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Vystaveno dne: 23/06/2017 OSC, a.s.
Staňkova 557/18a
60200  Brno

Plnění od: 05/02/2018
do: 09/02/2018

Identifikační údaje dodavatele:
OSC, a.s., Staňkova 557/18a, 60200  Brno
IČO: 60714794
Společnost zapsaná: OR Krajský soud Brno, pod sp. zn. B 1376

Identifikační údaje objednatele: 

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 45193410, DIČ: CZ45193410
Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava, pod sp. zn. B 318

Adresa pro odeslání faktury:
Veolia Energie ČR, a.s., P.O.Box č. 04, 225 04 Praha 025
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, č.ú.: 6606791/0100
nebo Adresa pro elektronickou fakturaci: fakturace.vecr@veoliaenergie.cz

Místo provedení díla:
Veolia Energie ČR, a.s., Region Východní Morava, ul. Svobody 5, 735 06 Karviná - Doly

Předmět smlouvy:

Popis Cena/MJ Množství MJ

1 Certifikace PpS PR a MZ15 na zařízení TKV 
v rozsahu stávajících Certifikátů na poskytování PpS v termínu od 5. do 
9.2.2018

76 750,0 Kč

Dohodnutý rozsah a podmínky viz příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele č. 33531077
Splatnost faktur 30 dní

Kontaktní osoby ve věcech technických:
za zhotovitele: 
za objednatele:
Na faktuře uveďte naše číslo smlouvy. V případě neuvedení čísla smlouvy, bude faktura vrácena zpět k doplnění.
Podepsaný originál smlouvy zašlete na adresu uvedenou u osoby, která smlouvy vyřizuje.
Společnost zastoupena: ředitel regionu

Celková částka bez DPH: 76 750,00 Kč

Všeobecné smluvní podmínky pro uzavření smlouvy o dílo jsou uvedeny dále a jsou nedílnou součástí tohoto návrhu smlouvy Potvrzením dodavatele,
že souhlasí s návrhem smlouvy o dílo a s podmínkami k uzavření smlouvy o dílo v celém rozsahu vzniká smlouva o dílo podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dodavatel se zavazuje uvést pod podpis smlouvy údaje o své firmě/názvu. Pokud je zapsán v
obchodním nebo jiném veřejném rejstříku také údaj o tomto zápisu včetně spisové značky. Ustanovení uvedená v předmětu smlouvy mají přednost před
všeobecnými smluvními podmínkami. Nedílnou součástí této smlouvy je také příloha s názvem: Podmínky ochrany životního prostředí, BOZP, požární
ochrany a rizik. Strany se výslovně dohodly, že se vylučuje přípustnost obchodních podmínek dodavatele pro případ, že takové vydal, jakožto i možnost
akceptace této smlouvy jinak, než jejím podpisem a možnost změny smluvních podmínek obsažených v této listině (smlouvě) v rámci její akceptace
dodatkem či odchylkoupro případ, že k jejímu uzavření nedojde za současné přítomnosti zástupců obou smluvních stran, ale formou odeslání textu k
podpisu (akceptaci).

