prodávajícího dle této smlouvy, resp, nákupní
objednávky, jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

5. Pokud z přílohy č, 1 nevyplývá jinak, má kupující v případě oprávněné reklamace vad
dodaného materiálu právo na bezplatné odstraněni vady. V případě, že reklamovanou
vadu není možno odstranit, má kupující právo na dodávku nového materiálu
Mpovidajicich vlastnosti nebo právo od této smlouvy, jako i nákupní objednávky,
odstoupit a požadovat náhradu škody (spočivajici mj. i v případné náhradě sankcí
hrazených kupujícím třetím osobám v důsledku pochybeni prodávajícího).

6. Nebezpečí škody na dodávce materiálu přechází na kupujícího okamžikem převzetí této
dodávky kupujícím.

lX. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2, Úhrada kupní ceny bude provedena po řádném dodáni materiálu v rámci každého dilčiho

závazkového vztahu uzavřeného na základě nákupní objednávky a současně po podpisu
příslušného dodacího listu kupujícím.

3, Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného materiálu budou jednotlivé daňové doklady
- faktury, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle úst, § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti stanovené dle úst. § 435
občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti dle zvláštních právních předpisů (dále jen
,,faktury"). Faktury budou prodávajícím vystaveny zvláště za každý dílčí závazkový vztah,
resp, dodávku materiálu dle příslušné nákupní objednávky.
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4. Lhůta splatnosti faktur bude činit nejméně 90 kalendářních dnů ode dne doručení faktury
kupujÍcÍmu, nestanoví-li kupující jinak. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb z této
smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí
30 kalendářních dnů ode dne doručeni faktury druhé smluvní straně.

5. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost
nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn tuto fakturu před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením
důvodu vráceni. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odesláni
vadné faktury zpět prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.

6. Pwinnost kupujícího zaplatit kupní cenu za dodaný materiál je splněna dnem odepsáni
příslušné Částky z účtu kupujícího,

X. Sankční ujednáni

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však
1,000 kč (slovy' jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání
prodlení prodávajícího se splněním této povinnosti.

2. Pro případ prodlení kupujIcIho se zaplacením faktury za dílčí plněni (objednávky), má
prodávající právo požadovat po kupujícím zákonný úrok z prodlení.

3. Pokud prodávající neodstraní jakoukoli vadu zboží ve lhůtě stanovené v této smlouvě a
zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadnou dodávku předmětu plněni neposkytne
zdarma náhradní dodávku (náhradní plněni), je povinen uhradit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000 KČ (slovy:
jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení
prodávajícího se splněním této povinnosti, a to pro každý případ reklamace zvlášť',

4. Pokud prodávající dodá zboží dříve než 5 pracovních dnů před požadovaným terminem
dodávky, tj. terminem uvedeným kupujIcIm na písemné objednávce, a to bez
předchozího písemného odsouhlaserň kupujícím, je kupujici oprávněn účtovat
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty takto dodaného zboží, a to za
každý den předčasné dodávky.

5. V případě oprávněné reklamace zboží je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
administrativní poplatek ve výši 1.500 KČ (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za
každý jednotlivý případ reklamace zvlášť'.

6. V případě prodlení prodávajícího s plněním jiné povinnosti dle této smlouvy (např.
nepotvrzeni přijeti nákupní objednávky či porušení odst. 6.2 Přílohy Č. 1, poskytnuti
řádného plněni dle podmínek této smlouvy apod.) má kupující právo na smluvní pokutu
ve výši 15,000,- KČ (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ
porušeni povinnosti a každý den prodlení s plněním povinnosti.

7. prodávající odpovídá za škody vzniklé kupujícímu, které mu způsobil zaviněným
porušením povinnosti stanovených touto smlouvou nebo obecně závazným předpisem,
Prodávající je povinen dle § 2952 občanského zákoníku, uhradit kupujícímu skutečnou
škodu, a to co poškozenému ušlo (ušlý zisk), přičemž škoda ani ušlý zisk není limitován
žádnou výši.

8. Zánikem nebo zrušením smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a ušlého zisku, na
smluvní pokutu ani ustanoveni týkající se těch práv a povinnosti, z jejichž povahy
vyplývá, že mají trvat i po odstoupeni, resp. ukončeni této smlouvy (zejména jde o
povinnost poskytnout plněni vzniklé před účinnosti odstoupeni, či před uplynutím
výpovědní doby).
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9. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.

10, Pokud smlouva uvádí, že zaplaceni sjednané smluvní pokuty nemá vliv na možnost
smluvních stran požádat o náhradu způsobené škody, platí, že ustanoveni § 2050
zákona č, 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se v takovém případě nepoužije.

XI. Ostatní ujednáni

Prodávající musí být pojištěn pro případ, že kupujícímu způsobí škodu svými dodávkami
materiálu, včetně škody, která může nastat zastavením výroby do výše 10 mil. KČ, Tato
pojistka musí být platná po celou dobu platnosti rámcové smlouvy a prodávající je povinen
platnou pojistnou smlouvu kupujícímu na vyžádáni předložit. Nesplněni podmínek
uvedených v tomto odstavci je považováno za podstatné porušeni smlouvy.

XII. Závěrečná ujednáni

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato
smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv, není-li stanoveno
jinak.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne oboustranného podpisu smlouvy na
48 kalendářních měsíců, s tím, že nejpozději poslední den účinnosti smlouvy může
kupující odeslat prodávajícímu objednávku. Práva a závazky na jejím základě vzniklé se
řídí touto smlouvou.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné jen písemně, a to formou číslovaných,
datovaných a oprávněnými osobami podepsaných dodatků. Jiné zápisy, prohlášeni
apod. se za změny smlouvy nepovažují.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykdiv vzájemnou písemnou dohodou.

