PŘÍLOHA 2
ke
VŠEOBECNÝM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM
pro nákup
zařízení, komponent a služeb
Platí od července 2020
(„Příloha 2 VOP 07/2020)
21.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ MONTÁŽNÍCH ÚKONŮ A ÚKONŮ PRO ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

21.1

Platnost
Následující ustanovení platí dodatečně a v souvislosti s ustanoveními článku 1 až 18 VOP 07/2020.

21.2

Normy, předpisy, zákony v cílové zemi:

21.2.1 Dodavatel je povinen v maximální možné míře dodržovat veškeré zákony, vyhlášky, nařízení a předpisy,
které platí v dané zemi nebo které vyjdou během realizace.
21.2.2 Dodavatel explicitně prohlašuje, že se s předmětem smlouvy dobře seznámil, že mu jsou známé místní
poměry, zvyklosti, materiální a pracovní podmínky v dané zemi a na staveništi a že při realizaci
přihlédne ke všem vnějším okolnostem. Nemá-li dodavatel dostatečné informace ve výše uvedeném
smyslu, pořídí si je sám včas a na vlastní náklady. Dodavatel dále prohlašuje, že se před uzavřením
smlouvy seznámil se stavebním pozemkem a jeho okolím, s místními půdními a pracovními
podmínkami, dopravní situací a všemi ostatními okolnostmi důležitými pro realizaci služeb/dodávek
jakož i s údaji a podklady objednatele a/nebo koncového odběratele. Škody a omezení způsobené tím,
že dodavatel tuto svoji povinnost řádně nesplní, jdou k jeho tíži.
21.2.3 Není-li v objednávce a/nebo specifikaci stanoveno jinak, platí příslušné odborné normy, předpisy a
tovární normy koncového odběratele.
21.2.4 Dodavatel prohlašuje, že pro příslušnou zemi disponuje všemi oprávněními potřebnými pro realizaci
resp. provádění dohodnutých úkonů.
Je-li to v dané zemi nezbytné, odpovídá dodavatel za odpovídající registraci své firmy v souladu s
místním obchodním právem a daňovými předpisy. Veškeré s tím spojené náklady hradí výhradně
dodavatel.
21.3

Ceny
Oproti článku 3 VOP 07/2020 platí toto ustanovení:

21.3.1 Ceny se rozumí jako pevné ceny za úplné, odborné a včasné provedení smluvních úkonů podle
obecných technických pravidel a v souladu s podmínkami této smlouvy, s dodáním na místo stavby.
21.3.2 Dohodnuté ceny zahrnují veškeré výdaje v souladu s platnými úředními, zákonnými a dalšími předpisy,
ustanoveními atd. a zahrnují zejména:
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Důvěrné

Všechny mzdy a platy včetně všech mzdových a platových příplatků za případné práce o víkendu,
státních svátcích, jakož i za práce na směny (7 dní v týdnu), všechny příplatky za ztížené pracovní
podmínky a zvláštní úhrady jako je mýtné, odlučné, nocležné, cestovní výdaje, sociální pojištění,
poplatky za víza, pracovní povolení a povolení k pobytu atd.
Všechny materiálové náklady včetně nákladů za dopravu i s nakládkou a vykládkou, balné, náklady na
likvidaci obalů, náklady na zařízení včetně provozních látek, zajištění přístrojů, úkony subdodavatelů a s
tím spojené příplatky atd.
21.3.3 Výlohy spojené s dodržením požadovaných termínů realizace jsou zahrnuty v dohodnutých cenách.
21.3.4 Ceny dále zahrnují veškeré daně, dávky, cla atd., jež jsou spojené s dodávkami a službami dodavatele.
21.3.5 Neobsahuje-li objednávka žádnou jinou úpravu, platí pro stanovení ceny: „s dodáním clo placeno“ (DDP)
staveniště podle Incoterms 2010.
21.4

Pracovní sdružení:
Případně plánované utvoření pracovního sdružení se musí před podáním nabídky projednat s
objednatelem.

