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číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele:

,

PsL00080í
DPMO/2019t70t75

SMLOUVA O DILO

uzavřená dle2623 a následujících ustanovenízákona č.8912012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění na realizaci díla s názvem:

,,Revize a prohlídky MR STRED a MR NEREDIN DPMO
pro účely prodloužení platnosti průkazů způsobilosti"

článetl. _ Smluvní strany
1.01 Firma objednatele : Dopravní podnik města olomouce, a.s.

Sídlo: KoŽeluŽská 563/1, 779 00 olomouc
zapsaná v oR vedeném u Krajského soudu v ostravě, oddÍl B, vloŽka 803
Zastoupený: lng. Jaromírem Machálkem, MBA, předsedou představenstva, a.s.

lng. Pavlem Zatloukalem, místopředsedou představenstva, a.s.
lČ: 4767 6639
DlÓ: cz47676639
Tel.: 585 533 150
E-mail: sekretariat@dpmo.cz
Datová schránka: mtsdrnx

a

1.02 Firma zhotovitele : oHL Žs, a.s.
Sídlo: BureŠova 938117, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná v oR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vloŽka 695
Adresa pro korespondenci: oHL Žs, a's., divize Technologie, Světlá 5,614 00 Brno
Zastoupený : panem Romanem Dostálkem, ředitelem divize Technologie
lČ: 4634 2796
DlČ: Cz4634 2796
Tel./fax: 541574 001 / 545 577 544
E-mail: technologie@ohlzs.cz
Datová schránka: xbicgdt

OHL ZSp.s.
Burešova938/!7

tčo +os +zl9o
ĎTCl cZ463 42796

602 o0 Brno,Veveří

Divize Technologie
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čtánektl. _ Preambule
2.o1 Ve věcech touto smlouvou neupravených či výslovně nezměněných platí pro obě smluvní strany znění

Servisní smlouvy (č. seruísní smlouvy zhotovitele: 2020-05-370-001, č. servisní smlouvy
objednatele: DPMO/2017/71/4| a jejich dodatků uzavřené mezi smluvními stranami. odchylná
ustanovení této Smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Servisní smlouvy. Smluvní strany
prohlašují, Že je jim obsah Servisní smlouvy dostatečně znám.

čtánekllt. _ Předmět smIouvy
3.o1 Předmětem této smlouvy je provedení pravidelných revizí a a technických prohlídek a zkoušek

zařizeni z provozu inspěkíorem, měníren DPMo a.s. - MR STŘED a MR NEŘEDIN olomouc
k ověření technického stavu měnírny a její provozní způsobilosti pro Úěely prodlouŽení platnosti
průkazů způsobilosti určených technických zařizení ve smyslu zákona ě. 26611994 Sb., o drahách,
vplatném znění (dále téŽ jen zákon o drahách) a vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařizeni a jejlch konkretizace, ve
znění vyhl' č. 279l2ooo Sb. se zapracovanými změnami dle nařízenÍ vlády 352l2ooo Sb. a ve znění
vyhlášky ě,. 21012006 Sb. (dále téŽ jen Řád určených technických zařízeni).

Rozsah díla je Vymezen v přÍloze ě. 1 této smlouvy.

3.o2 Předmětem díla dle této smlouvy je téŽ podání Žádosti (návrhu) o prodlouŽení platnosti průkazů

způsobilosti urěeného technického zaíízenl příslušnému DráŽnímu správnímu úřadu.

3.o3 Zhotovitel se zavazuje k provedení uvedeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ve smlouvě
sjednané ceny zajeho provedení'

3.o4 Místo prováděnídíla: MR STŘED a MR NEŘEDÍN olomouc.

3'o5 Bude-li objednatel poŽadovat změnu rozsahu ěi způsobu provádění díla, nebo ukáŽe-li se během
realizace díla nutnost změnit rozsah nebo způsob provádění prací, dojde ke změně této smlouvy po

dohodě obou smluvních stran formou smluvního dodatku s tím, Že budou změněny všechny dotěené
částitéto smlouvy'

článekll!. _ čas plnění
3.01 Lhůty realizace díla:

a) zahájenídíla : 25. srpna 2019
b) dokončenídíla: 30.září 2019

3.o2 Uvedené lhůty budou zhotovitelem splněny za předpokladu, Že objednatel bude v průběhu realizace
díla plnit řádně a včas své povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy. Při prodlení na straně
objednatele nedochází k prodlení na straně zhotovitele, ale dojde k přiměřenému prodlouŽenítermínu
plňeni zhotovitele, zejména s ohledem na dobu prodlení objednatele a dobu nutnou k znovuzahájení
prací. V tomto smyslu se smluvní strany zavaz$i uzavřít smluvní dodatek.

