OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI 2 JCP a.s. na rok 2012 – Příloha č.1 Objednávky
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ČLÁNEK I
PŘEDMĚT DÍLA
Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2012 a vztahují se na uzavírání veškerých smluv o dílo („Smlouva o dílo“) na základě potvrzených jednorázových písemných Objednávek („Objednávka“) společnosti 2 JCP a.s.,
IČO: 472 86 393, se sídlem Roudnice nad Labem, Špindlerova č.p. 293, PSČ 413 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 330 („Objednatel“) zhotovitelem
(„Zhotovitel“) a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o dílo, pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě. Objednávku se specifikací díla spolu s požadovanými kvalitativní a technickou specifikací a záruk zasílá
Objednatel ve dvou vyhotoveních a Zhotovitel se zavazuje k vrácení jednoho potvrzeného vyhotovení Objednávky obratem, nejdéle pak ve lhůtě do 5 pracovních dnů od doručení Objednávky. Objednatel je svým návrhem
vázán po dobu 6 pracovních dnů od odeslání Objednávky. V případě přijetí Objednávky Zhotovitelem po této lhůtě, smlouva vzniká jen pokud Objednatel toto opožděné přijetí Objednávky výslovně přijme.
Potvrzením Objednávky Zhotovitel souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před uzavřením Smlouvy o dílo.
Vztahy neupravené Smlouvou o dílo či těmito Obchodními podmínkami se řídí zákonem zákonem č. 513/1991 Sb, a popřípadě též zákonem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
ČLÁNEK II
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena za dílo je uvedena v Objednávce v českých korunách bez příslušné sazby DPH.
Fakturace bude provedena na základě Objednatelem potvrzeného předávacího protokolu po převzetí řádně provedeného a dokončeného kompletního díla bez vad a nedodělků. V případě použití kalkulační hodiny vždy ke
konci kalendářního měsíce. Evidenci normohodin je povinen vést Zhotovitel a na požádání ji předložit Objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu č. zakázky a budou k ní přiloženy v Objednávce
požadované doklady a Objednatelem potvrzený předávací protokol a dodací list. Faktura bude uhrazena do 90 dnů po obdržení faktury s předepsanými náležitostmi a doklady.
V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit cenu díla splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Zhotovitelem. Zhotovitel s takovým započtením souhlasí. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli, že Objednatel může započíst i své pohledávky za
Zhotovitelem přede dnem jejich splatnosti.
Pohledávky ze vztahů s Objednatelem smí být Zhotovitelem postoupeny třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Porušení tohoto ustanovení Zhotovitelem zakládá důvod k odstoupení od
Smlouvy o dílo Objednatelem s právem Objednatele vyúčtovat smluvní pokutu ve výši odpovídající ceně sjednaného díla, bez dotčení práva na náhradu škody v plné výši.
ČLÁNEK II
DODACÍ PODMÍNKY
Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli dílo v termínu a způsobem určeným ve Smlouvě o dílo a/nebo v Objednávce.
Zhotovitel a Objednatel si sjednají místo pro převzetí, resp. dodání díla v Objednávce. Pokud si strany toto místo výslovně v Objednávce nesjednají, platí, že předání a převzetí díla se bude realizovat v prostorách
Objednatele na adrese Račice 126, Štětí, 41108.
Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo, které je v souladu se Smlouvou o dílo a související Objednávkou, zejm. je bez vad a nedodělků, tj. má požadovanou jakost, funkčnost, je dodáno v odpovídajících rozměrech a
odpovídá sjednanému účelu.
Při prodlení Zhotovitele plnit ve sjednaném termínu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1% z ceny díla, pokud není v objednávce uvedeno jinak, za každý započatý den prodlení. Smluvní
pokuta je splatná do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Objednatele Zhotoviteli. Tím není dotčeno právo Objednatele postupovat podle ustanovení § 344 a násl. obchodního zákoníku a právo na náhradu vzniklé
škody dle obchodního zákoníku v plné výši.

ČLÁNEK IV
ZÁVAZKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel provede dílo, a to vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na vlastní náklady.
