OHL ZS

Nákupní objednávka
číslo nákupní objednávky: TÍ44-0078/19-PB
Dodavatel/Zhotovitel/Prodávající {Poskytovatel plnění):

Objednatel/Kupující {Příjemce plnění):

OHLŽS, a.s.
Plzeňské městské dopravní plodníky, a.s.

Burešova 938 / 17, Veveří, 602 00 Brno

Demsovo nábřeží 920/12,
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
Zápis v OR: OR vedený KS Brno, oddíl B, vložka 695

IČO: 252 20 683, DIČ: CZ25220683

Slouží rovněž jako fakturační adresa

Zápis v OR/ŽR

Korespondenční adresa:

Banka:

(s výjimkou daňového dokladu-faktury)

č. účtu:

OHL ŽS, a.s., divize Technologie, stř:T144

IBAN:

Světlá 5, 614 00 Brno

SWIFT:

Termín a místo dodávky: rok 2019 Plzeň Borská pole

Způsob dodávky/předání
Soupis prací

Fakturační projekt/stavba:

Zástupce příjemce plnění, oprávněný k převzetí plnění:

Zástupce příjemce plnění pro věci technické:

Předmět plnění (objednávky).
Č.pol. Popis položky

MJ

Měna

Jednotková Množství
cena

Celková

Poznámka

cena

Objednáváme u Vás elektromontážní práce na stavbě „ Prodloužení tramvajové trati na Borská
Pole".
Cena: do cca 500 000,- Kč
Termín: 07/2019
Součástí fakturace bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasených zástupcem
objednatele.
Cena plnění:
Cena je uvedena bez DPH.
Související smlouva:
Fakturace a platební podmínky:
Faktura bude zaslána poštou na fakturační adresu příjemce pSnéni ve dvojím vyhotovení. Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny
dle občanského zákoníku a náležitostí daňového dokladu dle 2ákona o dani z přidané hodnoty. Dále číslo této objednávky a její kopií, číslo a datum
uzavřeni související smlouvy (pokud byla uzavřena), podepsany dodací list, odsouhlasený soupis provedených prací nebo protokol o předaní díla,
záznam o provozu vozidla apod. Bez těchto náležitostí bude neuhrazená faktura vrácena poskytovateli plnění k opravě nebo doplnění. Ode dne
doručeni opravené faktury běží nová Ihúta splatnosti a příjemce plnění není v prodlení s placením.
Splatnost faktury, obsahující všechny správně výše uvedené náležitosti, je stanovena v délce 60 dnú od doručeni faktury příjemci plněni.
Pokud nebude faktura odeslána resp. doručena poštou na fakturační adresu příjemce plnění, bude považována za nedoručenou! V případě prodleni
s uhradou fakturv lze uplatnit úrok v zákonné výši za každý den prodleni. Datem uskutečnitelného zdanitelného plnění je datum podpisu zástupce
příjemce plněni na přejimacim dokumentu potvrzujícím převzetí zboží, prací nebo služeb příjemcem plném.
Zádržné z faktur:.....% z každé fakturované částky této objednávky, uvolnění......% po uplynuti záruční doby na oprávněnou písemnou vyzvu
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Nákupní objednávka
číslo nákupní objednávky: T144-0078/19-PB