5, Smluvní strany se dohodly, že závazek plnit smlouvu zaniká jednostranným písemným
odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušeni druhou smluvní stranou s tím,
že podstatným porušením smlouvy je zejména:

> prodlení s dodáním zboží v době plněni dle ČI, VI. této smlouvy po dobu delší než
pět kalendářních dnů:

> nedodrženi smluvních ujednáni o záruce za jakost;
> neuhrazeni dílčí kupní ceny kupujIcIm po druhé písemné výzvě prodávajícího

k uhrazeni dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30
dnů po doručení první výzvy;

> nepředložením pojistné smlouvy dle ČI. XI, této smlouvy..

6, Za den odstoupeni od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámeni o
odstoupeni od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Odmítne-li smluvní strana, jež je
adresátem, oznámení převzít, považuje se odstoupeni od smlouvy za doručené dnem
odmitnuú převzetí nebo k poslednímu dni lhůty určené pro uloženi písemnosti na poště,
v případě, že byla písemnost poštou vrácena k rukám odesílatele z důvodu
nedoručitelnosti, či z důvodu odmítnuti jejího převzetí adresátem. Odstoupením od
smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu
škody.

7. Kupující je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedeni důvodu. výpovědní
doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujiciho po doručeni
výpovědi prodávajicimu.

8. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou
budou řešit smírně vzájemnou dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou
spory řešeny na základě návrhu jedné ze smluvních stran příslušným soudem ČR.
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9. Kupujici i prodávající jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za
podmínek stanovených občanským zákoníkem.

10. Kupujicí je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je prodávající
opakovaně (při třetím porušení smluvní povinnosti) v prodlení s předáním dilčiho
předmětu plněni kupujicimu.

11. Jestliže prodávající zvítězil v minitendru, nemůže vypovědět rámcovou smlouvu před
splněním závazku z minitendru.

12. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, že souhrn uznaných
reklamací za období 1 měsíce činní nejméně 30,000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých)
bez DPH, nebo v případě že v období 2 po sobě následujicich měsíců kupujIcI u
prodávajícího uplatňoval 4 případy zboží dodaného v rozporu s ustanovením této
smlouvy.

13, Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že prodávající nebude
splňovat kvalifikaci, kterou se prokazoval jako uchazeč v předmětné veřejné zakázce,

14. Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá
práva a povinnosti plyncmci z této smlouvy třetí osobě. V případě porušeni této
povinnosti je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny
postoupeni.

15. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího započítat jakékoli své pohledávky
za kupujIcIm proti pohledávkám kupujícího za prodávajícím vyplývajicich z této smlouvy
či v souvislosti s ní. V případě porušeni této povinnosti je prodávající povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 25% z částky, která byla započtena.

16. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, mají ustanoveni uvedená ve smlouvě přednost
před ustanoveními uvedenými v dílčí smlouvě, resp. objednávce.

17, Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti podle § 1765 odst. 2
. lobčanského zákoníku. '

18. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že
byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

19. Prodávající bere na vědomi, že smlouva může být uveřejněna ve smyslu zák.
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni
těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejňých
zakázek.

20. Smluvní strany svým podpisem potvrzuji, že se seznámily s pňlohou 1 - Qbsahem
závazných podmínek pro zajištěni jakosti dodávek hutního materiálu, jako nedílné
součásti Rámcové smlouvy, které se zavazuji v souvislosti s plněním Rámcové smlouvy
dodržovat, Zároveň se seznámily i s obsahem přílohy č, 2 - Základní povinnosti osob
vstupujÍcÍch/vjiždějÍcích do areálu podniku VOP CZ, s.p., a zavazuji se ji dodržovat.

21. Tato smlouva je vyhotovena v takovém počtu stejnopisů, kolik je účastníků rámcové
smlouvy + jeden navíc pro kupujiciho.

22. Nedílnou součásti této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 - Závazné podmínky pro zajištěni jakosti dodávek hutního materiálu

příloha č. 2 - Základní povinnosti osob vstljpljjici¢h/vjiždějÍcÍch do areálu
podniku VOP CZ, s.p.
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Kupující

VOP CZ, s.p. VOP CZ, s.p.

V Šenově u Nového jičína dne -11- 2018 V Šenově u " o Jičína, dne

A' "1Lu'/'/'
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Příloha č. 1
Závazné podmínky pro zajištěni ja kosti d odávek hutního materiálu

Závazné podmínky pro zajištěni jakosti dodávek hutního materiálu (dále jen ,,Závazné
podmínky jakosti") blíže upravuji práva a povinnosti smluvních stran v oblasti zajištěni jakosti
a záručních podmínek ve vztahu k dodávkám materiálu realizovaných z titulu Rámcové
smlouvy na dodávky hutního materiálu (dále jen ,,Rámcová smlouva"), a to v následujicim
rozsahu:

Článek l.
Účel Závazných podmínek jakosti

Účelem závazných podmínek jakosti je vytvořeni společného systému managementu jakosti
s cílem trvalého zvyšováni jakosti dodávek zboží - hutního materiálu, Závazné podmínky
jakosti jsou nedílnou součásti Rámcové smlouvy, přičemž blíže upravuji podmínky dosažení
a monitorováni požadované jakosti materiálu a jeho dodávek, které budou realizovány po
dobu platnosti Rámcové smlouvy, Závazné podmínky jakosti stanovuji požadavky na
certifikace a Činnost systému managementu jakosti prodávajícího a kupujícího před
zahájením a v průběhu dodávek materiálu ve smyslu Rámcové smlouvy.