jciganek
Dokumentace certifikačního měření do dvou týdnů po ukončení testů.
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I. VŠEOBECNĚ
Smluvní strany budou označovány v kupní smlouvě pojmem prodávající a kupující, ve smlouvě o dílo pojmem dodavatel a objednatel, event. jinak podle druhu smlouvy, dále
pak pro účel těchto všeobecných podmínek bez ohledu na druh smlouvy obecně odběratel a dodavatel. Odběratelem je pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek
vždy společnost Veolia Energie ČR, a.s. případně osoby uvedené v článku XXII. těchto všeobecných smluvních podmínek.
Smluvní strany jsou podnikateli a uzavírají smlouvu výhradně v souvislosti se svým podnikáním. 
Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
II. PŘIJETÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Text těchto všeobecných podmínek zavazuje obě strany smlouvy, pokud nebude ve smlouvě  nebo v písemném číslovaném dodatku výslovně dohodnuto jinak.
III. PODMÍNKY DODÁVKY
Veškeré dodávky, zajišťované druhou smluvní stranou, budou nové a nepoužité. Jakékoliv dodávky nad sjednaný rozsah díla či předmětu koupě zejména v podobě víceprací
musí být písemně schváleny odběratelem. Dojde-li k dodání většího množství předmětu koupě než byl odběratelem objednán či ve smlouvě vymezen, není v tomto rozsahu
na přebytečné množství smlouva uzavřena a odběratel o takovéto přebytečné množství nemá zájem. Prodávající či dodavatel musí plně respektovat technické normy a
právní předpisy platné v ČR. Dodavatel zajistí všechny nutné certifikáty a dokumenty vydané příslušnými úřady ČR. Dodavatel rovněž zajistí v rámci dohodnuté ceny a
předá Prohlášení o shodě výrobků tuzemského i zahraničního původu dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů, popř. dokumentaci dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných
materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla nebo předmětu koupě a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a
bezpečného provozu, potom dodavatel dodá nebo provede dodání materiálů, prací nebo služeb, a to na své vlastní náklady.
IV. SUBDODAVATELÉ
Dodavatel musí předložit odběrateli seznam svých případných subdodavatelů ke schválení. V průběhu plnění smluvního závazku může dodavatel změnit subdodavatele jen s
písemným souhlasem odběratele. V případě porušení tohoto bodu má odběratel právo uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové smluvní ceny. Povinnost
zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
V. CENA
Dodavatel bere na vědomí, že jde o cenu sjednanou dohodou dle odst. 1, § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a že tato cena je sjednána jako
konečná a pevná – neměnná, nedohodnou-li se písemně strany jinak.
VI. DOKUMENTACE – DŮVĚRNOST
Dodavatel se zavazuje vrátit odběrateli veškerou zapůjčenou dokumentaci po splnění smluvního závazku. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace a doklady, o nichž
se dozví při plnění smluvního závazku, a které nejsou běžně dostupné pro třetí strany, považují za důvěrné a zavazují se nezveřejňovat a neposkytovat je třetím osobám bez
písemného souhlasu druhé smluvní strany.
VII. PATENTOVÁ PRÁVA A DALŠÍ OBDOBNÁ PRÁVA
Dodavatel prohlašuje, že celá dodávka předmětu koupě nebo díla podle tohoto smluvního závazku neporušuje patentová, nebo jiná chráněná práva třetích osob včetně jiných
práv duševního vlastnictví a že nevykazuje jiné právní vady. Dodavatel může disponovat výsledky projektových prací pro své vlastní záměry jen na základě písemného
souhlasu odběratele.
VIII. KONTROLY A ZKOUŠKY
Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli veškeré doplňující či vysvětlující informace související s předmětem smlouvy, event. zaškolit zaměstnance odběratele pro řádné
užívání předmětu smlouvy, to vše na základě požadavku odběratele a na své náklady až do skončení záručních dob, nebude-li ve smlouvě písemně dohodnuto jinak.
Součástí plnění smluvních závazků dodavatele je provedení všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek, a to včetně zabezpečení revizí a atestů ve
smyslu technických norem vztahujících se k sjednanému předmětu koupě či dílu. Odběratel má právo zúčastnit se všech prováděných zkoušek a má právo na vydání
výsledků těchto zkoušek. Dodavatel musí odběratele o možnosti zúčastnit se prováděných zkoušek informovat s dostatečným předstihem. Odběratel je oprávněn provádět
kontrolu plnění smluvních závazků v každé fázi jeho plnění. Činnosti uvedené v tomto článku jsou zahrnuty v ceně, pokud to nebude ve smlouvě dohodnuto jinak nebo se
strany písemně nedohodnou jinak.
IX. INFORMAČNÍ POVINNOST
Dodavatel má právo na předložení všech dostupných informací, dokladů a materiálů, které považuje za nutné pro řádné splnění smluvních závazků. Jestliže se informace,
doklady, event. materiál předaný na základě požadavku dodavatele ukáže jako nedostatečný či nekompletní, je povinen si dodavatel obstarat chybějící údaje sám
a na své náklady, přičemž nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínů plnění smluvních závazků, a to i v případě, že chybně interpretoval údaje
předané odběratelem.
X. PROVEDENÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
Dodavatel tímto prohlašuje a doložil, a že je oprávněn k výkonu činností ve smyslu smluvního závazku, že činnosti budou vykonávány pouze plně kvalifikovanými osobami.
XI. SMLUVNÍ POKUTY
Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude ve smlouvě písemně dohodnuto jinak, bude uplatněna tato smluvní pokuta: dodavatel je povinen uhradit 0,2 % ze
smluvní ceny (ceny plnění, jež je předmětem smlouvy) za každý den prodlení se splněním peněžitého nebo nepeněžitého závazku v dohodnutém termínu. Smluvní
pokutu lze uplatnit i jednotlivě v případech, kdy smlouva má být plněna postupně v různých termínech, a za stejných podmínek jako ve větě první této části. Povinnost zaplatit
smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo
na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a bez jakéhokoliv dalšího omezení.
XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odběratel je oprávněn odstoupit od smluvního závazku na základě písemného oznámení dodavateli o porušení jeho smluvních povinností s řádným plněním předmětu
smlouvy. Pokud si strany nedohodnou ve smlouvě, co považují za podstatné porušení smlouvy, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
XIII. SPLNĚNÍ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU
Smluvní závazek končí řádným a včasným splněním předmětu smlouvy, vč. všech závazků ze smlouvy vyplývajících.
a) Smlouva o dílo a Kupní smlouva: v písemném protokolu o předání a převzetí nebo dodacím listě se musí výslovně konstatovat, zda dílo nebo předmět koupě jsou
převzaty bez vad nebo s vadami event. nepřevzaty. Reklamace vad se provádí písemnou formou. Dodavatel je povinen vady odstranit neprodleně nebo dohodnout
s odběratelem technicky odůvodněnou lhůtu pro odstranění vady. Neodstraní li dodavatel vady ani po písemné výzvě, má odběratel právo provést odstranění vad jinou
formou, a to na náklady dodavatele, aniž dojde ke ztrátě záruk event. dalšího plnění smluvního závazku ze strany dodavatele.
XIV. ZÁRUKA ZA JAKOST
Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v celém rozsahu předmětu smlouvy dle smluvního závazku a odpovídá za všechny vady, které má předmět
koupě při dodání odběrateli nebo které má dílo při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla odběratelem, jakož i za vady, které se u předmětu koupě či díle
vyskytnou v záruční době, není li dáno zákonem jinak. Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že předmět smlouvy nebo dílo budou po záruční dobu způsobilé
k použití pro obvyklý účel a účel sjednaný ve smlouvě, a že si zachová obvyklé vlastnosti a vlastnosti stanovené smlouvou, a dále že nemají právní vadu. Pro provádění



... pokračování smlouvy o dílo č. 1712-0238-Z4

strana 3

reklamací platí stejné podmínky jako ve článku XIII. Dodavatel je povinen odběrateli potvrdit ve smlouvě délku a počátek běhu záruční doby. Záruční doba je dohodnuta na
24 měsíců, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak a její běh počíná předáním předmětu smlouvy nebo provedením díla.
XV. EXPEDICE – DODÁVKA A POJIŠTĚNÍ
Odběratel je povinen dodat předmět koupě dle podmínek INCOTERMS 2010 – DDP, pokud to nebude ve  smlouvě dohodnuto jinak nebo se smluvní strany nedohodly
písemně jinak.