V případě, že Zhotovitel zaměstnává zahraniční zaměstnance, prohlašuje, že tito pracovníci pracují na území ČR zcela v souladu se zákonem 435/2004 Sb. v platném znění. V případě nedodržení tohoto závazku nese
veškeré následky z toho plynoucí Zhotovitel.
4.3 Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a odborné provedení technické dokumentace k dílu, která musí být v souladu se všemi obecně platnými právními a technickými předpisy.
4.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění sjednaných prací platné ČSN a technologické postupy prací.
4.5 V případě, že Zhotovitel zhotovuje část díla nebo celé dílo v prostorách k tomu určených Objednatelem, je Zhotovitel povinen zabezpečit své zařízení a materiál uskladněný ve vyčleněných prostorách proti zcizení, požáru
apod. tak, aby nedošlo ke škodám na majetku Objednatele. Objednatel se za tímto účelem zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům Zhotovitele do předmětných prostor.
4.6 V případě, že ke zhotovení díla bude docházet v prostorách / areálu Objednatele, zavazuje se Zhotovitel:
•
zajistit si prostřednictvím pověřeného (oprávněného) zaměstnance Objednatele před vstupem do areálu Objednatele základní bezpečnostní školení a školení o požární ochraně a pro konkrétní pracoviště všech svých
zaměstnanců. O provedeném proškolení, bude školitelem vyhotoven zápis, k němuž Zhotovitel přiloží seznam zaměstnanců s příslušnou odborností pro činnost, kterou budou na pracovištích Objednatele provádět, je-li
tato požadována, včetně identifikačních údajů těchto zaměstnanců, tzn. evidenčního čísla platného průkazu odbornosti a rozsahu dané způsobilosti. Kopii zápisu s prezenční listinou podepsanou účastníky školení
zašle zaměstnanec, který školení prováděl, zástupci Objednatele pro věci technické. Zhotovitel (i jeho subdodavatel) je povinen prokazatelně jmenovat odpovědného zaměstnance za bezpečnost práce a požární
ochranu při provádění činnosti, jakož i odpovědného zaměstnance, který bude pověřen řízením práce a vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pomůckami podle profesí, činností a rizik na pracovišti
Objednatele;
•
zajistit v areálu Objednatele dodržování obecně platných bezpečnostních, hygienických, protipožárních, ekologických předpisů, předpisů na ochranu zdraví a vnitřních předpisů Objednatele a odpovídá za dodržování
vnitřních předpisů Objednatele jeho zaměstnanci a všemi případnými subdodavateli;
•
označit své zaměstnance viditelně názvem firmy buď na pracovním obleku, nebo štítkem, tak, aby bylo zřejmé, že nejsou zaměstnanci Objednatele, a je povinen zabezpečit, aby se jeho zaměstnanci zdržovali při
realizaci díla pouze na určených pracovištích, používali výlučně pracovní nástroje Zhotovitele, nezdržovali se v areálu Objednatele mimo svou vlastní pracovní dobu a pro příchod na pracoviště a odchod z něj používali
stanovené přístupové komunikace;
•
zmocnit pověřené zástupce Objednatele a smluvní bezpečnostní službu, zajišťující ostrahu areálu Objednatele, k provádění kontrol zaměstnanců Zhotovitele, zda nejsou pod vlivem alkoholu. Při pozitivním zjištění
nebude zaměstnanec vpuštěn do areálu objednatele, případně z něj bude vykázán. O provedeném zjištění bude informován zástupce zhotovitele. Objednatel si v této souvislosti vyhrazuje právo prostřednictvím
smluvní bezpečnostní služby a pověřených zaměstnanců Objednatele provádět kontrolu:
a. zaměstnanců Zhotovitele při vstupu do provozního areálu Objednatele, při odchodu z něj a kdekoliv v provozním areálu;
b. v nutných případech prostor užívaných Zhotovitelem v areálu Objednatele za přítomnosti pověřeného zástupce Zhotovitele;
c. přiváženého a odváženého materiálu nebo jiného majetku Zhotovitele v areálu Objednatele.