Článek ll.
Všeobecná ustanoveni

2.1. Závazné podmínky jakosti nabývaji platnosti a účinnosti dnem uzavření Rámcové
smlouvy, přičemž se vztahují na dodávky materiálů definovaných Rámcovou kupní
smlouvou, pokud nebude mezi kupujícím a prodávajícím smluvně dohodnuto jinak.
Pokud se stanou jednotlivá ustanoveni Závazných podmínek jakosti neplatnými,
neovlivní to platnost zbývajících ustanoveni. Závazné podmínky jakosti lze měnit a
doplňovat pouze dodatky v písemné formě podepsanými oběma smluvními stranami.

2.2. O změnách ve výrobním procesu dodávaného materiálu (změny materiálu, technologii,
skladování atd.), které by mohly mít vliv na jakost dodávek materiálu a jejich
následného užití, je prodávající povinen bezodkladně informovat kupujícího s údaji,
jaký vliv budou či mohou mít tyto skutečnosti na jakost dodávek materiálu a termín
plnění. Takto specifikované změny mohou být provedeny až po odsouhlasení ze strany
kupujícího. Pokud bude nucen prodávající realizovat část dodávky materiálu
prostřednictvím svých dodavatelů, oznámí tuto skutečnost neprodleně kupujícímu,
který může takto realizovanou dodávku materiálu zamítnout, a to pokud shledá
pochyby c) systému managementu jakosti těchto dodavatelů prodávajiciho. Kupující je
oprávněn takové informace po prodávajícím požadovat a prodávajIcI je oprávněn
takové skutečnosti z důvodu garance kvality materiálu doložit. Záznamy o změnách,
jakož i jejich schváleni kupujícím, je prodávající povinen archivovat po dobu záruky za
jakost zboží (materiálu), minimálně však po dobu 30-ti měsíců.

2.3. KupujIcI je oprávněn provést u prodávajícího, resp. výrobce dodávaného materiálu,
kdykoliv kontrolu výroby materiálu ve vazbě na jakostní požadavky dle Rámcové
smlouvy či nákupní objednávky (dále jen ,Audit jakosti"). o provedeném auditu jakosti
vydá kupujIcI prodávajícímu zprávu ,,Audit dodavatele", ve které kupujicl uvede závěr
auditu a případné zjištěné nedostatky. Budou-li shledána pochybení a odchylky od
dohodnutých postupů a ustanoveni dle Rámcové smlouvy, resp. nákupní objednávky,
bude audit jakosti proveden opakcwaně do doby odstraněni nedostatků nebo
v závažných případech může vést k vypovězeni Rámcové smlouvy ze strany
kupujícího. Plánovaný termín auditu jakosti bude prodávajícímu doručen nejpozději 5
pracovních dnů před jeho uskutečněním. Prodávající je povinen zajistit kupujícímu za
tímto účelem podmínky pro činnost auditorského týmu (přistup do provozoven výroby
dodávaného materiálu, pracovní prostředky a předměty, odborně kvalifikovaného
zaměstnance atd.). Při prováděni auditu jakosti budou ze strany kupujIcIho
akceptovaná přiměřená omezení k získání informaci, které budcm souviset s ochranou
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podnikového tajemství prodávajícího. Provedeni auditu jakosti bude vztaženo výhradně
na dodávky materiálu určeného kupujícímu. Kupující je povinen umožnit a zajistit
provedeni takového auditu.

Článek Ill.
Zkoušky, reklamace a opatřeni

3.1, Prodávajicí se zavazuje vypracovat do 10 dnů po uzavřeni Rámcové smlouvy na
základě případného požadavku kupujícího podrobný plán jakosti, který zabezpečí
plněni dohodnutých kvalitativních i kvantitativních charakteristik materiálu a jejich
dodávek kupujícíma Plán jakosti bude obsahovat postupy měřeni a jejich četnost,
použité pracovní prostředky, pracoviště a osobu, která je odpovědná za provedeni
předmětných činnosti, Plány jakosti, včetně dokladů o provedených činnostech
(výsledky měřeni atd.), předá prodávající na vyžádáni kupujícímu k ověřeni.

3.2. prodávající se zavazuje, že materiál dodávaný kupujícímu z titulu Rámcové smlouvy
prověřil důkladnou kontrolou se zaměřením na dohodnuté kvalitativní i kvantitativní
charakteristiky podle platných standardů a ujednáni. prodávajIcI současně doloží
s každou dodávkou materiálu dle Rámcové smlouvy, resp, nákupní objednávky, atest
(podle příslušných technických norem ČSN EN, zejména atest dle EN 10204/3.1)
s uvedením normovaných rozměrů, chemického složeni a mechanických vlastnosti
materiálu, které budou součásti příslušné dodávky pro kupujícího. prodávající je
povinen dodat atest současně s dodávaným materiálem do místa plněni dle ČI. V odst.
1 této smlouvy a dále zaslat atesty na mailovou adresu: atesty@vop.cz, V případě
porušeni tohoto ustanovení má kupující právo na smluvní pokutu ve výši dle ČI. X, odst.
6 této smlouvy. Dodávka materiálu dodaná bez atestu je hodnocena jako dodávka
materiálu neshodná.

3.3. Kupující provádí vstupní přejímku na kvalitativní i kvantitativní charakteristiky ve svém
sídle, resp. místě plněni dle ČI. V. Rámcové smlouvy, a jako podklad k uvolněni
dodávky materiálu do následného užití využívá atest dodaný prodávajícím.

3.4. Neshody v dodávce materiálu oznamuje kupující prodávajIcImu formou oznámeni q
reklamaci neprodleně po jejich zjištěni a prodávající se zavazuje neshody uvedené
v oznámeni o reklamaci na vlastni náklady a bez zbytečného prodlení odstranit
v souladu s níže uvedeným textem podle jednotlivých druhů neshodných dodávek.