ělánek!V. _ cena za dí!o
4.o1 Celková cena bez DPH za provedení díla v rozsahu článku ll. této smlouvy dle cenové nabídky

zhotovitele je stanovena ve výši :

Revize a prohlídky MR STŘED
Revize a prohlídky MR NEŘEDíN
Gelkem

a DPH bude Úětována v souladu s platnými předpisy

75 198,- Kč
't31 289,- Kě
206 487,- Kč bez DPH

OHL ZSp.s.
Burešova 938/77

602 00 Brno

Tčo| 463 42796
ĎTa cz463 42796
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Jedná se o cenu pevnou, zahrnujícíveškeré náklady na provedení díla v rozsahu nabídky zhotovitele'

článekV. - Platební podmínky
5.01 objednatel prohlaŠuje, Že má zajiŠtěno financování dílaza podmínek této smlouvy.
5.02 Placení ceny díla bude provedeno na základě faktury (daňového dokladu) zhotovitele po předání a

převzetídíla'
Přílohou faktury bude oboustranně podepsaný protokolo předánía převzetídíla.

5.03 Splatnost faktury je 24 dnů ode dne jejího doruěení do sídla objednatele. DPH bude účtována v
souladu s přísluŠnými ustanoveními zákona ě' 23512004 Sb. ve znění platném a účinném v době
fakturace.

5.04 Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty, připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty
v sazbě odpovídajícízákonné úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno'

5.05 V případě' Že zhotovítel bude v době splatnosti faktury označen jako nespolehlivý plátce podle
ustanovení $106a zákona č. 23512004 Sb. o dani z přidané hodnoty, nebo bude na faktuře uveden jiný
neŽ tvz. určený Účet podle $ 96 citovaného zákona, je objednatel oprávněn uhradit daň z přidané
hodnoty z fakturovaných plněnízvláštním způsobem zajištěnídaně podle $ 'l09a citovaného zákona'

článekVl. _ Předání pracoviště, podkladů' součinnost objednatele
6.01 objednatel předá zhotoviteli pracoviŠtě v rozsahu nutném pro kvalitní a včasné provedení díla, a to na

základě dohody smluvních stran před zahájením prací' PracoviŠtě bude předáno jako celek,
nedohodnou-li se strany na postupném předávání po etapách. objednatel zajistí zhotoviteli neruŠené
uŽívání předaného pracoviště po celou dobu provádění prací na něm.
o předání pracoviŠtě sepíŠe objednatel spoleěně se zhotovitelem vŽdy zápis, ve kterém bude
vyjádření zhotovitele k předanému pracoviŠti, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců
smluvních stran. PracoviŠtě se povaŽuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny závady a
překáŽky, uvedené v zápisu o předání.

6.02 objednatel je povinen pro potřeby provedení zkoušek, prohlídek a revizi spolupracovat se
zhotovitelem při organizovánízajištění pracoviště. Smluvní strany se před zahájením prácí dohodnou,
v jakém rozsahu, za jakých podmínek a v jakém čase poskytne objednatelzhotoviteli potřebné výluky
zprovozu či vypnutÍ měnírny tak, aby zhotovitel mohl kvalitně a včas splnit své povinnosti ztéto
smlouvy.

6.03 objednatel nejpozději ke dni předání pracoviště předá zhotoviteli dokumentaci MR STŘED a MR
NEŘEDÍN, opravenou dle skutečného stavu' zprávy a doklady z pravidelných revizí, doklady o
provádění preventivní údrŽby a prohlídek, poŽadavek na nastavení ochran, doklady o měření a další
doklady, nutné pro ěinnost zhotovitele, které si zhotovitel vyŽádá.

6.04 objednatel zajistí zhotoviteli bezplatně přípojné body elektrické energie a vody na pracoviŠti a
bezpeěné přÍstupy na pracoviště a do všech částí měnÍrny po celou dobu prováděnídíla.