•
vyrozumět pověřeného zástupce Objednatele a provozního ředitele Objednatele v případě úrazu svého zaměstnance (nebo zaměstnance subdodavatele) v areálu Objednatele okamžitě a vyšetřování provádět za
účasti uvedených zástupců Objednatele
•
pro případ porušení obecně závazných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, interních předpisů Objednatele a povinností dle tohoto článku smlouvy jeho zaměstnanci nebo
subdodavateli, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ zjištění porušení těchto povinností. Závažné porušení těchto předpisů se posuzuje jako neplnění povinností Zhotovitelem
s následným odstoupením od smlouvy. V těchto případech se jedná zároveň o hrubé porušení smluvních závazků ze strany Zhotovitele, na které bude Zhotovitel upozorněn a při druhém zjištění takového porušení má
Objednatel právo od smlouvy odstoupit ke dni oznámení tohoto odstoupení bez nároku Zhotovitele na jakoukoliv náhradu včetně náhrady škody a ušlého zisku, kromě zaplacení případných skutečně předaných a
převzatých částí díla ke dni odstoupení.
•
na výzvu Objednatele (pověřeného zaměstnance), se dostavit k projednání každého případu porušení jakékoliv povinnosti vyplývající pro Zhotovitele (jeho zaměstnanců a subdodavatelů) ze Smlouvy o dílo a na
základě písemné výzvy Objednatele uhradit Objednateli, smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý případ Objednatelem zjištěného porušení povinností, bez dotčení práva Objednatele na náhradu škody
v plné výši a možnost odstoupení od smlouvy.
•
že bude odpovídat za požární bezpečnost v průběhu provádění prací s otevřeným ohněm, včetně následného dozoru po ukončení prací;
•
že v případě, že bude ke své činnosti potřebovat jeřáb zdvihací zařízení nebo vysokozdvižné manipulační vozíky (dále jen VMV) Objednatele je nezbytné, aby měl svého jeřábníka a vazače resp. řidiče VMV s
potřebnými a platnými doklady a při této činnosti se řídil obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele musí být před použitím zdvihacího zařízení, resp. VMV písemně
pověřeni k obsluhování konkrétního zdvihacího zařízení resp. VMV zápisem do provozního deníku zdvihacího zařízení, resp. VMV. Pokud je v rámci smluvené činnosti nutné předat zdvihací zařízení, resp. VMV do
výlučného užívání dodavateli služby je nutno toto předání provést písemně osobou odpovědnou za provoz zdvihacích zařízení, resp. VMV Objednatele;
•
každé postavené lešení označit (účel a datum použitého lešení, název a adresa provozovatele a dodavatele, včetně kontaktů, nosnost lešení a dovolený počet současně zatížených podlah). Zhotovitel si dále zajistí
odbornou prohlídku lešení při převzetí lešení a následně každých 7 dní nebo po bouři, silném sněžení apod. v souladu s ČSN 73 8101. O odborných prohlídkách lešení musí být vedeny prokazatelné záznamy;
•
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení v případě nedodržení termínu vyklizení staveniště (montážního pracoviště), včetně jeho úklidu. Pokud Zhotovitel přesto staveniště
nevyklidí, včetně úklidu, v další dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn je vyklidit a uklidit na náklady Zhotovitele;
•
přizpůsobit průběh demontáží a montáží stávajícím podmínkám montážního pracoviště a přístupových cest Objednatele tak, aby realizace díla odpovídala předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tím není
dotčena povinnost Objednatele zajišťovat bezpečnost přístupových cest na pracoviště Zhotovitele;
•
udržovat komunikace Objednatele, odstraňovat jejich znečištění a poškození, které způsobil svou činností při zhotovování díla;
4.7 Zhotovitel na svou odpovědnost a své náklady obstarává a zajišťuje nakládku a vykládku, rozvoz a řádné uskladnění veškerých materiálů a zařízení, která jsou potřebná k řádnému zhotovení díla, a nese odpovědnost za
škody na nich vzniklé do doby protokolárního předání řádně provedeného díla Objednateli.
4.8 V případě, že Zhotovitel zhotovuje dílo v prostorách/areálu Objednatele, odpovídá Zhotovitel za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s jeho prováděním, a to jak Objednateli, tak i třetím osobám.
Zhotovitel je povinen mít platnou přiměřenou pojistku na odpovídající rozsah a dobu ohrožení majetku Objednatele, případně třetích osob.