3.5. ,,Použitelné neshodné dodávky hutního materiálu" jsou dodávky, kde vlastnosti
dodávaných materiálů prodávajícím kupujícímu vykazuji drobné neshody vůči
dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám, Neshody na dodávce
materiálu neovlivni organizaci a technologii následného použiti těchto materiálů
k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu jeho dalšího
zpracováni. Prodávající je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dodávky
materiálu nebo její části a je povinen provést nápravná a preventivní opatřeni
k zamezeni jejich opakováni v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních
dnů od převzetí oznámeni o reklamaci na předmětnou dodávku materiálu, Ze strany
kupujIciho není uplatněn finanční nárok vůči prodávajícímu z titulu použitelné
neshodné dodávky materiálu, avšak data z provedeného zjištěni negativně ovlivni
přírůstky kvalitativního a celkového hodnocení prodávajIcIho v daném období, které
provádí kupující v souladu s jeho interním standardem.

3.6. ,,Použitelné neshodné dodávky s opravou hutního materiálu" jsou dodávky, kde
vlastnosti dodávaného materiálu prodávajícím kupujícímu vykazuji větší než drobné
neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám. Neshody na
dodávce materiálu ovlivni organizaci a technologii následného použiti těchto materiálů
k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu dalšího
zpracováni. Po přepracováni nebo po opravě, která není předpokládaná standardním
postupem kupujícího, je materiál z této dodávky použitelné za předpokladu, že tato
oprava je technicky proveditelná a ekonomicky výhodná. Prodávající je informován o
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kvalitativním nedostatku neshodné dávky materiálu nebo jeho části a je povinen
provést nápravná a preventivní opatřeni k zamezeni jejich opakováni v přiměřené
lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od převzetí oznámeni o reklamaci na
předmětnou dodávku materiálu, Provedená okamžitá opatřeni prodávající sdělí
kupujícímu v průběhu 5 kalendářních dnů a v průběhu 15 kalendářních dnů kupující
písemně obdrží sděleni prodávajícího (formou 8D reportu) o přijatých opatřeních
trvalých.

3.7. Pokud bude přepracováni nebo oprava neshodné dodávky materiálu s opravou dle
odst. 3.6. tohoto článku Závazných podmínek jakosti prováděna kupujícím (např.
provedeni úpravy pálicích, svařovacích nebo obráběcích programů atd.), k čemuž si
kupující vyhrazuje právo, budou v případě doloženi takové neshodné dodávky náklady
spojené s předmětnou opravou hrazeny prodávajícím, O této skutečnosti bude kupující
informovat prodávajicího před započetím takto vzniklých nákladů.

3.8. V případě, že prodávající nebude souhlasit s provedením opravy neshodné dodávky
materiálu kupujícím, platl shodná ustanoveni jako u nepoužitelných neshodných
dodávek materiálu dle odst. 3.9. a násl. tohoto článku závazných podmínek jakosti.
Tato povinnost se na prodávajícího nevztahuje, zjistí-li se, že dodal materiál v souladu
se specifikací uvedenou v prováděcí kupní smlouvě či nákupní objednávce a v souladu
s platnými normami.

3.9. ,,Nepoužitelné neshodné dodávky hutního materiálu" jsou dodávky, kde vlastnosti
ckdávaných materiálů prodávajícím kupujícímu vykazují neshody vůči dohodnutým
kvalitativním i kvantitativním charakteristikám, přičemž takto dodaný materiál nelze
použit k určenému účelu ve stádiu dalšího zpracováni nebo provozováni. Prodávající
je informován o kvalitativním nedostatku neshodné dodávky materiálu nebo její části a
je povinen provést nápravná a preventivní opatřeni k zamezení jejich opakováni
v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí oznámeni
o reklamaci na neshodnou dávku materiálu. Provedená okamžitá opatřeni prodávající
sdělí kupujIcImu v průběhu 5 kalendářních dnů a v průběhu 15 kalendářních dnů
kupující písemně obdrží sděleni prodávajIcIho (formou 8D reportu) o přijatých
opatřeních trvalých.

3.10, Prodávající se v souvislosti s nepoužitelnou neshodnou dodávkou materiálu dle odst.
3,9, tohoto článku Závazných podmínek jakosti zavazuje dodat kupujícímu náhradní
shodnou dodávku materiálu v terminu, který nenaruší kontinuitu výrobního procesu u
kupujIcIho, a to nejpozději do 24 hodin. Vzniklé náklady spojené s předmětnou
neshodnou dodávkou materiálu budou v plné výši hrazeny prodávajícím. Pokud
prodávající neprodleně nedodá kupujícímu shodnou dodávku materiálu dle těchto
závazných podmínek jakosti, nebo v případě, že v souvislosti s neshodnou dodávkou
materiálu vzniknou kupujícímu jakékoliv náklady, je prodávající povinen vystavit
dobropis na neshodnou dávku materiálu a na náklady vzniklé u kupujícího. Tato
povinnost se na prodávajIcIho nevztahuje. zjisti-li se, že dodal materiál v souladu se
specifikací uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami.

3,1 1, prodávající nenese odpověď nost za vady způsobené kupujícím nevhodným
skladováním a zpracován Ím dodaných materiálů. Kupující je povinen v rámci
reklamace oznámit prodávajícímu vady a nedostatky materiálu způsobující některou
z výše uvedených neshodných dodávek formou doporučeného dopisu, případně
elektronickou či faxovou zprávou s následujícími náležitostmi:

> identifikace dodávky originálním štítkem z dodaného zboží (materiál) - číslo
svazku, číslo tavby, jakost materiálu, rozměr materiálu, reklamované množství,
číslo nákupní objednávky;

µ popis vad;
> předběžně odhadovaná výše škody.