XVI. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na odběratele dnem prokazatelného převzetí předmětu koupě, čímž se rozumí zejména
podpis odběratele na dodacím listu event. jiném dokladu, který prokazuje předání a převzetí. U smluvních závazků na provedení díla přechází vlastnictví k dodávkám a
zařízení, materiálů a provedeným pracím, které dodavatel zajišťuje v místě, kde je umístěno staveniště, postupně okamžikem dodání a provedení. Dodavatel je však i nadále
oprávněn na vlastnictví odběratele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla. Nebezpečí škody na díle přechází na odběratele dnem předání a převzetí díla,
uvedeným v písemném Protokolu o předání a převzetí díla odběratelem.
XVII. FAKTURACE A PLATBY
Právo na zaplacení smluvní ceny Díla vzniká Dodavateli řádným a včasným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto Smlouvou.
V případě, že Dílo bude vykazovat vady a nedodělky, je Odběratel oprávněn z celkové částky této smlouvy odečíst 10 % ze smluvní ceny Díla („zádržné"). Tato
část smluvní ceny bude uhrazena do 45 kalendářních dnů po přijetí žádosti o uvolnění, která bude vystavena Dodavatelem na základě oboustranně podepsaného protokolu o
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla. Součástí faktury musí být předávací protokol, dodací list apod. Faktura – daňový doklad
musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít tyto
náležitosti, má odběratel právo ji neprodleně vrátit dodavateli k doplnění nebo novému vyhotovení. Elektronické faktury ve formátu PDF musí mít rozlišení 300 DPI a musí být
černobílé. Splatnost faktury je 45 dní od doručení druhé straně, nedojde-li písemně k jiné dohodě. V případě, že se jedná o stavební nebo montážní práce s přenesenou
daňovou povinností musí být na faktuře uvedeno toto sdělení: „Dle § 92 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty Vám dodáváme plnění v režimu přenesení daňové
povinnosti na příjemce. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno."
XVIII. ŘEŠENÍ SPORŮ, APLIKOVATELNÉ PRÁVO
Všechny spory, vyplývající ze smluvních závazků nebo v souvislosti s nimi vzniklé, budou smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k vyřízení sporné
záležitosti smírnou cestou, budou spory řešeny v první instanci u věcně příslušného soudu v Ostravě. Smluvní závazek je uzavřen ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
XIX. PODMÍNKY BOZP, PO, ŽP
Dodavatel je povinen dodržovat „Podmínky dodavatelských výkonů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany, ochrany životního prostředí", jež jsou přílohou
předmětné smlouvy (dále jen „Podmínky"). Při prokazatelném porušení Podmínek ze strany vlastních zaměstnanců dodavatele nebo zaměstnanců subdodavatelů
dodavatele, bude o této skutečnosti proveden písemný záznam, ve kterém bude po dohodě smluvních stran stanoven termín odstranění závad. V případě každého
jednotlivého porušení Podmínek je dodavatel povinen uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč, splatnou na výzvu. V případě prodlení dodavatele s odstraněním
závady v termínu dle písemného záznamu, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, splatnou na
výzvu. Je-li součástí Podmínek tzv. Sazebník smluvních pokut (dále jen „Sazebník pokut"), který smluvní strany sjednávají pro případ porušení některých povinností v oblasti
ochrany životního prostředí, BOZP, požární ochrany a rizik, je dodavatel v případě porušení v něm uvedených povinností povinen uhradit odběrateli namísto smluvní pokuty
uvedené v předchozím odstavci smluvní pokutu ve výši uvedené v Sazebníku pokut.  Smluvní strany se dohodly, že každé odběratelem zjištěné porušení povinnosti
jednotlivým zaměstnancem (i opakované) se považuje za samostatný případ porušení a bude i takto sankcionováno, tj. jako jeden samostatný případ. Toto ustanovení se
týká výlučně Smluv o dílo uzavřených mezi dodavatelem a odběratelem. Povinnost zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy ve výši, v jaké převyšuje
smluvní pokutu.
XX. POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ
Postoupení práv, povinností, pohledávek, závazků apod. vzniklých a souvisejících s plněním této smlouvy včetně postoupení smlouvy, mohou Smluvní strany provést jen
tehdy, pokud se na tom předem písemně dohodnou.
XXI. PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA
Při plnění této Smlouvy se dodavatel zavazuje striktně dodržovat platné právní předpisy zakazující uplácení veřejných činitelů a soukromých osob, protiprávní ovlivňování,
praní špinavých peněz, které mohou zejména způsobit vyloučení z veřejných zakázek, zejména pak:
a) zákon ČR č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;
b) zákon Spojených států o korupčních praktikách z roku 1977 („Foreign Corrupt Practices Act – FCPA, 1977"), který se vztahuje i na korupční jednání v zahraničí;
c) zákon Spojeného Království o úplatkářství z roku 2010 (UK Bribery Act 2010), který se také vztahuje i na korupční jednání v zahraničí;
Úmluvu OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích ze dne 17. prosince 1997.
Dodavatel se zavazuje zavést a provádět všechna nezbytná a přiměřená opatření k zabránění korupce.
Dodavatel prohlašuje, že podle jeho vědomí, jeho zákonní zástupci (statutární orgány), ředitelé, zaměstnanci, a kdokoliv, kdo byl pověřen poskytováním služeb pro
odběratele nebo jménem odběratele na základě této Smlouvy, není a nebude přímo či nepřímo nabízet, dávat, poskytovat, vyžadovat, ani přijímat peníze nebo jakékoliv jiné
ocenitelné hodnoty nebo poskytovat jakékoliv výhody nebo dary osobě, společnosti nebo podniku, státnímu úředníkovi, zaměstnanci, politické straně či hnutí, politickému
kandidátovi, osobě, která působí v legislativním, správním nebo soudní postavení jakéhokoli druhu (kteréhokoli státu), veřejné organizaci nebo státnímu podniku, úředníkovi
veřejné mezinárodní organizace, za účelem ovlivňování takové osoby v rámci její funkce, nebo pro účely odměňování či vyvolávající nesprávné plnění příslušné funkce nebo
činnosti jakoukoliv osobou za účelem získání nebo udržení podnikatelské příležitosti pro odběratele nebo získání výhody pro podnikání odběratele.
Dodavatel se dále zavazuje zajistit, aby ani žádný z jeho zákonných zástupců (statutárních orgánů), ředitelů, zaměstnanců, subdodavatelů a kdokoli, kdo provádí služby pro
odběratele nebo jménem odběratele v rámci této Smlouvy nebyl veden jakoukoli vládní agenturou jako vyloučený, pozastavený, navržený pro pozastavení nebo vyloučení,
nebo jinak nezpůsobilý pro účast ve veřejných zakázkách, koncesních řízeních a/nebo jiných veřejných nabídkách a/nebo výzvách k podávání nabídek inzerovaných ze
strany Světové banky nebo jiné mezinárodní rozvojové banky.
Dodavatel se zavazuje zachovat přiměřenou dobu po ukončení platnosti této Smlouvy přesnou podkladovou dokumentaci o jeho souladu s podmínkami stanovenými v této
doložce.
Dodavatel se zavazuje neprodleně oznámit odběrateli jakékoliv porušení jakéhokoliv ustanovení této doložky.
Pokud odběratel upozorní dodavatele, že má oprávněné důvody domnívat se, že porušil jakékoliv ustanovení této doložky:
odběratel je oprávněn pozastavit plnění této Smlouvy bez předchozího upozornění na tak dlouho, jak je dle mínění odběratele nezbytné k vyšetření předmětného jednání,
aniž by vznikla jakákoliv odpovědnost odběratele za toto přerušení;
dodavatel je povinen přijmout veškerá potřebná opatření, aby zabránil ztrátě nebo zničení listinných důkazů vztahujících se k příslušnému jednání.
Pokud dodavatel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce:
odběratel může okamžitě ukončit tuto Smlouvu odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči odběrateli.
Dodavatel se zavazuje, že odškodní odběratele v maximálním možném rozsahu dle platných právních předpisů za jakékoliv ztráty, újmy, nebo výdaje, které odběrateli a/nebo
skupině Veolia vzniknou z takového porušení.
XXII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
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Dodavatel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy a při její budoucí realizaci neumožňuje a neumožní žádnému cizinci výkon nelegální práce dle § 5, písmena e),
bodu 3 ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Dodavatel dále prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy ověřil a v průběhu plnění smlouvy bude ověřovat dodržování tohoto zákonného ustanovení i svými přímými
subdodavateli nebo subdodavateli jím sjednanými prostřednictvím jiné osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo budou podílet na realizaci plnění dle této smlouvy.
Dodavatel dále prohlašuje, že mu, ani jeho subdodavatelům nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za porušení tohoto ustanovení zákona.
Smluvní strany se dohodly, že porušení tohoto ustanovení ze strany dodavatele nebo ze strany kteréhokoli z jeho subdodavatelů, je podstatným porušením smlouvy a je
důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany odběratele. Tím nejsou dotčena další práva odběratele, zejména na náhradu újmy.
XXIII. SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ
Smluvní strany si dohodly, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uzavřené smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe.
Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku o tom, že připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo
výrazu použil jako první.
Smluvní strany se dohodly na vyloučení úročení úroků a nákladů dle ust. § 1806 a § 1932 odst. 2 občanského zákoníku.