4.9 Zhotovitel je povinen před zahájením díla informovat Objednatele o svých případných subdodavatelích, u nichž odpovídá za jejich plnou způsobilost k realizaci díla i potřebnou odbornou, případně zdravotní způsobilost jejich
zaměstnanců s tím, že odpovídá za plnění povinností Zhotovitele dle smlouvy o dílo jeho subdodavateli v plném rozsahu. Při provádění díla jinou osobou má Zhotovitel vůči Objednateli plnou odpovědnost, jako by dílo
prováděl sám a zůstává pro Objednatele jediným smluvním partnerem.
4.10 Zhotovitel bere na vědomí a seznámí své zaměstnance s tím, že areál Objednatele je monitorován kamerovým systémem.
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ČLÁNEK V
ODPOVĚDNOST ZA VADY
Zhotovitel odpovídá za vady díla podle ustanovení §560 a násl. Obchodního zákoníku, stejně tak odpovídá za dodržení sjednané kvality a záruk.
Strany se dohodly, že záruční doba na dílo je třicet šest (36) měsíců, není-li ve Smlouvě o dílo a/nebo v Objednávce dohodnuta záruční doba delší. Záruční lhůta začíná běžet okamžikem převzetí díla bez zjevných vad a
nedodělků Objednatelem.
Odstranitelná vada: Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Objednatel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Zhotovitel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Zhotovitel se zavazuje k
bezplatnému odstranění vad a nedodělků zjištěných v záruční době v termínu dohodnutém na základě reklamace Objednatele, nejpozději však do 14 dnů od písemného uplatnění reklamace Objednatelem. V případě, že
Zhotovitel odstranění reklamovaných vad a nedodělků v požadovaném termínu nezajistí, vyhrazuje si Objednatel právo uplatnit odstranění těchto vad a nedodělků u jiné společnosti. Zhotovitel se zavazuje Objednateli takto
vzniklé náklady uhradit.
Neodstranitelná vada: Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby dílo mohlo být řádně užíváno jako dílo bez vady, má Objednatel právo na odstoupení od Smlouvy o dílo. Táž práva přísluší Objednateli,
jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Objednatel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad dílo řádně užívat.
Nebezpečí škody na díle přechází v okamžiku protokolárního převzetí díla Objednatelem. Veškerou technickou dokumentaci k předmětu díla odevzdá Zhotovitel Objednateli ve dvojím vyhotovení při technickém převzetí díla.
ČLÁNEK VI
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo při podstatném porušení Smlouvy o dílo, tj. mimo jiné pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění uvedený ve Smlouvě o dílo a/nebo v Objednávce (přičemž podstatným
porušením smlouvy se rozumí i nedodržení sjednané kvality) o více jak 7 pracovních dnů od uplynutí sjednaného termínu zhotovení a předání díla s právem Objednatele vyúčtovat smluvní pokutu ve výši odpovídající ceně
sjednaného díla, bez dotčení práva na náhradu škody v plné výši.
.
ČLÁNEK VII
PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Veškerá výkresová dokumentace, plánky, náčrty a technické popisy, software, ústní informace předané k dispozici Zhotoviteli v souvislosti se zhotovovaným dílem jsou duševním vlastnictvím Objednatele a nesmí být
převedeny na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je povinen nakládat s těmito dokumenty a informacemi jako s duševním vlastnictvím Objednatele.
Po zhotovení a předání díla bude veškerá technická dokumentace k dílu protokolárně předána Zhotovitelem zpět Objednateli.
Porušením práv duševního vlastnictví Zhotovitelem je zejména zhotovování výrobků a prodej výrobků zhotovených na základě podkladů Objednatele (zejména technické s ekonomické podklady Objednatele). Pokud
Zhotovitel poruší povinnost podle tohoto článku Obchodních podmínek, náleží Objednateli celý výnos z takto realizovaného obchodu, nejméně pak cena odpovídající ceně realizovaného plnění.
ČLÁNEK VIII
ŘEŠENÍ SPORŮ
Veškeré případné spory vzniklé ze Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoliv spor smírnou cestou, bude takový spor včetně otázek platnosti, výkladu,
realizace či ukončení práv vzniklých ze Smlouvy o dílo řešen příslušným českým soudem.
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