21.5

Provádění výkonů:

21.5.1 Stavbyvedoucí objednatele
Stavbyvedoucí objednatele kontroluje a dohlíží na montáž/instalaci zařízení. Tyto činnosti v žádném
případě neomezují celkovou odpovědnost dodavatele.
Stavbyvedoucí objednatele může kdykoli vydat závazné nařízení jako například:
- k odstranění materiálů a komponent zařízení ze staveniště, pokud podle názoru stavbyvedoucího
objednatele neodpovídají smlouvě;
-

k odstranění a řádnému obnovení zařízení nebo jejich částí, které podle názoru stavbyvedoucího
objednatele nebyly provedeny podle specifikace;

-

k odchodu pracovníků dodavatele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště (viz také čl. 20.5.5).

-

v případě dodávek nebo poskytování služeb, které neodpovídají smlouvě:
k dalšímu nasazení stavebního zařízení, přístrojů, nástrojů, materiálů atd., které jsou k dispozici na
staveništi. Veškerá nařízení tohoto druhu musí dodavatel neprodleně splnit na vlastní náklady.
Pokud tak dodavatel neučiní, je objednatel oprávněn pověřit realizací těchto nařízení třetí stranu, a
to bez poskytnutí další dodatečné lhůty. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.

21.5.2 Stavbyvedoucí/vedoucí montáže dodavatele
Dodavatel jmenuje zplnomocněného stavbyvedoucího a písemně ho oznámí objednateli. Ten smí být
nahrazen pouze po dohodě se stavbyvedoucím objednatele.
Dodavatel je povinen pečlivě zkontrolovat prováděcí podklady, které mu poskytne objednatel, a v
případě nesrovnalostí si vyžádá příslušnou instrukci od stavbyvedoucího objednatele.
Pochybnosti o pokynech objednatele nebo jeho stavbyvedoucího dodavatel oznámí včas a písemně
před zahájením prací.
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Důvěrné

Dodavatel musí zajistit potřebné vedení stavby až do úplné realizace prací. Na žádost objednatele je
dodavatel povinen se zúčastnit jednání s koncovým odběratelem. Dodavatel se dále zavazuje vést
jednání s koncovým odběratelem ohledně předmětu smlouvy pouze za přítomnosti zástupce
objednatele.
21.5.3 Zahájení prací
Před zahájením každé etapy je stavbyvedoucí resp. vedoucí montáže dodavatele povinen dotázat se
stavbyvedoucího objednatele, zda se mají dané práce provést beze změn nebo zda došlo k nějakým
změnám. Jestliže dodavatel toto před zahájením svých prací neučiní, nese veškeré náklady, které z toho
vzejdou.
21.5.4 Přerušení
Dodavatel nemá žádný nárok na náhradu prostojů a výpadků ani na náhradu dalších nákladů, pokud:
- jsou práce přerušeny na příkaz stavbyvedoucí objednatele, protože se objeví pochybnosti o
smluvním plnění ze strany dodavatele;
-

dojde k zásahu vyšší moci;

-

jsou práce přerušeny kvůli chování personálu dodavatele, které není v souladu se smlouvou;

-

dojde k přerušení plnění kvůli úředním nařízení/opatřením;

-

nelze zajistit plnění koncového odběratele / objednatele podle technické specifikace v případě
poruch v zásobování.