V případě, že některá ze smluvních stran vydá druhé smluvní straně kvitanci nebo jí vrátí dlužní úpis, aniž by dluh byl splněn, nedochází k prominutí dluhu. V případě, že
kvitance je vydána na jistinu pohledávky, nevztahuje se na příslušenství pohledávky.
Dodavatel přebírá dle ust. § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, a to zejména v souvislosti se zvýšením nákladů na provedení díla nebo
dodání předmětu smlouvy.
Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku sjednávají obecnou promlčecí lhůtu v trvání čtyř let. Započtení na pohledávky odběratele
vzniklé z uzavřené smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým odběrateli z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní
aplikaci ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku
případného podání žaloby na plnění z této smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o uzavřené smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ujednáními těchto všeobecných smluvních podmínek a uzavřené smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany.
Smlouvu včetně všeobecných smluvních podmínek lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se
práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží.
Všeobecné smluvní podmínky jsou rovněž platné a závazné pro všechny společnosti skupiny Veolia Energie v ČR tj. Veolia Energie ČR, a.s. - IČO: 45193410, AmpluServis,
a.s. - IČO: 65138317, Veolia Energie Kolín, a.s. - IČO: 45148091, Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. – IČO: 49790676, Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. - IČO:
27826554, Veolia Komodity ČR, s.r.o. - IČO 25846159, OLTERM & TD Olomouc, a.s. - IČ 47677511, Veolia Energie Praha, a.s. IČO: 03669564.
Práva a povinnosti v rozsahu uvedeném v těchto podmínkách vznikají vždy samostatně pro tu konkrétní společnost skupiny, která uzavírá s druhou smluvní stranou smluvní
vztah.
Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (ZRS), uveřejněna
prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit na své náklady postupem stanoveným výše uvedeným zákonem kupující. Smluvní strany berou na
vědomí a souhlasí s tím, že před uveřejněním této smlouvy v registru smluv budou znečitelněna ta ustanovení, která představují výjimku z povinnosti uveřejnění podle §3
odst. 1, 2 ZRS. Prodávající prohlašuje, že se zveřejněním souhlasí a že tato smlouva neobsahuje žádná ustanovené obsahující obchodní tajemství prodávajícího ani jiné
skutečnosti, které by prodávající požadoval před zveřejněním znečitelnit. V případě, že kupující uveřejní smlouvu v registru smluv v souladu s tímto ujednáním, zavazuje se
prodávající nezveřejnit tuto smlouvu v registru smluv duplicitně.
Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran. Podléhá-li povinnému zveřejnění v registru smluv v souladu se ZRS, nabude účinnosti dnem
zveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že bude-li den zahájení plnění uvedený v záhlaví smlouvy předcházet dni nabytí účinnosti smlouvy, pak se ujednání této smlouvy
použijí i na právní poměry, jejichž předmět je totožný s předmětem této smlouvy, vzniklé mezi smluvními stranami této smlouvy ode dne zahájení plnění uvedeného v záhlaví
smlouvy do okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy.
Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek, obsah s ním byl projednán, prohlašuje, že měl
možnost provést změny návrhu smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek předložených odběratelem a pokud takové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou
věrně a výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané smluvními stranami. Ve vztahu k formulacím a ujednáním obsaženým ve smlouvě nebo těchto
všeobecných smluvních podmínkách, pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a
povinností, jež ze smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek vyplývají, což níže stvrzuje podpisem.

za dodavatele ................................... za objednatele ...................................