3.12. V případě reklamace vad materiálu dle odst. 3.11. tohoto článku Závazných podmínek
jakosti je kupující povinen prodávajícímu umožnit přistup k reklamovanému zboží
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(materiá|u) za účelem kontroly a prověřeni vad. V případě odhadované škody nad
50.000,- Kč je k posouzeni škody kupující povinen přizvat nezávislou a nestrannou
instituci určenou po vzájemné dohodě smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní
strany na nezávislé a nestranné instituci dle předchozí věty do 5 pracovních dnů ode
dne doručeni reklamace prodávajícímu, urči takovou instituci kupující. Náklady
spojené s činnosti této nezávislé instituce hradí ta smluvní strana, která na dané škodě
nese vinu. V případě prokázáni Škody na straně prodávajícího má tento povinnost
vystavit dobropis na úhradu vzniklých nákladů a současně kupující je oprávněn
pozastavit platbu faktury na předmětnou dodávku materiálu. Reklamace neopravňuje
kupujícího pozastavit platbu faktur na dodávky materiálu bez vad.

3.13. Data z provedeného zjištěni dle předchozích odstavců negativně ovlivni přírůstky
kvalitativního a celkového hodnoceni dodavatele v daném období, které provádí
kupující v souladu s jeho interním standardem,

Článek IV.
Značeni dodávek materiálu

prodávající dodá kupujicimu materiál značený v souladu s ČSN EN 10 021 odstavec 10,
nebo podle specifikace uvedené v nákupňích objednávkách uzavřených mezi smluvními
stranami ve smyslu Rámcové smlouvy.
Každá dodávka materiálu musí být značena minimálně takto:

a) rozměr (v mm) tloušťky, šířky (u plechu je šířka shodná s šířkou válcované tabule),
délky

b) jakost materiálu
c) číslo tavby
d) množství v kg, m

Článek V.
Záruka

5,1, ProdávajIcI je povinen kupujicImu poskytnout záruku za jakost materiálu v délce trvání
24 měsíců ode dne převzetí materiálu kupujícím dle ČI. VI. Rámcové smlouvy,

5.2. Prodávající se zavazuje bez zbytečného prodlení uhradit kupujícímu veškeré
prokazatelné náklady a škody způsobené pozdním dodáním nebo neshodnou
dodávkou materiálu nebo její části v průběhu trvání záruční doby, Tato povinnost se na
prodávajícího nevztahuje, zjisti-li se, že dodal materiál v souladu se specifikaci
uvedenou v nákupní objednávce a v souladu s platnými normami. prodávající nenese
odpovědnost za vady způsobené kupujícím nevhodným skladováním a zpracováním
dodaného materiálu,

5.3. Za vady materiálu dodaného prodávajícím kupujicimu dle Rámcové smlouvy, resp.
nákupní objednávky, na které se vztahuje záruka za jakost dle tohoto článku
Závazných podmínek jakosti, se považuji zejména takové vady a nedostatky materiálu,
které způsobuji neshodné dodávky materiálu specifikované v ČI, Ill. těchto závazných
podmínek jakosti. prodávající je povinen veškeré vady materiálu dle předchozí věty,
které se vyskytnou v záruční době, přednostně odstranit způsobem uvedeným v či. Ill.
těchto Závazných p®minek jakosti pro neshodné dodávky materiálu. Tím není
dotčeno právo kupujícího uplatnit nároky z vad dodaného materiálu dle příslušných
ustanoveni občanského zákoníku.

Článek VI.
Hraniční hodnoty vad ze strany prodávajícího

6,1, Hodnoceni jakosti dodávek materiálu ze vstupní přejímky u kupujícího, případně u
prodávajícího, kterou provádí pověřený zaměstnanec kupujícího, bude provedeno
z objemu reklamovaných dodávek materiálu ze strany kupujIciho, a to jeden měsíc po
ukončeni hodnoceného období. Objem reklamovaných dodávek materiálu
v hodnoceném období se urči jako podíl součtu jednotlivých reklamovaných dodávek
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materiálu k celkovému množství dodaného materiálu vynásobeným 10" ' v měrných
jednotkách převedených na kg.

6,2. Prodávající se zavazuje po dobu platnosti Rámcové smlouvy dodržet hraniční hodnotu
10 000 ppm,
(Pro názornost je uveden jednoduchý příklad výpočtu objemu reklamovaných dodávek

V ppm
V hodnoceném období bylo dodáno 400-000 kg materiálu. Z toho bylo kupujícím
oprávněně reklamováno 2.000 kg materiálu. Dále byl dodán materiál v kusech celkem
5.000 ks, Zboží (materiál) v ks je nutno přepočítat na váhové množství v kg (l ks = 10
kg tj. 50,000 kg). Z toho je oprávněně reklamováno 40 ks tj. 400 kg,
Celkové množství dodávek = 400,000 " 50. 000 = 450.000 kg
Reklamované množství dodávek = 2.000 " 400 = 2.400 kg
Objem reklamovaných dodávek = 2.400 l 450.000 x 10"' = 2,400 l 0,45 = 5 333 ppm)

Článek VII.
Osvědčeni o jakosti

Každá dodávka materiálu musí obsahovat tzv, ,,Osvědčeni o jakosti zboží", kterým
prodávající potvrzuje, že předmětná dodávka materiálu odpovídá oboustranně dohodnutým
kvalitativním i kvantitativním charakteristikám a byla prodávajícím uvolněna k odesláni
kupujícímu, Bez Osvědčení o jakosti zboží nebude dodávka materiálu kupujicim přijata a
bude vrácena na náklady prodávajícího. Toto nOSVědČeni"' může být součásti materiálového
atestu definovaného v článku III. těchto závazných podmínek jakosti.

Článek VIII.
Kontaktní osoby

8.1. Smluvní strany níže uvádějí kontaktní osoby, které mají oprávněni jednat ve věcech
týkajících se obsahu a plněni těchto závazných podmínek jakosti. v případě, že u níže
uvedených osob dojde k rozporu ohledně plněni nebo výkladu Závazných podmínek
jakosti, bude řešeni sporu delegováno na osoby jednajici či zastupující smluvní strany
dle zvláštních právních předpisů.