21.5.5 Pracovníci dodavatele
Dodavatel je povinen zajistit pracovníky v dostatečném počtu a s odpovídající kvalifikací. Není-li v
objednávce dohodnuto jinak, odpovídá dodavatel i za dopravu, nocleh a stravování svých pracovníků i
pracovníků svých subdodavatelů. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.
Dodavatel odpovídá za to, že jeho pracovníci a subdodavatelé budou dodržovat zákony a další
ustanovení platná v dané zemi. To se týká zejména dovozu, držení a používání zbraní, alkoholu,
potravin, drog, deviz atd. Dodavatel musí zajistit, že jeho pracovníci či pracovníci jeho subdodavatele
budou dodržovat svátky, dny pracovního klidu a jiné zvyklosti dané země.
Dodavatel musí učinit příslušná opatření, kterými předejde jednání svých pracovníků a pracovníků svých
subdodavatelů v rozporu se zákonem a dalšími předpisy, a odpovídá za zajištění ochrany osob a
majetku na staveništi i v jeho sousedství.
Při ostatním převzetí náhrady škody a splnění žalobních nároků je dodavatel povinen poskytnout
objednateli takové pracovníky, jejichž profese odpovídá příslušným právním předpisům a jejichž
nasazení není v rozporu kogentním veřejným právem v příslušné zemi. Při ostatním převzetí náhrady
škody a splnění žalobních nároků je dodavatel povinen zejména včas uhradit veškeré daně, poplatky a
ostatní dávky spojené s poskytnutím pracovníků pro splnění zakázky.
Dodavatel je povinen své pracovníky či pracovníky svých subdodavatelů prokazatelně seznámit s
platným staveništním a montážním řádem. Objednatel si vyhrazuje právo vykázat ze staveniště
pracovníky dodavatele či jeho subdodavatelů, kteří nebudou mít odpovídající kvalifikaci nebo kteří se
nebudou chovat slušně k zástupcům objednatele, koncového odběratele nebo k jiným osobám. Veškeré
s tím spojené náklady hradí dodavatel.
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Důvěrné

Personál vyslaný dodavatelem na staveniště je určen výhradně k plnění předmětné smlouvy. Dodavatel
nesmí personál použit pro jiné účely a nesmí ho ani částečně stáhnout bez souhlasu objednatele.
Dodavatel je povinen zajistit, že jeho řídicí personál v případě provádění prací na staveništi mimo území
České republiky bude umět německy / anglicky slovem i písmem. Jestliže řídicí pracovníci nebudou
umět příslušné jazyky, musí dodavatel na své náklady zajistit kompetentní tlumočníky pro celou dobu
provádění prací na staveništi.
21.5.6 Materiál, přístroje
Dodavatel musí pro plnění zakázky zajistit potřebný materiál a přístroje, není-li v objednávce výslovně
uvedeno jinak. Jakost materiálů musí odpovídat seznamu výkonů, jakož i normám a předpisům
uvedeným v objednávce, přičemž na požádání objednatele se tato skutečnost zdokumentuje.
Mají-li se použít materiály bez určení jakosti, musí dodavatel předložit příslušné doklady jakosti.
Takovéto materiály se smí použit pouze s výslovným souhlasem objednatele. Dodavatel musí zavčas
zajistit odpovídající zásoby materiálu, spotřebních látek a médií. Veškeré důsledky spojené se
zpožděním termínu způsobené tím, že přístroje, materiály a média nejsou na staveništi včas, jsou k tíži
dodavatele. Veškeré přístroje, vybavení, zařízení, pomocný a spotřební materiál, prozatímní konstrukce
a další dodávky dodavatele jsou určeny výhradně k realizaci a dokončení definovaného rozsahu.
Dodavatel nesmí tyto přístroje a materiály bez písemného souhlasu stavbyvedoucího objednatele, který
však nelze odmítnout bez důvodu, odstranit (ani částečně) či použít k jiným účelům.
Pochybnosti dodavatele o materiálech, látkách, dílech a pracovních přístrojích předepsaných
objednatelem jakož i o instrukcích (pokynech) udělených v této souvislosti, musí dodavatel neprodleně
sdělit objednateli.
21.5.7 Dodávky objednatele nebo koncového odběratele:
Dodá-li objednatel nebo koncový odběratel materiály, hotové díly, komponenty zařízení, spotřební
materiál, dokumentaci atd., je dodavatel plně odpovědný za jejich řádné použití. V případě manka v
důsledku neodborného skladování nebo použití, ztráty apod. bude dodavateli vystavena faktura za
běžné ceny.
Materiály apod. dodávané objednatelem nebo koncovým odběratelem si dodavatel musí včas vyžádat u
stavbyvedoucího dodavatele, kdy mu předloží rozpis, který bude možné zkontrolovat a který bude
rozčleněn podle potřebných termínů dodání a množství.
21.6

