OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO EXTERNÍ SERVIS A SLUŽBY
ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A DODAVATELE
1a.

Práva a povinnosti pro případ, že mezi Objednatelem a Dodavatelem není uzavřena písemná smlouva o dílo ani
písemná rámcová smlouva o dílo (obojí dále jen SoD):
Pokud není uvedena nabídka, cena je pouze orientační a bude stanovena na základě skutečně doložených
nákladů. Pokud není dohodnuto jinak, materiál bude účtován dle skutečných a doložených nákladů. K ceně
bude účtována DPH v zákonné výši. Případné vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny odpovědnou
osobou Objednatele
Dodavatel je povinen vést po celou dobu prací montážní nebo stavební deník nebo dohodnutý ekvivalent
deníku (dále jen MD).
Dodavatel je povinen před zahájením prací předat zástupci Objednatele zpracované bezpečné pracovní postupy
(dále jen BPP).
1b.
Práva a povinnosti pro případ, že mezi Objednatelem a Dodavatelem je uzavřena písemná SoD:
Objednávka se řídí ujednáními platné SoD vč. platných dodatků. Pokud Dodavatel nepředložil Objednateli
nabídku, pak jsou ceny uvedené v objednávce jen hrubý odhad a cena za dílo bude stanovena dle SoD.
2.
Vztahy vznikající ze smlouvy, která mezi Objednatelem a Dodavatelem byla uzavřena přijetím objednávky (dále
jen Smlouva), jsou obchodními vztahy a řídí se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen
OZ), zákonem o cenách č.526/1990 Sb., vyhl. č. 450/2009 Sb. a předpisy souvisejícími v platném znění.
3.
Všechny výkony se Dodavatel zavazuje provádět dle Standardu Mondi Štětí a.s. (dále jen Mondi), pokud je na
požadované výkony Standard zpracován, v opačném případě výkony provádět dle platných ČSN, ON a PN
norem, respektive přímo závazných norem Evropského společenství. Aktuální znění Standardů Mondi je
umístěno na adrese: https://bozp.mondisteti.cz/www/homepage/standards
4.
Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na provedené práce, činnosti a dodávky materiálu v délce 24 měsíců
ode dne předání a převzetí bezvadně provedeného díla.
5.
Dodavatel je povinen pojistit odpovědnost za škodu vzniklou provozní činností (provozem) Dodavatele jiným
osobám včetně Objednatele na odpovídající rozsah ohrožení jejich majetku (min. plnění pojišťovny na jednu
pojistnou událost 1.000.000,-- Kč) a kopii pojistného certifikátu předložit Objednateli před zahájením činnosti
dle Smlouvy.
6.
Dodavatel je povinen dodržet následující postup pro fakturaci:
A. EXTERNÍ ÚDRŽBA
Dodavatel externí údržby je povinen dodržovat následující postup zpracování podkladů pro fakturaci:
a)
Na základě Objednatelem potvrzeného MD vypracuje Dodavatel zjišťovací protokol (dále jen ZP), pro
příslušnou Objednávku strukturovaný dle jednotlivých výkonů Objednávky. Vzor ZP je dostupný na
adrese: https://bozp.mondisteti.cz/www/homepage/forms
b)
ZP musí obsahovat všechny náležitosti, mj. číslo objednávky, číslo zakázky a označení Dodavatele.
c)
Dodavatelem zpracovaný, ve všech požadovaných bodech vyplněný a potvrzený ZP bude předán,
včetně první kopie montážního deníku a jeho příloh Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne
technického odsouhlasení Díla.
d)
Objednatel zajistí převedení ZP do elektronické podoby - list evidence výkonů (dále jen LEV).
e)
Objednatel předá Zhotoviteli potvrzený LEV zpravidla do 10 pracovních dnů. Objednatelem potvrzený
a předaný LEV, na kterém je uvedeno č. účetního dokladu Objednatele, je potvrzením formálního
převzetí Díla ze strany Objednatele a podkladem pro fakturaci. Datum účetního dokladu Objednatele,
uvedené na LEV, je i dnem formálního převzetí Díla ze strany Objednatele a dnem zdanitelného plnění.
Časové období mezi technickým odsouhlasením a převzetím Díla slouží Objednateli k ověření, zda Dílo
splňuje i ostatní požadavky než technické.
f)
LEV je nedílnou součástí faktury a bez něj není Dodavatel oprávněn fakturovat.
V případě, že doklady předložené Zhotovitelem nejsou způsobilé k převzetí Díla formou zjišťovacího protokolu,
bude Objednatel informovat Zhotovitele o nutnosti doplnit údaje nebo dořešit nesrovnalosti jím předložených
dokladů.
B. INVESTICE A OSTATNÍ SLUŽBY
Podkladem pro fakturaci je Objednatelem potvrzený Předávací protokol.
7.
Fakturu s náležitostmi daňového dokladu a § 435 OZ a Objednatelem potvrzený LEV resp. Předávací protokol
zašle Dodavatel v jednom vyhotovení elektronicky na adresu uctarna.faktury@mondigroup.com.