Kontaktní osoby pro věci smluvní:

Za ob'ednatele:

prodávající 1 prodávající 2
Benteler Distribution Czech Republic, Gen ela, s.r.o.
S oL S r.o.

prodávající 3 prodávající 4
FORTE STEEL s.r.o. Konex ocel s.r.o.
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prodávající 5 Prodávající 6
ArcelorMittal Distribution Czech KÓNIGFRANKSTAHL s.r.o.
Re ublic s.r.o.

prodávající 7 Prodávající 8
Milfor Steel, s.r.o. AŽ kov-komaxit s. r. o.

Prodávající 9 Prodávající 10
STEELCOM CZ a.s. th ssen kru Materials Poland S .

Prodavaj|cl 11 prodávající 12
TESKO STEEL DISTRIB P.ZO.O. RAVEN CZ a.s.

Prodavajici 13 prodávající 14
KaBeOeX s ol. r. COSMOTRADE s r. o.

Prodávající 15 prodávající 16
EXPONO Steelforce a. . VÍTKOVICE STEEL a. s.

Prodávající 17
SCHMOLZ + BICKENBACH s.r.o.
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Kontaktní osobY pro účely' plněni:
(plechy, plochá ocel)

Za ob'ednatele:

Prodávajicí 1 prodávající 2
Benteler Distribution Czech Republic, Gen ela s.r.o.
S ol. S r.o.

Prodávající 3 prodávající 4
FORTE STEEL, s.r.o. Konex ocel s.r.o.

prodávající 5 Prodávající 6
ArcelorMittal Distribution Czech Republic, KÓNIGFRANKSTAHL, s.r.o.

s.r.o.

Prodávající 7 Prodávající 8
Milfor Steel, s.r.o. AŽ kov-komaxit s. r. o.

prodávající 9 Prodávající 10
STEELCOM CZ, a.s. th ssenkru Materials Poland S.A.

prodávající 11 prodávající 12
TESKO STEEL DISTRIBUTION SP.ZO.O. RAVEN CZ a.s.
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prodávající 13 Prodávající 14
KaBeDeX s OL s r.o. COSMOTR D

prodávající 15 Prodávajici16
EXPONO Steelforce, a. s. VÍTKOVICE STEEL a. s.

prodávající 17
SCHMOLZ + BICKENBACH s.r.o.

Kontaktní osoby pro úČéiY plněni:
(trubky, tyče, profilová ocej)

Za ob'ednatele:

prodávající 1 prodávající 2
Benteler Distribution Czech Republic, G n
S oL S r.o.

prodávající 3 Prodávající 4
FORTE STE Konex ocel s.r.o.
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Prodávající 5 prodávající 6
ArcelorMittal Distribution Czech Republic, KÓNIGFRANKSTAHL, s.r.o.
s.r.o.

Prodávající 7 Prodávající 8
Milfor Steel s.r.o. - xit s. r. o.

prodávající 9 Prodávající 10
STEELCOM CZ, a.s. th ssenkru Materials Poland S.A.

Prodávající 11 prodávající 12
TESKO STEEL DISTRIBUTION SP.ZO.O. RAVEN CZ a.s.

dáva'ici 13 prodávající 14
COSMOTRADE S r. O.

prodávající 15 prodávající 16
EXPONO Steelforce a. s. VÍTKOVICE STEEL a. s.

Prodávající 17
SCHMOLZ + BICKENBACH s.r.o.
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Kontaktní osoby' pro úče|Y kvality:

Za ob"ednatele

Prodávajici1 prodávající 2
Benteler Distribution Czech Republic, Gen ela s.r.o.
S oL S r.o.

prodávající 3 Prodávající 4
FORTE STEEL, s.r.o. Konex ocel, s.r,o.

Prodávající 5 Prodávající 6
ArcelorMittal Distribution Czech Republic, KÓNIGFRANKSTAHL, s.r.o.
s.r.o.

prodávající 7 prodávající 8
~ AZ kov-komaxit s. r. o.

Prodávající 9 Prodávající 10
STEELCOM CZ, a.s. th ssenkru Materials Poland S.A.
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prodávající 11 prodávající 12
TESKO STEEL DISTRIBUTION SP.ZO.O. RAVEN CZ a.s.

Prodáva"ici 13 Prodávající 14
COSMOTRADE S ol. S r. O.

prodávající 15 Prodávající 16
EXPONO Steelforce a. s. VÍTKOVICE STEEL, a. s.

Prodávající 17
SCHMOLZ + BICKENBACH s.r.o.

8.2. Smluvní strany se zavazuji informovat se o změnách v kontaktních osobách a
kontaktních údajích uvedených v odst. 8,1 této přílohy.

8.3. Shora uvedené kontaktní osoby je možné změnit na základě písemného oznámení
doručeného druhé smluvní straně,
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Příloha Č. 2 Rámcové smlouvy Č. S49/18

Základní povinnůsti osob vstupujkkh/vjiždějieieh do areálu půdniku VOP CZ, s. p.

l. Ddinict· záklaclnkh pojmů

l. l E.uerní pracovník
Je osoba či zaměstnanec společnosti, která se nachází s podnikem VOP CZ, s. p. ve smluvním
vztahu, na jehož základě provádí tato společnost plněni pro podnik VOP CZ, s. p. jakožto
dodavatel, resp. prodávající.

1.2 Obeznámcriá osQba
Osoba zajištěná prodávajícím, jenž je pověřená zprostředkováním vstupu a komunikaci
s ostrahou u osob nehovořicich českým ani slovenským jazykem. Obeznámená osQba musí
hovořit českým nebo slovenským jazykem, Tato osoba musí být předem podrobně obeznámena
s náplni činnosti, kterou má v podniku externí pracovník vykonávat a o těchto skutečnostech
podat ostraze při vstupu relevantní informace, a to minimálně v rozsahu průvodního listu.