poskytovatele plněni.
Smluvní pokuta Smluvní pokuta za prodlení s plněním:
Smluvní pokuta za prodleni s odstraněním vady:
Narok na nahradu škody zůstává smluvní pokutou nedotčen
Bezpečnost práce u stavebních zakázek:
Za bezpečnost práce a požární ochranu při provádění prací/služeb odpovídá poskytovatel plnění. Poskytovatel plněni stvrzuje, že jeho
zaměstnanci/subdodavatele pracující na předmětném díle dodržují a plní znění platných právních předpisů, zejména ustanoveni Zákoníku práce,
zakona č. 309/2006 Sb. o BOZP., zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a souvisejících
právních předpisů a norem.
Práce v kolejišti: NE. Poskytovatel plnění zajisti pro své zaměstnance všeobecné i odborné školení organizace provozující drážní dopravu a bude
dodržovat interní normu příjemce plnění pro bezpečnost práce při provádění prací na železničních tratích (celostátních, regionálních, městských a
vlečkách). Pracovníci poskytovatele plnění musí splňovat podmínky zdravotní způsobiíosti pro práci ve vyhrazeném prostoru dráhy
dle vyhlášky č. 101/1995 Sb.
Záruční podmínky a ostatní podmínky:
Poskytovatel plněni poskytuje záruku za jakost za podmínek občanského zákoníku v základní délce 60 měsíců na provedené práce a 24 měsíců na
dodávky. Záruční Ihúta začina běžet od převzetí řádně dodaného zbozi/provedených prací/služeb příjemcem plnění. Pokud poskytovatel plnění
reklamovanou vadu v záruční době včas neodstraní, je oprávněn ji odstranit příjemce plnění sam nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady a
riziko poskytovatele plněni. Poskytovatel plnění prohlašuje, že má na sjednaný předmět plnění uzavřenou a platnou pojistnou smlouvu pro případ
škodní události (u stavebních zakázek pojištěni stavebně-montážní a pojištěni odpovědnosti za škodu).
Další ujednání:
Poskytovatel plnění nese po celou dobu prováděni až do doby dodávky/předáni předmětu plnění nebezpečí škody na věci. Poskytovatel plném
převzetím teto objednávky a svým podpisem potvrzuje, že souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v této objednávce a zavazuje se podle ní
poskytnout plnění. Podpisem této objednávky oběma smluvními stranami dochází k uzavřeni smlouvy, jejímž předmětem je závazek poskytovatele
plněni k řádnému poskytnutí shora specifikovaného plnění a závazek příjemce plněni k jeho převzetí a úhradě výše uvedené úplaty.
Poskytovatel plněni doloží příjemci plnění dokumentaci o kvalitě výrobků tvořenou: atesty, certifikáty a Prohlášeni o vlastnostech, resp. Prohlášeni
o shodě u toho zboží, kde je uložena výrobci nebo dovozci povinnost tyto vydavat/ technickými listy, záruční listy, návody pro použiti
a bezpečnostními listy u toho zboží, kde je uložena výrobci nebo dovozci povinnost tyto vydávat. Příjemce plnění má zaveden integrovaný systém
řízeni a program EMAS, poskytovatel plnění se tedy zavazuje k dodržování ustanoveni zásad ochrany životního prostředí dle platné legislativy, v této
souvislosti se zavazuje dodávat zboží, které samo příp. jeho výroba je šetrné k životnímu prostředí.
Závěrečná ujednáni:
Tato objednávka nabývá účinnosti její akceptaci tj. jejím podpisem ze strany poskytovatele plnění a zpětným doručením příjemci plněni na fakturační
adresu. Do té doby není příjemce plnění touto objednávkou vázán. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou se dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku
vylučuje. Nepřipouští se uzavření smluvního vztahu odkazující na obchodní podmínky, které si podle § 1751 odst. 2 občanského zákoníku vzájemně
odporuji. V souladu s § 1758 občanského zákoníku se dále nepřipouští uzavřeni smluvního vztahu a jeho změny či doplnění v jiné než písemné formě;
vzhledem k tomu se nepoužije § 1757 občanského zákoníku Vylučuje se rovněž použití obchodních zvyklosti v rámci celého procesu jednaní
o smluvním vztahu, s čímž adresát zahájením jednáni souhlasí. Práva povinnosti smluvních stran v této objednávce neupravena se řídi příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

V Brně dne: 10.7.2019

VQ^j\

Datum, razítko a podpis příjemce plnění

Datum, razítko a podpis poskytovatele plnění

dne:

Žádáme o vracení potvrzené objednávky/smlouvy

1

E-mail
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
c i>^'

pnoP/va
Přiděleno:

Došlo:
Č. privátní:

1 | -07- 2019

, '

Počet listů:

Č. evidenční:

Počet příloh:

Skartační znak:

Skartační lhůta: ^”2^

11-07- 2019