6.05 Na zhotovitelem převzatém pracovišti nebudou v průběhu prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
probíhat práce jiných dodavatelů objednatele bez předchozí dohody mezi smluvními stranami v
montáŽním deníku.

článekVll. _ Podmínky provádění díla
7.01 Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla postupuje

zhotovitel samostatně při respektování zákona o drahách, řádu určených technických zařízení, ČsN,
za dodrŽení platných předpisů BozP (nař. vlády č. 591/2006 Sb. a 361/2007 sb.), předpisů Po (zákon
ě. '133/'1985 Sb. a vyhl. ě' 24612001 Sb.) a ostatních obecně závazných právních předpisů.

7.02 Zhotovitel se zavazuje, Že při provádění díla bude aplikovat systém jakosti odpovídající poŽadavkům
Čsru eru lso 9oo1 a Čsru EN lso 14oo1.

7'03 odborné ěinnosti (revize, prohlídky a zkoušky) bude zhotovitel v souladu s ustanovením $ 48 zákona
o drahách a s ustanovením Řádu určených technických zařízení provádět pomocí osob, které jsou
drŽiteli přísluŠných osvědčení o odborné způsobilostivydaných DráŽním Úřadem.

oHL Žsp.s. rčo, +os +zzgo
Burešova938/!7 bIč| cz463 4?796
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7.o4 Zjistí-lizhotovitel při prováděnídíla skryté překáŽky, které neumoŽňují řádné provedenídíla, oznámíto
objednateli k zajiŠtění příslušných opatření, případně mu navrhne změnu díla' Do doby zajiŠtěnÍ
odpovídajících opatření objednatelem nebo do doby dohody o změně díla formou smluvního dodatku
je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit s tím, Že pro posun termínu prací platí bod 3.02 této
smlouvy. Neodstraní-li skryté překáŽky bez zbytečného odkladu objednatel, mohou se smluvní strany
formou smluvního dodatku dohodnout, Že je za dohodnutých podmínek a Úplatu odstranÍ zhotovitel.

7.o5 Zhotovitelje povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání pracoviŠtě o pracích, které provádí,

montáŽní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, týkající se
provádění díla, zejména údaje o ěasovém postupu prací a vícepráce. objednatelje povinen neustále
sledovat obsah deníku a k zápisům, s nimiŽ nesouhlasí, připojovat neprodleně své stanovisko, jinak se
bude mít za to, že se zápisem objednatel souhlasí. Během pracovní doby musí být deník na pracovišti

trvale přístupný a na vyŽádání objednatele předloŽen. Povinnost vést deník končí dnem předání a
převzetí díla. Zhotovitelje povinen vést evidenci svých zaměstnanců od zaěátku aŽ do konce směny.

7.06 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prohlídce a prověření prací, které v dalŠím
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři dny předem, ledaŽe
je dále stanoveno jinak. Pokud bude zařizení ve výluce nebo ve stavu vypnutí a uvolněné tak pro práci

ihotovitele, budou prohlídka a prověření prací objednatelem prováděny vŽdy, i bez výzÝy zhotovitele,
před ukončením prací a organizačním ukoněení (např. ukončením příkazu ,,B"). Pokud se objednatel
nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele.

7.o7 Na výzvu zhotovitele objednatel zajistí pro všechny zaměstnance zhotovitele a zaměstnance jeho

subdodavate|ů před jejich nástupem na pracoviště vstupní Školení-o bezpeěnosti práce a ochraně
zdraví při práci a piotipoŽární ochraně na MR STŘED a MR NEŘEDíN a seznámí je s místními
bezpečnostními a provozními podmínkami.

7.O8 Za škody způsobené porušením podzemních a nadzemních zařizení jakéhokoliv druhu odpovídá
zhotovitel jen tehdy, předal-li mu objednatel situaění a jiné plány zmíněných zaÍÍzení na pracovišti a
tyto plány odpovídaj í skuteěnosti.

7.o9 Dojde_li k zastavení provádění díla z důvodů neleŽících na straně zhotovitele, je objednatel povinen

uhřadit zhotoviteli cenu jiŽ realizovaných částí díla a náklady pořízeného materiálu a zařízení, které
nebyly do doby zastavení prováděnídíla zabudovány do díla.