1.3 PřiíCtWňí činnost
Jedná se o jakoukoli činnost zaměstnanců prodávajícího, která je předmětem pracovně-právních
a obchodně-právních vztahů mezi VOP CZ, s. p. a třetími stranami. Tato práce je prováděna
v areálech VOP CZ, s. p, Pracovní činností je míněno i řízeni osobního či nákladního vozidla-

1.4 Prvotní dakumcntý
> Závazná pravidla pro vjezd vozidel externích dopravců a dodavatelů do areálu podniku
> Poučeni pro osoby vstupující do areálu za účelem prováděni prací
> Průvodní list s uvedením kam externí pracovnici jedou, za kým jedou, s uvedením důvodu

vjezdu - činnosti, kterou budou v areálu vykonávat, uvedeni tel. kontaktu na kontaktní osobu
VOP CZ, s, p., jenž je za ně odpovědná. V případě dopravců pro koho, kam a co vezou.

2. Základní povirlnubti dodavatele, resp. prodávajícího

Prodávající je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či osoby, které provádí plněni pro kupujkiho
prostřed nictvim prodávajícího (popř. jejich zaměstnanci), neovládají-li český nebo slovenský jazyk, byli
vybaveni Průvodním listem, vyhotoveném v českém jazyce. Vedle těchto údajů zde musí být
bezpodmínečně uveden kontakt na obeznámenou osobu.
prodávající je zároveň povinen zajistit překlad prvotních dokumentů do jazyka srozumitelnému
dopravci, Za správnost překladu ručí prodávající, Externí pracovník je poté povinen mít u sebe
podepsanou jak českou verzi, tak pňslušnou jazykovou mutaci.

3. Hlavní povinnosti osob vstupujít.ich.'íj íždějícich a pohybujících se \' areálech VOP CZ, s. p.

> Dbát pokynů, příkazů a rozhodnuti strážných při průchodu/průjezdu strážnici i při pohybu
kdekoliv v areálu podniku VOP CZ, s, p. '

> Při pNchodu/průjezdu strážnicí a rovněž kdekoliv v areálu umožnit strážným kontrolu
přenášeného/převáženého hmotného majetku včetně kontroly ručních zavazadel, vozidla
a jeho nákladu. V odůvodněných případech se podrobit osobní prohlídce.

> Nepoškozovat a neznečišt'ovat komunikace ani silniční zařízení (závory, dopravní značky
apod.) V případě vzniku materiální škody v areálu VOP CZ, s. p. tuto, ve výši skutečných
nákladů na opravy, uhradit.

> Podrobit se na pokyn strážných při vstupu/'vjezdu, opouštění a kdekoliv v areálu VOP CZ, s. p,
a v kteroukoliv denní dobu, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
S výsledky kontroly jsou kontrolované osoby seznámeny a mohou se k nim eventuálně
vyjádřit, v případě pozitivního výsledku jsou kontrolované osoby dále povinny cxjevzdat
vstupní doklad a neprodleně opustit areál VOP CZ, s. p.
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> Z důvodů zajištěni bezpečnosti v areálu VOP CZ, s. p,, ktěřý vzhledem k specifickému
prostředí vyžaduje zvýšené nároky na dodržováni bezpečnosti. důsledně dodržovat
ustanoveni zákona č, 361/2000 Sb., c) provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
včetně dodržováni povoleně rychlosti, respektování dopravního značeni a parkováni
na vyhrazených místech.

3,1 Oxubní ochranné prostředky přcí externí zaměstnance

3.1,1 Reflexní vesta
Každý externí pracovník musí používat reflexní vestu libovolné barvy s jasným a čitelným
nápisem firmy, pod kterou v areálu VOP CZ, s. p. provádí pracovní činnost,

3.1.2 Ochranná obuv
Každý externí pracovník je povinen používat v areálu podniku VOP CZ, s. p. jako
standard ochrannou obuv standardu ,,S1' a vyšší,

3.1.3 Ochranný oděv
Každý externí pracovník je povinen používat v areálu podniku VOP CZ, s. p. pouze
certifikované ochranné oděvy vhodné pro danou Činnost podle vyhodnocených rizik.
Je zakázáno používat kalhoty se zkrácenými nohavicemi nebo jinak upravované části
osobních ochranných pracovních pomůcek.

3,2 Hrubé porušcní pravidel vedoucí k okamžitému vykáňini z prustor VOP CZ, s, p, a zákazu \'stuµLL'ijczdu do
areálu VOP CL. s, p,

> Výhrůžky nebo agresivní jednání
> Sexuální obtěžováni nebo rasová či náboženská nesnášenlivost

Krádež
Nepovolený vstup do zakázaných zón

> Vystavováni sebe nebo svého okolí smrtelnému riziku
"> Pozitivní dechová zkouška nebo přechováváni alkoholu v prostorách areálu VOP CZ, s. p,
> Odmítnutí, maření nebo zmaření zkoušky na alkohol či jiné návykové látky
> Opakované porušováni základních povinnosti uvedených v tomto dokumentu nebo

vyp|ývajÍcÍch ze zákoníku práce
> Nepovolené pořizováni fotografii či videozáznamů

výhrůžkv - především pak slovní útoky na členy ostrahy kvůli výkonu jejich povinnosti.

Agresivní jednání - Za agresivní jednání se mimo jiné považuje úmyslné blokování prostoru
před i za závorami zabraňujícím pohybu vozidel přes vrátnici VOP CZ, s. p,, a to jakýmkoliv
způsobem.
Agresivním jednáním se rozumí i neuposlechnuti opakované oprávněné výzvy členů ostrahy
či jiné oprávněné osoby.