8.

9.

V případě, že faktura neobsahuje všechny požadované náležitosti a přílohy, je Objednatel oprávněn do doby
splatnosti fakturu vrátit k opravě a doplnění, přičemž Objednatel není v prodlení s úhradou peněžitých závazků
z vadné faktury. Dodavatel je povinen zaslat novou fakturu se všemi náležitostmi s novou lhůtou splatnosti
běžící od jejího doručení Objednateli.
Práva a povinnosti smluvních stran neupravená v objednávce ani v těchto Všeobecných obchodních
podmínkách Mondi Štětí a.s. a Mondi Štětí White Paper s.r.o., se řídí obecně závaznými právními předpisy,
zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A DODAVATELE V OBLASTI BEZPEČNOSTNÍ, HYGIENICKÉ,
PROTIPOŽÁRNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ A V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ, PLATNÉ AREÁLU OBJEDNATELE
1. Obecné požadavky
1.1. Po dobu pobytu v průmyslovém areálu nacházejícím se na adrese Litoměřická 272 a Litoměřická 250, Štětí, PSČ
411 08 (dále jen Areál Objednatele), se Dodavatel zavazuje dodržovat obecně platné bezpečnostní, hygienické,
protipožární, environmentální předpisy, předpisy na ochranu zdraví a další interní předpisy Objednatele.
Objednatel má právo kontrolovat jejich dodržování.
1.2. Pro dobu pobytu Dodavatele v Areálu Objednatele jsou povinnosti Dodavatele na úseku bezpečnosti práce,
požární ochrany a životního prostředí uvedeny kromě obecně závazných předpisů také v SM č. 67 Bezpečnostně-Technické podmínky plnění v areálu Mondi Štětí a.s. (dále jen BTP) a TOP 3.2.1 - BOZP a PO pro
externí firmy (dále jen TOP 3.2.1) a po dobu pobytu Dodavatele v Areálu Objednatele se Dodavatel zavazuje
BTP a TOP 3.2.1 a veškeré z nich vyplývající povinnosti dodržovat.
1.3. Objednatel tímto výslovně upozorňuje Dodavatele, že BTP obsahuje kromě jiného i ustanovení o smluvních
pokutách v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí, jakož i o právu Objednatele od
Smlouvy odstoupit nebo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě, že Dodavatel poruší povinnost(i) v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či požární ochrany či životního prostředí.
1.4. Aktuální znění BTP a TOP 3.2.1 je dostupné na adrese: https://bozp.mondisteti.cz/www/. Přijetím objednávky
Dodavatel potvrzuje, že se s BTP a TOP 3.2.1 mu seznámil a jejich obsah je mu znám a jejich obsahu rozumí.
Dodavatel je oprávněn požádat Objednatele o předání BTP a TOP 3.2.1 v listinné podobě a Objednatel se
zavazuje Dodavatele tyto dokumenty v listinné podobě předat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
obdržení žádosti Dodavatele.
1.5. V návaznosti na výše uvedené Dodavatel přijetím této objednávky potvrzuje, že všem svým povinnostem
uvedeným v BTP a TOP 3.2.1 řádně porozuměl a je si vědom následků plynoucích z porušení těchto povinností,
včetně povinnosti zaplatit smluvní pokutu a práva Objednatele odstoupit od Smlouvy nebo Smlouvu vypovědět
bez výpovědní doby.
1.6. Dodavatel se zavazuje před začátkem práce zpracovat Bezpečné pracovní postupy podle pokynů Objednatele,
kde stručně popíše postup své činnosti v Areálu Objednatele, možná nebezpečí bezpečnosti práce z těchto
činností vyplývající a opatření uskutečněná k jejich eliminaci.
1.7. Pokud Dodavatel používá ke své činnosti technická zařízení, zavazuje se, že zařízení je/jsou v pořádku, v
odpovídajícím technickém stavu, že má/mají prokazatelně platné revize dle všech odpovídajících zákonných
požadavků, že je/jsou kompletní, že je/jsou obsluhováno/obsluhována kompetentní obsluhou v souladu s
návodem výrobce zařízení.
1.8. Dodavatel se zavazuje vybavit své zaměstnance a všechny své subdodavatele osobními ochrannými pomůckami
podle profesí, činností a rizik na pracovišti Objednatele.
1.9. Dodavatel je povinen v případě úrazu svého zaměstnance v areálu Objednatele vyrozumět okamžitě zástupce
Objednatele a směnového technika (dispečink) Objednatele a vyšetřování provádět za účasti uvedeného
zástupce Objednatele.
1.10. Dodavatel se zavazuje informovat zástupce Objednatele o všech incidentech, které mohou mít potenciálně vliv
na kvalitu odpadních vod, ovzduší a ostatní složky životního prostředí včetně složek obtěžujících (zápach, hluk,
prašnost apod.).
1.11. Dodavatel upozorní na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k
ohrožení provozu nebo stavu technických zařízení a objektů. Toto upozornění ho však nezbavuje odpovědnosti
za případně vzniklou škodu.
1.12. Zaměstnanec Dodavatele, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, a nebo
způsobit provozní nehodu (havárii), případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže

1.13.

1.14.
1.15.
1.16.

nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi, který byl pověřen
řízením práce a dále podle možností upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy.
Dodavatel označí dopravní a mechanizační prostředky, jimž bude povolen vjezd do areálu názvem firmy a
kontaktem na řidiče vozidla. Kontrola bude prováděna na nákladní vrátnici zaměstnanci smluvní bezpečnostní
služby, neoznačená vozidla nebudou vpuštěna do Areálu Objednatele.
Dodavatel bere na vědomí, že ve vozidlech projíždějících nákladní vrátnicí (v jakémkoliv směru) smí být pouze
řidič. Všechny ostatní osoby musí včas vozidlo opustit a projít osobní vrátnicí.
Dodavatel 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.
Dodavatel je povinen na každou práci, která je prováděna v areálu Objednatele mít vystaveno Povolení práce.
Práce musí Dodavatel provádět v souladu s příslušnými platnými ČSN, technologickými postupy prací,
příslušnými interními předpisy.

2. Požadavky na staveništi/montážním pracovišti:
2.1. Při vstupu do provozu Objednatele Dodavatel zapíše na velínu svou přítomnost, včetně počtu zaměstnanců
Dodavatele, jejich pracovní dobu a místo realizace díla, včetně každého zahájení a ukončení prací, resp.
opuštění pracoviště.
3. Společná ustanovení
3.1. 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.
3.2. Zhotovitel je povinen pojistit odpovědnost za škodu vzniklou provozní činností (provozem) Zhotovitele jiným
osobám včetně Mondi na odpovídající rozsah ohrožení jejich majetku (min. plnění pojišťovny na jednu
pojistnou událost 1.000.000,-- Kč) a kopii pojistného certifikátu předložit objednateli před zahájením činnosti
dle Smlouvy