Změny rozsahu dodávek a služeb
Objednatel může kdykoli změnit resp. doplnit rozsah dodávek a služeb. Dodavatel provede změny
rozsahu dodávek a služeb za podmínek uvedených v objednávce.
Změny v množství oproti údajům v seznamu výkonů nijak neopravňují ke změně dohodnuté jednotkové
ceny. Další pohledávky z titulu například dodatečné odměny nebo náhrady škody jsou vyloučeny.
Případné s tím spojené změny termínů se musí během 2 pracovních dnů písemně oznámit objednateli a
projednat je s ním.

21.7

Smluvně nepotvrzené dodávky a služby; práce v hodinové mzdě
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Důvěrné

21.7.1 Dodávky a služby, které nejdou uvedeny v objednávce, nesmí dodavatel provádět bez písemného
pokynu objednatele.
Pokud během realizace smluvních dodávek a služeb vznikne potřeba provést práce, pro které není v
objednávce uvedena jednotková cena, a pokud tyto práce nařídí stavbyvedoucí objednatele, musí
dodavatel tyto nařízené práce provést a po jejich zápisu do stavebního deníku neprodleně předloží
dodatečnou nabídku na tyto práce. Pokud to postup montážních prací a zprovozňování zařízení dovolí,
předkládají se dodatečné nabídky před provedením vlastního výkonu. Kalkulace dodatečných nabídek
se vyhotoví na základě objednávky.
Dodatečné nabídky lze předkládat pouze na práce, které dle názoru stavbyvedoucího objednatele nelze
přiřadit k žádné položce seznamu prací. Dodatečné nabídky zkontroluje objednatel, projedná se
dodavatelem a zaeviduje je jako dodatek objednávky.
21.7.2 Dodavatel je povinen na žádost stavbyvedoucího objednatele provádět práce v rámci objednávky v
hodinové mzdě. O těchto pracích vede dodavatel denní hodinové přehledy pro režijní práce a nejpozději
následující pracovní den je předloží k potvrzení stavbyvedoucímu objednatele nebo jím pověřené osobě.
Hodinové přehledy předložené pozdě nebudou uznány. Materiály použité při provádění prací v hodinové
mzdě, není-li v objednávce uvedeno jinak, se vyúčtují za adekvátní běžné ceny, přičemž objednatel si
vyhrazuje právo kontroly.
Zúčtovací sazby pro práce v hodinové mzdě, není-li v objednávce uvedeno jinak, se předloží před
zahájením těchto prací a pro vyúčtování je nezbytné potvrzení objednatele resp. dohoda s ním.
Stanovené sazby platí po dobu trvání smlouvy.
21.7.3 Z prací podle čl. 20.7.1 a 20.7.2, které dodavatel provádí v rámci objednávky, nemůže dodavatel uplatnit
žádné termínové ani nákladové požadavky, které by přesahovaly odměnu dohodnutou v čl. 20.7.1 a
20.7.2.
21.8 Termíny
Dodavatel je povinen bezpodmínečně dodržet termíny dohodnuté se objednatelem a koncovým
odběratelem. Flexibilní realizace zakázky v případě hrozícího nebo vzniklého zpoždění zahrnuje
zejména zvýšení počtu přístrojů a pracovníků, práci přesčas jakož i práci ve vícesměnném provozu.
Převzetí plnění dodaných se zpoždění neznamená, že by se objednatel vzdával svých smluvních či
zákonných nároků, které z toho plynou. Za změnu termínu během montáže a instalace neplatí
objednatel žádnou odměnu.
21.9