Vyřizuje: E-mail:
Telefon: Mobil:

Adresa: Veolia Energie ČR, a.s., Region Východní Morava, ul. 
Svobody 5, 73506 Karviná - Doly
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PODMÍNKY  OCHRANY  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ,  BOZP,  POŽÁRNÍ  OCHRANY  A  RIZIK

Skupina Veolia Energie v České republice, tvořená společnostmi Veolia Energie ČR, a.s., AmpluServis, a.s., Veolia Energie Kolín, a.s., Veolia
Energie Mariánské Lázně, s.r.o., OLTERM & TD Olomouc, a.s., Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Veolia Komodity ČR, s.r.o., Veolia Powerline
Kaczyce Sp. z o.o., Veolia Energie Praha, a.s. je součástí nadnárodní skupiny Veolia. Hlavní činnosti skupiny Veolia Energie v České republice jsou
zaměřeny na kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu, rozvod tepla a na expertní služby a opravy a montáž energetických zařízení.

V souladu s naší „POLITIKOU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE" jsou základní priority a principy uplatňované skupinou Veolia Energie v České
republice následující:

· Dodržovat požadavky právních a jiných předpisů souvisejících s předmětem podnikání společnosti.
· Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zaměstnanců.
· Zlepšovat všechny aktivity s ohledem na prevenci znečišťování životního prostředí.
· Řídit rizika spojená s činnostmi prováděnými na našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků.

Dodržování našich principů zahrnuje systematické zavedení následujících požadavků, a to vzhledem k výrobkům a službám našich dodavatelů.

Níže uvedené podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a jejich obsah je závazný v předloženém znění, pokud nebude smluvním vztahem
stanoveno jinak. Tím není dotčena povinnost dodržovat i další právní předpisy v níže uvedených oblastech a z nich plynoucí povinnosti, výslovně
v podmínkách neuvedené.

I Všeobecné podmínky ke smlouvě
Zhotovitel odpovídá za ochranu životního prostředí, BOZP a PO při své práci, která je vykonávána na předaném a převzatém staveništi, popř.
pracovišti a je odpovědný za případné neplnění požadavků vyplývajících z legislativy ČR a EU, norem ČSN a Politiky udržitelného rozvoje skupiny
Veolia v České republice.

1. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno
a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.

2. Zaměstnancům zhotovitele, včetně zaměstnanců a pracovníků poddodavatelů (pro všechny bude dále použito jen „zaměstnanci zhotovitele"),
je zakázán přístup do všech výrobních i nevýrobních prostor objednatele mimo prostory vymezené smluvním vztahem. Vstupy do ostatních
prostor jsou možné pouze se souhlasem odpovědných zaměstnanců objednatele. V areálu jsou povinni dodržovat podmínky pohybu na
pracovištích objednatele a respektovat výstražná značení a varovné symboly v areálu objednatele.

3. Při vstupu a odchodu z  prostor objednatele jsou zaměstnanci zhotovitele povinni se řídit pokyny strážní služby.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zpracovává v rámci evidence vstupu a vjezdu osobní údaje osob vstupujících do prostor/objektů/areálu
objednatele, a to v rozsahu: jméno, příjmení, číslo dokladu totožnosti.
Objednatel prohlašuje, že je správcem a zpracovatelem osobních údajů uvedených v tomto bodu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů"). Zpracovatelem osobních
údajů uvedených v tomto bodu je vedle objednatele též bezpečnostní agentura, jejíž bližší identifikace byla zhotoviteli objednatelem sdělena,
což zhotovitel potvrzuje podpisem smlouvy.
Objednatel zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto bodu za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů v souladu s
ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, dle něhož je oprávněn zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu
údajů, a to konkrétně za účelem ochrany majetku objednatele, zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti a zajištění přehledu osob
v objektech oznamovatele pro případné řešení bezpečnostních incidentů, mimořádných událostí, havarijních a krizových stavů.

5. Zástupci smluvních stran jsou povinni si vzájemně písemně hlásit nedostatky BOZP a PO, nakládání s odpady a nakládaní s chemickými
látkami, které by mohly ohrozit bezpečnost práce, požární ochranu a životní prostředí při pracích, které jsou prováděny v souladu se sjednaným
smluvním vztahem a za jejichž odstranění odpovídá druhá smluvní strana.

6. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni nosit při práci na zařízeních objednatele nebo v areálu objednatele pracovní oděv označený názvem
nebo logem své firmy.

7. V případě vzniku mimořádných událostí v souvislosti s činností zhotovitele (zejména úraz, požár, havárie, únik nebezpečných látek nebo při
zjištění kontaminace životního prostředí), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu telefonicky uvědomit pracoviště objednatele se stálou
službou. Kontakty na pracoviště se stálou službou budou zhotoviteli předány objednatelem při předání a převzetí pracoviště samostatným
zápisem nebo zápisem do stavebního deníku.

8. Objednatel si vymezuje právo provádět prostřednictvím svých určených zaměstnanců nebo pověřených třetích osob (např. osoba odpovědná
za předání a převzetí pracoviště, stavební dozor objednatele, koordinátor BOZP na staveništi, zodpovědní zaměstnanci objednatele za oblast
BOZP, PO a ŽP) namátkové kontroly nad dodržováním předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany zhotovitele.