Vp'stavováni sebe nebo svého okolí smrtelnému riz,i,ky - za toto jednání se považuje i agresivní,
nebezpečná jízda vozidlem v areálu VOP CZ. s.p., především pokud takovou jízdou dojde k ohroženi
života či zdraví osob nebo majetku.

Opakované porušováni základních povinnosti - jednání konkrétního jedince, mající znaky úmyslného
a soustavnéhQ nerespektování základních povinnosti externích pracovníků a pracovníků firem
v pronájmu.

3.3 Zákaz fc)lograli)váni

Ve všech prostorech společnosti VOP CZ, s. p. je zakázáno pořizovat fotografie či videozáznamy.
V případě přistiženi je osoba povinna na vyzváni fotografie smazat. výjimku tvoří fotografováni
povolené v souladu s vnitřními předpisy společnosti VOP CZ, s, p,
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3.4 Mlčenlivost

prodávající se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o veškerých důvěrných iňformacich, o kterých
se v průběhu spolupráce s kupujícím dozví, Za důvěrné informace se ve smyslu tohoto článku
považuji veškeré informace, které budou jako takové označeny nebo jsou takového charakteru, že
mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoli smluvní straně jakoukoli újmu, bez ohledu na to, zda
mají povahu Qsobnich, obchodních či jiných informaci. prodávající se zavazuje, že tyto skutečnosti
nesdělí ani nezpřístupní třetí osobě, pro sebe nebo pro jiného nevyužije či nezneužije a tyto bude
uchovávat takovým způsobem, aby se tyto nedostaly do rukou třetí osoby. Tento závazek není časově
omezen a není dotčen případným skončením uzavřěné smlouvy. V případě, že prodávající
neoprávněně použije důvěrnou informaci v rozporu s tímto ustanovením či právními předpisy, je
povinen k náhradě škody z toho vzniklé a je povinen vydat to, oč se obohatil.
Prodávající souhlasí s tím, že samotný fakt uzavřeni smlouvy s kupujícím není kryt povinnosti
mlčenlivosti a výslovně souhlasí s tím, že kupující je oprávněn spolupráci s prodávajícím veřejně
deklarovat a dává pro tento účel souhlas ke zveřejněni samotné smlouvy nebo k jejímu poskytnuti,
zejména pak orgánům státní správy.

4. Firmy v pronájmu y" areálu podniku VOP CZ, p,

Firmy mající pronajaté prostory v areálu podniku VOP CZ, s. p. jsou povinny řídit se vnitřními předpisy
VOP CZ. s. p.

5. Důkazní břemeno

K prokázáni porušeni základních povinnosti VOP CZ, s. p. bude užito následujících důkazních
břemen:

p· Fotografie pořízené vnitřním kamerovým systémem podniku VOP CZ, s. p.
> Fotografie pořízené kterýmkoli zaměstnancem VOP CZ, s. p.
> Písemné upozorněni podané kterýmkoli zaměstnancem VOP CZ. s. p.

K uvedeným důkazním břeměnúm musí být přiložen stručný popis skutku, znění porušeného
ustanoveni, čas a místo, kde mělo k porušeni dojit. V případě, že bude zjištěno jméno přestupce,
bude rovněž uvedeno, není však podmínkou.
Tato důkazní břemena budou následně předána prodávajícímu spolu se sankci.

6. ZajiMěni závazku

Při zjištěni porušeni základních povinností bude přistoupeno k uděleni sankce vůči subjektu, který
uvedené povinnosti porušil, a to na základě důkazního břemene, formoú srážky z fakturace
dle následujidho:

1, První porušeni - pokuta
2. Druhé porušeni - pokuta a vykázáni externího pracovníka z areálu VOP CZ, s. p,, následné

uděleni zákazu vstupu externího pracovniká do prostorů podniku VOP CZ, s. p.
3. Třetí porušeni - pokuta a vypovězeni příslušné obchodní smlouvy mezi VOP CZ a druhou smluvní

stranou

6,1 Swebnik pokut:

> Kouřeni na jiném než k tomu určeném místě: 10.000 KČ;
> Nepoužíváni osobních ochranných pracovních pomůcek (reflexní vesta, bezpečnostní obuv,

ochranný oděv): 10.000 KČ:
> Přechováváni alkoholu v prostorech VOP CZ, s. p. nebo pozitivní dechová zkouška:

10.000 Kč:
> Opakované porušováni základních povinnosti uvedených v tomto dokumentu: 10.000 KČ:
> Odmítnuti, mařéni nebo zmaření zkoušky na alkohol či jiné návykové látky: 100.000 KČ:
> Fotografováni: 100.000 KČ:
6 Šikanování, výhrůžky nebo agresivní jednání: 100.000 Kč:
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> Sexuální obtěžováni nebo rasová či náboženská nesnášenlivost: 100.000 kč;
> NepQvo|ený vstup do zakázaných zón: 100.000 KČ;
> Vystavováni sebe nebo svého okolí smrtelnému riziku: 100,000 KČ:

Sjednáni smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti
zajištěné smluvní pokutou.

Společnost VOP CZ, $. p. má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty započte na celkovou kupní
cenu nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu), nebo zda bude čerpat z bankovní záruky, nebo zda
vystaví prodávajícímu samostatný výměr.

7. Závazek dodavatele, resp, prodávajícího proka7ate]1]č sczriámil další osoby s cětnito podmínkami

Prodávající se zavazuje prokazatelně seznámit s těmito podmínkami všechny osoby podilejki se
prostřednictvím prodávajícího na plnění pro společnost VOP CZ, s. p. a písemně je zavázat k jejich
dodržování. Tím není dotčena odpovědnost prodávajícího za dodržování těchto podmínek.
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