Bezpečnost / Pořádek / Ochrana životního prostředí

21.9.1 Dodavatel a jeho subdodavatelé musí disponovat systémem bezpečnosti práce.
Dodavatel odpovídá a ručí výlučně a v každém ohledu za to, že budou dodržována zákonná a ostatní
bezpečnostní opatření (zejména ta, která platí pro dané pracoviště, resp. která přicházejí v úvahu s
ohledem na druh práce), jakož i zákony o zaměstnávání cizinců atd.
Dodavatel smí používat pouze nezávadné pracovní prostředky a pomůcky osobní ochrany, které
odpovídají ustanovení zákona. Jestliže pro pracovní prostředky neexistuje povinnost opakované
kontroly, pak se smí používat pouze pro provedení kontroly s pozitivním výsledkem resp. při dodržení
kontrolních předpisů a kontrolních termínů. Zjistí-li dodavatel bezpečnostní nedostatky nebo rizika u
svých zařízení a strojů, musí je nechat ihned opravit resp. odstranit. Při nedodržení této povinnosti je
objednatel oprávněn nechat zařízení a stroje opravit na náklady dodavatele.
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Důvěrné

Pouze dodavatel odpovídá za bezpečnost a kvalitu svých dodávek a služeb. Jestliže na staveništi dojde
k jakémukoli úrazu pracovníka dodavatele, musí dodavatel neprodleně informovat přímo příslušný úřad
a objednatele, a sice formou předpisového hlášení.
Odpovědná osoba dodavatele se před zahájením prací nechá stavbyvedoucím objednatele poučit o
provozních poměrech a případných dodatečných bezpečnostních opatřeních s tím spojených
(staveništní školení objednatele, zákaznické zadání atd.) a toto seznámení resp. převzetí podkladů k
prevenci úrazů písemně potvrdí. Pracovníci jsou povinni vždy uposlechnout příslušné pokyny
stavbyvedoucího objednatele nebo bezpečnostního technika.
To mimo jiné zahrnuje, že všichni dodavatelé, kteří přebírají kompletní pracovní balík k realizaci na
staveništi zákazníka, nesou na místě plnou odpovědnost za pracovní bezpečnost svých pracovníků a
pracovníků svých subdodavatelů, a dále to zahrnuje školení podle směrnic pracovní bezpečnosti
objednatele a koncového odběratele, zajištění bezpečného pracovního prostředí, používání bezpečných
pracovních postupů, zkontrolované nástroje, stroje přístroje a nošení předepsaných osobních
ochranných pomůcek (OOP).
Vedoucí týmu dodavatelů bude na staveništi upozorněn stavbyvedoucím objednatele na všechny
aspekty pracovní bezpečnosti - instruktáž bude zdokumentována. Vedoucí týmu dodavatelů je povinen
tyto informace předat svému týmu a sepíše o tom protokol, jehož originál předá stavbyvedoucímu
objednatele. Tento postup je třeba dodržet bez vyzvání při každé změně pracovníka.
Vedoucí týmu dodavatelů a jeho tým jsou povinni bezpodmínečně se řídit bezpečnostně technickými
pokyny stavbyvedoucího objednatele a bezpečnostních techniků koncového odběratele. Jakékoli
odchylky, které by mohly negativně ovlivnit bezpečnost práce, se musí neprodleně oznámit
stavbyvedoucímu objednatele.
Pokud dodavatel pověřuje realizací některých úkonů subdodavatele, pak odpovídá za kvalifikovanou,
bezpečnostně technickou instruktáž jeho pracovníků a za dohled nad nimi. Originál protokolu se předloží
stavbyvedoucímu objednatele.
21.9.2 Při provádění prací se učiní veškerá preventivní opatření pro zabránění poškození nebo znečištění
případných stávajících podnikových, železničních a veřejných komunikací a narušení provozu. Při
provádění prací v továrních úsecích je dodavatel povinen dodržovat omezení platící pro přepravu osob a
zboží (vstup a výstup, povinné propustky atd.). Dodavatel je povinen zajistit přístroje a materiály použité
na staveništi či pracovišti proti zneužití a krádeži, a to i v oploceném areálu, kde probíhá montáž.
Pracoviště a komunikace se musí udržovat stále čisté, odpady a obaly se odklízejí ven a uloží se
zajištěním proti požáru nebo bouřce resp. se zajistí jejich likvidace v souladu s příslušnými zákony.
Veškeré nečistoty vzniklé v důsledcích vlastních prací se musí ihned odstranit. Nestane-li se tak, budou
odstraněny třetí stranou na náklady dodavatele. Všichni účastníci jsou povinni zajistit hladkou spolupráci
na staveništi a zavčas si u stavbyvedoucího objednatele vyjasnit sporné otázky.
21.9.3 Dodavatel je povinen učinit veškerá potřebná opatření (např. příprava pracoviště, likvidace odpadů atd.),
pro splnění zákonných předpisů a podmínek ohledně ochrany životního prostředí.
21.10