9. V rámci výkonu kontroly nad dodržováním předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany zhotovitele bude objednatel za
účelem prokázání porušení povinností zhotovitele pořizovat fotografie zaměstnanců zhotovitele. Vedle objednatele je za tímto účelem oprávněn
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pořizovat fotografie zaměstnanců zhotovitele též koordinátor BOZP na staveništi.
Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení a fotografie za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů v souladu s
ustanovením  § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, dle něhož je objednatel oprávněn zpracovávat osobní údaje bez souhlasu
subjektu údajů.
Objednatel prohlašuje, že je správcem a zpracovatelem osobních údajů uvedených v tomto bodu ve smyslu příslušných ustanovení zákona o
ochraně osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že zpracovatelem osobních údajů může být v souladu s výše uvedeným též koordinátor
BOZP na staveništi.
Objednatel prohlašuje, že osobní údaje uvedené v tomto bodu a v bodu 4 jsou získávány a zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
Objednatel prohlašuje, že má vytvořeny vnitřní bezpečnostní předpisy pro nakládání s osobními údaji a technické podmínky, které zaručují
ochranu všech osobních údajů zpracovávaných v souladu s uzavřenou smlouvou v takovém rozsahu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému
přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracování, jakož i jinému zneužití.
Bude-li objednatelem pořízená fotodokumentace poskytnuta zhotoviteli, je zhotovitel povinen postupovat při nakládání s předanou
fotodokumentací v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

10. Sazebník smluvních pokut za porušení pravidel BOZP, PO a ŽP

Porušení Smluvní pokuta
Nepoužívání nebo nesprávné používání osobních ochranných prostředků (přilby, pracovní oděv, reflexní
vesty, pracovní obuv, ochrana očí, atd.)

500 Kč

Práce bez platného příkazu/písemného povolení (B příkaz elektro, B příkaz strojní), povolení práce pro
činnost v prostoru se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu), je-li pro dané zařízení nebo činnost
nutno příkaz/písemné povolení vystavit

5000 Kč

Nedodržení stanovených opatření k zajištění bezpečnosti, uvedených v písemném příkazu/povolení
činnosti (B příkaz strojní, B příkaz elektro, povolení práce pro činnost v prostoru se zvýšeným
nebezpečím požáru nebo výbuchu)

2000 Kč

Porušení zákazu kouření 500 Kč
Práce, pohyb nebo jiná činnost v neohrazeném nebo nezajištěném výkopu dle požadavků NV č.
591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1000 Kč

Používání nevyhovujících žebříků (neodpovídajících NV č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 1000 Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, prodlužovacích kabelů, atd. 2000 Kč
Práce na dočasné stavební konstrukci (lešení aj.) neodpovídající NV č.362/2005 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (např. bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, atd.)

2000 Kč

Používání k výstupu nebo sestupu konstrukcí, které k tomuto nejsou určeny (bednění, pažení, atd.) 1000 Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (osobní nebo kolektivní zajištění pracoviště) 3000 Kč
Chybné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků 3000 Kč
Porušení zákazu vnášení alkoholických nápojů a návykových látek do objektů objednatele.
Porušení zákazu požívání alkoholických nápojů a zákazu užívání jiných návykových látek na
pracovištích a v pracovní době i mimo tato pracoviště, porušení zákazu vstupu pod jejich vlivem na
pracoviště

5000 Kč

Provádění činnosti bez potřebné kvalifikace (svářecí průkaz, vazačský, jeřábnický průkaz apod.) 2000 Kč
Manipulace a skladování chem. látek v neoznačených nebo zakázaných obalech (zejména: potravinové 
obaly apod.)

1000 Kč

Ukládání odpadů do shromažďovacích míst a nádob objednatele (pokud nebylo předem dohodnuto 
jinak) nebo nedodržení požadovaného třídění odpadů

1000 Kč

11. Pokud jsou v technické specifikaci smlouvy uvedeny požadavky dle ČSN EN ISO 50001, zejména požadavky na minimální účinnost a užitnou
hodnotu, může objednatel toto při výběru zhotovitele zohlednit a vyhodnotit s cílem dosahovat efektivního užití energie.

II Specifické podmínky v oblastech BOZP/PO/ŽP

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zhotovitel zavazuje zejména:
- dodržovat všechny předpisy a podmínky k zajištění BOZP dle platné legislativy a ČSN vztahující se k činnosti prováděné na základě

sjednaného smluvního vztahu
- v souladu s § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, informovat písemně objednatele o rizicích a přijatých

opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti

- za koordinaci v souladu s § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odpovídá zhotovitel, pokud není v rámci
předání pracoviště/staveniště písemně dohodnuto jinak.

- zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také
zaměstnanci objednatele a dalších zaměstnanců přítomných na pracovištích objednatele

- Vést evidenci o zaměstnancích zhotovitele a zaměstnancích a pracovnících poddodavatelů vyskytujících se na staveništi s vědomím
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zhotovitele
- předložit na požádání objednateli doklady o posouzení shody zhotovitelem dodaných „stanovených výrobků" zpracované dle příslušných

nařízení vlády, vydaných na základě zmocnění dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
- dodržovat ustanovení § 3 zák. č. 309/2006 Sb. a dodržovat příslušná ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- mít příslušná oprávnění pro výkon činností prováděných ve smyslu uzavřené smlouvy
- kontrolovat a zajistit pro prováděnou práci odbornou kvalifikaci svých zaměstnanců včetně zaměstnanců a pracovníků poddodavatelů
- kontrolovat a zajistit pro prováděnou práci příslušnou zdravotní způsobilost u svých zaměstnanců včetně zaměstnanců a pracovníků

poddodavatele
- stanovit a zajistit pro prováděnou práci vhodné osobní ochranné prostředky (OOP) pro své zaměstnance, tito jsou povinni je při práci

používat. Minimální rozsah OOP ve výrobních prostorách objednatele tvoří pracovní přilba, pracovní oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi a
uzavřená obuv, další OOP odpovídající charakteru pracoviště nebo pracovní činnosti.

