
OBJEDNÁVKA
číslo objednávky: T145-10012023-l-MSm

Objednatel/Kupující (Příjemce plnění) Dodavatel/Zhotovitel/Prodávající (Poskytovatel plnění)
OHLA ŽS, a.s. IČO
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 46342796

DIČ

CZ46342796
Zápis v OR Krajský soud v Brně vl. 695 odd. B

Správa železnic, státní organizace IČO
Dlážděná 1003/7, Praha 1 70994234

DIČ

CZ70994234

Adresa místa dodání Kontakt poskytovatele plnění

Brno

Bankovní spojení poskytovatele plnění
Č. účtu 
IBANPozastávka Práce v kolejišti

z každé fakturované částky 
po uplynutí záruční doby 
po převzetí předmětu plnění 
Záruční doba
v základní délce 60 měsíců na práce a dodávky
a v délce měsíců na
Smluvní pokuta
za prodlení s plněním
za prodlení s odstraněním vad

Způsob platby 
Platební podmínky 
Dodací podmínky 
Způsob dopravy 
Datum splatnosti 
Metoda platby 
Určení platby 
Platební kalendář

Adresa příjemce plnění pro korespondenci
(s výjimkou daňového dokladu - faktury)

OHLA ŽS, a.s., divize Technologie 
Světlá 5, 614 00 Brno

Stavba Projekt

301444 -  MR Západ, Olomouc

Zástupce příjemce plnění, oprávněný k převzetí plnění Zástupce příjemce plnění pro věci technické

Telefon
E-mail

Objednáváme u vás měření EMC a EMI na stavbě MR Západ, Olomouc, U Místní dráhy 7 v termínu do 28.2. 
2023.

osoba:

Cena plnění: 58 000,- Kč
Cena plnění je konečná a není možno ji zvýšit bez písemného souhlasu příjemce plnění. Cena je uvedena bez DPH.
Fakturace a platební podmínky:
Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku a náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty, dále číslo této 
objednávky a číslo a datum uzavření související smlouvy (pokud byla uzavřena) a přejímací dokument potvrzující převzetí zboží, prací nebo služeb odsouhlasený a 
podepsaný zástupcem příjemce plnění (příjemcem plnění podepsaný dodací list a/nebo soupis provedených prací a/nebo protokol o předání díla a/nebo záznam o 
provozu vozidla, apod.). Bez těchto náležitostí a příloh bude neuhrazená faktura vrácena poskytovateli plnění k opravě nebo doplnění. Ode dne doručení opravené 
faktury běží nová lhůta splatnosti a příjemce plnění není v prodlení s placením.
Splatnost faktury, obsahující všechny výše uvedené náležitosti a přílohy, je stanovena v délce 30 dnů a počítá se od data doručení faktury, včetně příloh, v 
elektronické podobě elektronickou poštou na e-mailovou adresu: podatelna(5)ohla-zs.cz. přičemž faktura včetně příloh musí být doručena ve formátu PDF atak, aby 
1 e-mail obsahoval jen 1 fakturu. Doručení faktury jiným způsobem či na jinou e-mailovou adresu není přípustné a bude důvodem k vrácení faktury - lhůta splatnosti 
nezačne plynout. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu zástupce příjemce plnění na přejímacím dokumentu potvrzujícím převzetí zboží, prací 
nebo služeb příjemcem plnění. Stane-li se poskytovatel plnění nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad poskytovatele plnění bude obsahovat číslo bankovního 
účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je příjemce plnění oprávněn z fakturované částky uhradit daň z přidané 
hodnoty přímo správci daně poskytovatele plnění.
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Poskytovatel plnění uhradí příjemci plnění smluvní pokuty stanovené výše na str. 1 této objednávky. V případě uplatnění smluvních pokut zůstává nárok na náhradu 
škody smluvní pokutou nedotčen.
Bezpečnost práce u stavebních zakázek:
Za bezpečnost práce, ochranu zdraví při práci a požární ochranu při provádění prací/služeb odpovídá poskytovatel plnění. Poskytovatel plnění dále odpovídá za to, 
že jeho zaměstnanci/subdodavatelé budou dodržovat příslušné platné právní předpisy, zejména zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. o BOZP, zákon č. 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a ostatní související právní předpisy v platném znění.
Práce v kolejišti:
Poskytovatel plnění zajistí 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 způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru dráhy dle vyhlášky č. 101/1995 Sb., v platném znění.
Kvalita, záruka za jakost, pojištění:
Plnění musí být poskytnuto s odbornou péčí, musí odpovídat právním předpisům, ČSN a ČSN EN a musí být prosté jakýchkoliv vad. Normy ČSN a ČSN EN se pro plnění 
považují za závazné v plném rozsahu, tedy včetně jejich doporučených částí. Zboží musí být nové.
Poskytovatel plnění poskytuje záruku za jakost plnění v délce záruční doby uvedené výše na str. 1 této objednávky. Záruční doba začíná běžet od převzetí dodaného 
zboží/provedených prací/služeb příjemcem plnění. Příjemce plnění je oprávněn reklamovat vady kdykoliv po celou záruční dobu bez ohledu na okamžik jejich zjištění. 
Pokud poskytovatel plnění reklamovanou vadu v záruční době včas neodstraní, je oprávněn ji odstranit příjemce plnění sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to 
na náklady a riziko poskytovatele plnění. Poskytovatel plnění prohlašuje, že má na sjednaný předmět plnění uzavřenou a platnou pojistnou smlouvu pro případ 
odpovědnosti za škodu.
Další ujednání:
Na příjemce plnění přechází nebezpečí škody na věci a vlastnické právo k předmětu plnění, jakmile dodané zboží/provedené práce/služby převezme.
Poskytovatel plnění doloží při dodání plnění příjemci plnění dokumentaci o kvalitě zboží a prací v českém jazyku tvořenou: atesty, certifikáty, Prohlášením o 
vlastnostech, resp. Prohlášením o shodě, u toho předmětu plnění, kde je uložena výrobci nebo dovozci povinnost tyto vydávat, technickými listy, záručními listy, 
návody pro použití, montáž, obsluhu a údržbu a bezpečnostními listy u toho předmětu plnění, kde je uložena výrobci nebo dovozci povinnost tyto vydávat. 
Poskytovatel plnění není oprávněn své pohledávky postoupit třetím osobám, zastavit je, použít je jako zajištění nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu 
příjemce plnění.
Závěrečná ujednání:
Poskytovatel plnění prohlašuje, že se hlásí k zásadám a hodnotám obsaženým v Etickém kodexu skupiny OHLA, který je k dispozici na internetových stránkách 
příjemce plnění www.ohla-zs.cz.
Tato objednávka nabývá účinnosti její akceptací, tj. jejím podpisem ze strany poskytovatele plnění a zpětným doručením příjemci plnění. Do té doby není příjemce 
plnění touto objednávkou vázán. Pokud poskytovatel plnění započne s plněním dle této objednávky a příjemce plnění takové plnění převezme, bude se mít za to, že 
poskytovatel plnění tuto objednávku v plném rozsahu akceptoval a tato objednávka nabyla účinnosti i bez jejího potvrzení a podpisu ze strany poskytovatele plnění. 
Akceptací objednávky poskytovatel plnění potvrzuje, že souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v této objednávce a zavazuje se podle objednávky řádně a včas 
plnit, a příjemci plnění vznikne povinnost za řádně poskytnuté plnění včas uhradit cenu plnění. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou se dle § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku vylučuje. Nepřipouští se odkaz na obchodní podmínky, které si podle § 1751 odst. 2 občanského zákoníku vzájemně odporují. V souladu s § 
1758 občanského zákoníku se dále nepřipouští změny či doplnění obsahu akceptované objednávky v jiné než písemné formě; vzhledem k tomu se pro změny či 
doplnění obsahu akceptované objednávky nepoužije § 1757 občanského zákoníku. Vylučuje se rovněž použití obchodních zvyklostí. Práva povinnosti smluvních stran 
v této objednávce neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

V: Brně Dne: 10.1. 2023 V: Praze Dne: 10.1. 2023

OHLA ŽS, a.s. [PJ7]
Turanka 1554/115b------
CZ - 627 00 Brno 
IČ:463 42 796 
DIČ: CZ46342796

Datum, razítko a podpis příjemce plnění 
Žádáme o vrácení potvrzené objednávky

Datum, razítko a podpis poskytovatele plnění
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