P1 opětovném zahájení provádění díla budou provedeny technické prohlÍdky, nutné revize a repase
za úěastizástupců objednatele a zhotovitele.

článerVllt. _ Předání a převzetí díla
8.oí Zhotovitel Vyzve objednatele k převzetídÍla nejméně 5 dnů před termínem dokončení díla. Podmínkou

předání a fřevzetí díla objednatelem je dokoněení díla jako celku bez vad a nedodělků bránících
provozu a uŽívání. objednatelje povinen takto dokoněené dílo převzít.

Zhotovitel předloŽí objednateli při přejímacím řízení vŠechny podklady, které pořídil při provádění díla
a které jsou nutné pro podání Žádosti o prodlouŽení platnosti průkazů způsobilosti urěeného
technického zařIzení.

8.o2 Zápiso předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých
obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech , z nichŽ jeden obdrŽí objednatel a jeden zhotovitel. V
protokolu budou uvedeny případné vady a nedodělky věetně dohodnutého termínu jejich odstranění

8'03 Pokud objednatel odmítne dokonÓené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky
obou stran a zdůvodněním objednatele.

ělánerx. _ Jakost díla
9.o1 Dílo provede zhotovitel v souladu s ČsN, zákonem č,. 26611994 Sb. a zákonem ě. 2211997 Sb.' s

řádem urěených technických zařízeni a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Při realizaci
díla pouŽije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky, které splňují podmínky zákona ě. 2211997

Sb., v plainém znění. Doklady dle tohoto zákona budou předány objednateli při předání a převzetí
díla.

Divize Technologie

Světlrí 5, ó14 00 Brno
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9.02 objednatel má právo kontrolovat prováděnídíla z hlediska kvality v průběhu činností zhotovitele, a to
na pracovišti' dále z hlediska bezpečnosti práce, dodrŽovánídokumentace a ěasového postupu prací.
Vlastní náklady na tyto kontroly nese objednatel. V případě, Že objednatel poŽaduje provést kontrolu,
zavazuje se zhotovitel' Že její provedení umoŽní.

9.03 JestliŽe kontrola objednatele zjistí, Že činnosti zhotovitele nejsou v souladu s touto smlouvou, je
zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným prováděním na vlastní náklady a
provádět dílo řádným způsobem.
Zhotovitelje povinen důvodné připomínky akceptovat a sjednat nápravu v souladu s touto smlouvou.

9'04 Tyto kontroly objednatele v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele zodpovědnosti z plnění
smluvních povinností.

článekX. _ Sm!uvní pokuty
10.01 Při prodlení Úhrady faktury objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat Úrokz prodleníve výŠi 0,05%

z neuhrazené částky zakaŽdý den prodlení.

10.02 Za nesplnění lhůty dokončení díla je stanovena smluvní pokuta ve výŠi 0,05% z ceny dila za kaŽdý
den prodlení.

10.03 Nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy o dílo nevzniká, pokud by prodlení zhotovitele bylo
způsobeno objednatelem anebo okolností vyšší mocí.

článer)/.J. - zastupování
Během prováděnídíla v rozsahu této smlouvy aŽ do odvolání zastupuje
zhotovitele :

ve věcech smluvních:   
ve věcech technických:    

objednatele:
ve věcech smluvních :

ve věcech technických
(každý samostatně)

  
    
 

čtánek Xtl. _ Uveřejnění smtouvy v registru smtuv

12'0í Zhotovitel bere na vědomí, Že tato smlouva věetně všech jejích dodatků bude uveřejněna
objednatelem v registru smluv dle zákona é' 34012015 Sb. o zvláŠtních podmínkách Úěinnosti
někteých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.02 Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli verzi smlouvy a dodatků se znečitelněnými údaji tak, aby bylo
chráněno obchodní tajemství zhotovitele, a zároveň aby byla smlouva a její dodatky z hlediska zákona
o registru smluv účinná nejpozdějido 10 dnů ode dne podpisu.