- pokud je to nutné, zřizovat prozatímní elektrická zařízení jen po předchozím povolení objednatele pro provozní a údržbové práce na strojních
a elektrických zařízeních se zvýšeným nebezpečím úrazu a pro práce v nebezpečném prostředí, u nichž je potřebné provést zvláštní
bezpečnostní opatření pro zajištění pracoviště, je nutno si vyžádat vždy před započetím prací u objednatele písemné povolení k provedení
těchto prací dle vnitřních předpisů objednatele („B příkaz strojní" nebo „B příkaz elektro")

- zajistit bezpečnost práce a úklid v prostoru převzatého staveniště, zařízení staveniště, převzatých inženýrských sítí a ostatních prostorech a
zařízeních dotčených svou činností, úklidy se provádějí každý den po ukončení prací.

- ukládat materiál, stroje, zařízení, náhradní díly, odpady jen na místech určených objednatelem nebo stanovených zápisem o předání
pracoviště

- zabezpečit dodržování zákazu donášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a zákazu provádění prací pod jejich
vlivem ve všech prostorách objednatele. Zhotovitel je povinen provést na podnět zodpovědného zaměstnance objednatele dechovou či
jinou zkoušku ke zjištění alkoholu a jiných návykových látek u svých zaměstnanců a umožnit mu účast u této zkoušky. V případě pozitivního
zjištění je zhotovitel povinen odvolat tohoto svého zaměstnance z plnění úkolů v objektech objednatele

- při vzniku pracovního úrazu u svých zaměstnanců nebo zaměstnanců a pracovníků poddodavatelů, ke kterému došlo v objektech nebo na
technologii objednatele, plnit povinnosti vyplývajících ze Zákoníku práce a nařízení vlády č.201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj.
plní ohlašovací povinnost dle citovaných právních předpisů a zároveň je povinen neprodleně oznámit vznik pracovního úrazu objednateli,
s cílem zabezpečit objektivní vyšetření příčiny úrazu.

- v případech, kdy je v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určen jeden nebo více koordinátorů BOZP
na staveništi, zavazuje se zhotovitel k součinnosti s určeným(i) koordinátorem (koordinátory) BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a
realizace stavby. V těchto případech je zhotovitel dále povinen plnit požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zejména:

· poskytovat ve stanovených lhůtách koordinátorovi BOZP na staveništi informace o pracovních a technologických postupech, které
zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění

· poskytovat koordinátorovi BOZP na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy
a realizace stavby v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti požární ochrany (PO) se zhotovitel zavazuje zejména:
- dodržovat předpisy PO ve smyslu zákona 133/1985 Sb., o PO ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhlášky č.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

- dodržovat předpisy PO při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů nebo výbuchu a zajistit požární bezpečnost při těchto
činnostech. Pro tyto práce je povinen si vyžádat vždy před započetím prací u objednatele písemné povolení k provedení těchto prací dle
vnitřních předpisů objednatele

- respektovat výstražná značení a varovné symboly v areálu objednatele
- nepoužívat v areálu objednatele požární hydranty a hasicí přístroje na jiné účely, než jsou určeny
- pro zajištění požárního dohledu nepoužívat hasicí přístroje Objednatele
- v prostorách objednatele platí zákaz kouření (mimo vyhrazená místa)

V oblasti životního prostředí (ŽP) se zhotovitel zavazuje zejména:
Odpady (původcem veškerého odpadu, vzniklého v rámci realizace plnění smlouvy, je podle zákona č. 185/2001 Sb. vždy Zhotovitel, pokud
ve smlouvě není uvedeno jinak)

- odstranit na své náklady všechny odpady vzniklé v souvislosti s realizací díla nebo z titulu hmotné dodávky, ve smyslu platných předpisů a
v souladu s interními předpisy objednatele
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- nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech
- na požádání informovat objednatele o druzích a množství odpadů, se kterými bude nakládat v prostorách objednatele a způsobu jejich

likvidace, který musí být shodný s požadavky objednatele na ochranu životního prostředí
- nepoužívat shromažďovací místa odpadů v areálu objednatele s výjimkou oboustranné dohody uvedené ve smlouvě

Chemické látky a chemické směsi
a) nakládat s chemickými látkami a chemickými směsmi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Sb. a se
zákonem č.350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění
pozdějších předpisů
b) nakládat s chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické pouze se souhlasem odpovědného zaměstnance
objednatele, případné nakládání musí být zabezpečeno odborně způsobilou osobou
c) na požádání informovat objednatele o druzích a množství nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými bude nakládat v prostorách
objednatele
d) je zakázáno manipulovat a skladovat nebezpečné chemické látky a směsi zejména do potravinových obalů, nádob od nápojů a
kosmetických přípravků apod.
e) používat zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny a látky poškozující ozonovou vrstvu (regulované látky) v souladu s Nařízením
evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014, Nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 a se zákonem č. 73/2012 Sb. o
látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech

f) nepoužívat ani nedodávat jakékoliv látky, výrobky nebo zařízení s obsahem:

1. azbestu
2. PCB

a na požádání prokázat, že používané látky, výrobky nebo zařízení tyto látky neobsahují.

Barvy, rozpouštědla a odstraňovače starých nátěrů
- v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a jeho změn, sestavovat hmotnostní bilanci organických rozpouštědel (těkavých

organických látek), vypočítávat z nich emise do ovzduší, stanovovat z nich poplatky za emise a tyto údaje předkládat příslušnému úřadu do
31. 3. následujícího roku.