Ručení

21.10.1 Dodavatel ručí za veškeré škody, které sám či jeho subdodavatelé způsobí.
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21.10.2 Případné pojištění objednatele neruší ručení dodavatele. Má-li objednatel uzavřeno pojištění i pro
přebrání zájmů dodavatele, je objednatel povinen v zastoupení chránit pojistné nároky dodavatele, aniž
by však sám přebíral jeho rizika, práva a povinnosti. Spoluúčast nese dodavatel.
21.10.3 Za odstranění škod a/nebo nečistot v prostorách stavby či montáže dodavatele, jejichž původce není
možné určit, odpovídají firmy, které v daném okamžiku na tomto místě pracovaly, přičemž jejich
odpovědnost se určí podle poměru jejich podílů na zakázce.
21.10.4 V případě jakékoli škody resp. nehody je dodavatel povinen uhradit vzniklé škody a převzít žalobní
nároky vůči objednateli / koncovému odběrateli a třetí osobě.
21.10.5 Dodavatel nese plnou odpovědnost za jednání svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů v
prostorách staveniště i mimo něj. Hradí všechny škody, které jeho personál způsobí objednateli a/nebo
koncovému odběrateli a/nebo třetím stranám.
21.10.6 Na rozdíl od článku 11.2 VOP 07/2020 platí pro montážní práce záruční doba podle zákonných
ustanovení platných na daném místě montáže, minimálně však 36 měsíců po přejímce celého zařízení.
21.11

Fakturace:
Vedle článku 4 VOP 07/2020 navíc platí:

21.11.1 Faktury za režijní náklady se průběžně číslují a předkládají zvlášť.
20.11.2 Konečná faktura podle článku 4 VOP 07/2020 se může předložit až po vyřízení všech případných
nedostatků a nedodělků. Ke konečné faktuře se musí přiložit všechny účetní podklady, jakož i výpočty
kubatur, výpočetní plány, snímky prostředí, režijní zprávy, evidence materiálu apod. Veškeré rozměry
pro výpočty kubatur musí být zaznamenány v plánech a snímcích a jasně a jednoznačně přiřazeny k
příslušnému výpočtu.
Objednatel má na kontrolu čas maximálně 3 měsíce.
21.11.3 Při vyúčtování se musí zohlednit platné daňové předpisy příslušné země EU (zejména DPH).
21.12

Jazyk smlouvy, právo a soudní příslušnost

21.12.1 Jazyk smlouvy a písemného styku
Jazykem smlouvy jakož i písemného styku je čeština.
21.12.2 Právní a soudní příslušnost
Viz oddíl 18.2 až 18.4 Všeobecných obchodních podmínek VALIANT – TMS Czech s.r.o. (VOP 07/2020)

……………….…, dne ………………

………………….…, dne ………………

za objednatele
____________________________

za dodavatele
______________________________.
Strana 7 z(e) 7

Důvěrné