12.03 Za zveřejnění smlouvy věetně jejích dodatků v souladu se zákonem o registru smluv odpovídá
objednatel.

ouLŽsp.s. tčo, +og +zzgd- Di',tr" T""hn"l"d"
Burešova938/!7 DI;č cz463 42796 Světló 5, ó14 00 Brno
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článerxlll. _ Zvláštní ujednání
13.01 Veškeré změny, doplňky, popřípadě zrušenítéto smlouvy o dílo, je moŽno provádět pouze písemnými

dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud se nebudou moci strany
dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo poŽádat o
rozhodnutí přísluŠný soud. odstoupení od smlouvy je moŽno provést rovněŽ pouze písemnou formou
s podpisem oprávněného zástupce.

13.O2 Pokud objednatel zastaví provádění díla na dobu překračující 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn
vyfakturovat dílčí fakturou (daňovým dokladem) dosud provedené práce. Den uskutečnění dílčího
zdanitelného plnění bude den vzájemného oboustranného odsouhlasenízjiŠťovacího protokolu dosud
provedených prací.

13.03 SmluvnÍ záleŽitosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem é' 8912012 Sb., občanský zákoník'
v platném znění'

13.04 Přílohou ě. 1 této smlouvy je: poloŽkový rozpočet prací, včetně ceny.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichŽ kaŽdá ze smluvních stran obdrŽí
dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

2 0 -0s' 2019 rV Olomouci dne
Za objednatele:
za Dopravní podnik města olomouce, a.s.

lng. Jaromír Machá|ek' MBA

předseda představenstva

lng. PavelZatloukal

m ístopředseda představenstva

o ttďpmga
Dopravní podnik města olomouce, a's.

KoželuŽská 563/1, 779 00 olonrouc
lČ| 47 676639 l DlČ: Cz4? 67 c639

Www'dpmo'€. l e-mail: dpmo6rL11lmo'cz

ředitel

V Brně dne 22-e.'2'$
Za zhotovitele:
ZaoHLŽs, a.s.

le

@ts{&. ES W
onr Žs, a,s.
f]ulěšdvc i)38l17 , cz , 602 00 Brnol Vevcř
rčl ló3 +2 /96, otčl cz4634279ó

oHL Žs,o.s. tčol +os 4zz96
Burešova938/77 ĎTacz46342796

60? OO Brno,Ypvert 7/2e K5 Brno, odd'B, vl.ó95

v r,\J ff
Divize Technologie

Světlrí 5, ó14 00 Brno

tel. +4?o 54157 4oo1,Íax. +42O 545 577 544, e-moill technoloqie@ohlzs.cz

6



Cenová nabídka&á
053/20Ís-s

qOHLZS,a.s" i,,.
DPMO,as. ., :,',,',,,,',, , : ,,

FgYize a orohlídkf,MR Neředín-prodlouženi PZ'20ís ' i
Název akce

natel;

cT{5 ks kč
ks kč

hod kě
n]ontáŽe hod kčprav'Íevlze ks kč
prav.revize EPS ks kč

ks kč
ks kč

norrt ks kč
ks kč
km kč
ks kč

í31 289'00

I . 'o?. oB 2019

' Datum: '. ', l Poqp'q.;

Hlrsch Jaroslav'vf.robnÍ manažer rovite servis.
...;. -- ., ., .::', ,. .,iÉ1ri,i ,|Í"-:":}

?+., :: ':' t.1: .4>1j:'

541 574 300
mobit:+    
servlsni mobil:+    
mail:jhirsch@ohl .c ,



r,*s{[ *g Cenová nabídka 058/201S-S

Název akce

itel:

DPMO,a.s

ol'lL Žs, a.s.

.Rev.lze3 prohlldkv MR střed_prodlouženl PZ
mrry,q{ga22kV;2019 .:.: ...'. I:
,rr. l .'. 11,

sooi.MlcoM ks kč
T1-T3-MtCOM ks kč
aoaralura hod kČ

hodmontáŽe+ iz.stav TVS kč
pÍav.rgvlŽe ks kČ
uzz ks kč

kmsluž.auto kč
Inspeklor DU ks kČ

PRoVEDENÉ PRÁGE: 75 197,60 kč

02' 0B. Žols

Předal: 'Datum. Ppdois:

rsch Jaroslav,výrobní manažer révize a servis,
l:+420 54Í 574 300

+   
řnoblli+    

mail :j hirsch@ohlzs.cz

/hť /t