- platit v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší příslušnému úřadu poplatky za emise těkavých organických látek

Vody a půdy

- vykonávat své činnosti v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů

III Povinnosti objednatele v oblasti školení
- proškolení vedoucích zaměstnanců zhotovitele z interní dokumentace ŽP, BOZP a PO, nakládání s odpady a nakládání s chemickými

látkami platných u objednatele, na základě jmenného seznamu vedoucích zaměstnanců, předloženého týden před nástupem na dílo.
Potvrzení o tomto proškolení se stane nedílnou součástí stavebního deníku nebo samostatného zápisu

- písemné seznámení zástupce zhotovitele s riziky, zákazy a místy ohrožení v prostorách objednatele, které mohou zhotovitele při jeho
činnosti ohrozit

IV Povinnosti zhotovitele v oblasti školení
- zajistit proškolení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců a pracovníků svých poddodavatelů, z interní dokumentace ŽP, BOZP a

PO, se kterou byl prokazatelně seznámen a proškolen objednatelem. Dále je povinen zabezpečit toto proškolení prokazatelným způsobem
průběžně i u všech dalších nově nastupujících zaměstnanců zhotovitele

- zajistit proškolení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců a pracovníků svých poddodavatelů, z interní dokumentace ŽP, BOZP a
PO, se kterou byl prokazatelně seznámen a proškolen objednatelem. Dále je povinen zabezpečit toto proškolení prokazatelným způsobem
průběžně i u všech dalších nově nastupujících zaměstnanců zhotovitele

- seznámit s riziky, o kterých byl informován objednatelem nebo jsou obecně známa, další osoby, které s ním budou na pracovištích
objednatele dílo provádět

- v souladu s § 101 ZP informovat určeného zaměstnance objednatele o rizicích vyplývajících z jeho činnosti v prostorách objednatele
- na požádání předložit objednateli doklady o proškolení (včetně prokazatelného informování o zpracovávání osobních údajů) svých

zaměstnanců včetně zaměstnanců a pracovníků svých poddodavatelů



OERTłFłKACE PpS NA zAŘĺzENí ĺeptÁnuv rcenwnÁ
Nabĺdka č' 33537077 na poptávku _ email ze dne 31. 5' 2017

NABízEJící
Firma: OSC, a. s.

Adresa: Staňkova 557/L8a,602 00 Brno
lČ: 60714794

DlČ: Cz6o7|47g4

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Brně, oddíl B vložka 1376.
Číslo účtu : 994404-oo49094oo1/o8oo

PoPTÁVAJící
Firma: Veolia Energie ČR, a' s.

Adresa: 28. řljna 3337/7,7020o ostrava
lČ: 45193410

DlČ: Cz451934Io
Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského
soudu v ostravě, oddíl B, vložka 318.

PŘEDMĚT Certifikace PpS PR a MZrs na zařízeníTeplárny Karviná (TKV)'

MísTo PLNĚNí Teplárna Karviná, Svobody 5, 735 06 Karviná - Doly

Řršrľí Předmětem nabídky je příprava a provedení certifikace PpS PR a MZrs na zařízeníTKV (v rozsahu
stávajÍcích Certĺfikátů na poskytování PpS) zahrnující:

1. zpracování projektu certifikačního měření,

2. zajištěnízáznamu veličin z Řs ĺes externí měřicí ústřednou Nabízejícího (pro hodnocení testů PR),

3. provedení testů certifikačního měření,

4. zpracování naměřených dat, vyhodnocení výsledků certifikačního měření a

5. zpracování a předání kompletnídokumentace certifikačního měřenÍ (TechnIcká zpráva o výsledcích,
Certifikáty PpS a CD s naměřenými daty).

součlNNosT Poskytnutí podkladů, informacía konzultacínezbytných pro splnění předmětu nabídky.

Schválení projektu certifikačního měření.

Zajištění provozních podmínek nezbytných pro provedení provozních zkoušek včetně všech příslušných
povolení, zabezpečení organizačních a personálních podmínek pro provedení certifikačních měření.

Zajištění podmínek pro připojeníexterní měřicí ústředny Nabízejícího pro sběr dat Řs ĺes v souladu se
schváleným projektem.

Zajištění sběru a archivace provozních dat v Řs TKV v souladu se schváleným projektem a jejich předání
Nabízejícímu ve formátu vhodném k dalšímu zpracovánĺ v MS Excel.

Provedení provozních manipulací dle schváleného projektu zkoušek.

TERMĺNY Předpokládaný termÍn realizace testů certifikačního měřeníje v týdnu od 5. do 9. 2. 2018. Upřesnění
termínu měřenÍ bude Poptávajícím provedeno nejméně 10 pracovních dnů před zahájením měření.
Předání kompletnídokumentace certifikačnÍho měřenído dvou týdnů po ukončení posledního testu.

CENA 79.050,- Kč (bez DPH)

PLATBA Bezhotovostní, splatnost 30 dnů od doručení daňového dokladu'

zÁRuKA 24 měsíců od data předánía převzetí.

PtATNosT Nabídka je platná do 31. t2.2oI7.

KoNTAKTNí osoBA vE VĚcEcH oBcHoDNĺcH

KoNTAKTNí osoBA VE vĚcEcH TEcHNtcKÝcH

JlNÉ Nabízející(navrhovatel) v souladu s o 1740 Přijetí nabídky odst. 3 zákona č.8g/2ot2 Sb' vylučuje přijetí
nabídky s dodatkem nebo odchylkou od původní nabídky navrhovatele.

V Brně dne 12. června 20L7

ffi *s*:.?;,Ł =

lČ: 607í479tl, oll: Cft07ĺ47c{
Kfa'ský sood v BínÔ. odd. B, v1376

Referent obchodu Divize řídicích systémr] oSC, a.s.
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lnÍoÍmoce uvedené v této nabídce nejsou veřejně přístupné o jsou předmětem obchodního tojemstvĺ osc, a. s' Nobĺdka je určeno výhradně pro interní
potřebu Poptóvojícĺho o informoce v ní uvedené nesmí být hez předchozĺho písemného souhlosu oSC, a' s', poskytnuty žódné třeti stroně.
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