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Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu
Sochorové válcovny TŽ, a.s.
I. Základní ustanovení
1. Předmětem a účelem těchto Základních podmínek činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu Sochorové válcovny TŽ,
a.s. (dále jen "Základní podmínky"), je závazné vymezení pravidel působení dodavatelů prací a služeb (dále jen
„zhotovitel“) v oblasti zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZ“), požární ochrany, ochrany
životního prostředí a ochrany majetku, jakož i v dalších oblastech souvisejících s činností a působením zhotovitele v areálu
Sochorové válcovny TŽ, a.s. (dále jen „SCHV“).
2. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za plnění těchto Základních podmínek svými zaměstnanci nebo zástupci, resp.
zaměstnanci nebo zástupci třetích osob, pokud tyto třetí osoby poskytují na straně zhotovitele práce nebo služby v areálu
SCHV (veškeré osoby poskytující na straně zhotovitele dále souhrnně jen "osoby zhotovitele"). Zhotovitel je takto vůči
objednateli odpovědný za to, že veškeré povinnosti, které pro osoby zhotovitele z těchto Základních podmínek vyplývají,
budou osobami zhotovitele plněny s tím, že v případě jejich neplnění může objednatel vyvodit vůči zhotoviteli sankce v
souladu s těmito základními podmínkami.
3. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za splnění všech povinností, stanovených zákonem č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti (dále jen „ZoZ“), včetně toho, že zhotovitel:
- neumožní výkon nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) ZoZ,
- řádně splní své oznamovací povinnosti dle ustanovení § 87 ZoZ,
- podle ustanovení § 102 odst. 3 ZoZ povede evidenci a bude uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu
cizince na území České republiky, a to po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let od skončení zaměstnávání tohoto cizince u
zhotovitele.
Na žádost objednatele prokáže zhotovitel plnění těchto povinností. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě neplnění či
porušení výše uvedených povinností odpovídá objednateli za škodu, která mu v důsledku toho vznikne.
4. Objednatel je společností certifikovanou podle ISO 14001, ISO 9001 a ISO/TS 16949, a tudíž i zhotovitel musí
dodržovat nezbytné podmínky vyžadované těmito normami, byť sám nemusí být certifikován s výjimkou specifikovaných
činností s vazbou na zajištění kvality, kde je požadován certifikát ISO.
II. Bezpečnost a ochrana zdraví
1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací právní předpisy o BOZ, vč. kvalifikačních požadavků pro
prováděné práce. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny osoby zhotovitele jsou odborně a zdravotně způsobilé k potřebným
pracovním činnostem. Platné doklady o odborné a zdravotní způsobilosti osob zhotovitele musí být uloženy u zhotovitele a
na požádání objednatele je zhotovitel povinen je bezodkladně předložit k nahlédnutí. Zhotovitel odpovídá za úrazy a škody,
které vzniknou porušením bezpečnostních předpisů a norem.
2. Osoby zhotovitele jsou povinny respektovat kontrolní orgány objednatele v oblasti bezpečnosti a hygieny práce.
Postavení tohoto kontrolního orgánu objednatele má smluvní zhotovitel služeb BOZ (oddělení BOZ - ENVIFORM, a.s.). V
případě zjištění porušování zásad BOZ zhotovitelem, je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů konkrétního orgánu,
včetně respektování zákazu prací či vykázání porušovatelů z areálu SCHV.
3. Osoby zhotovitele jsou povinny respektovat všechna mimořádná opatření objednatele vyplývající z případných
živelných pohrom, havárií a dalších mimořádných událostí. Jsou povinny respektovat pokyny havarijních komisí,
hasičského záchranného sboru, členů zhotovitele služby ostrahy, krizových štábů a příslušníků zdravotní služby, působících
v areálu SCHV.
4. V případě vzniku mimořádné situace nebo havárie při pracovní činnosti zhotovitele je povinností zhotovitele okamžitě
informovat objednatele a Hasičský záchranný sbor, spolupracovat s nimi a řídit se jejich pokyny.
5. Pro zhotovitele, který plní své závazky vůči objednateli, platí tyto základní bezpečnostní pokyny:
a. Osoby zhotovitele, které budou působit v areálu SCHV, musí absolvovat školení o BOZ a požární ochrany. V případě,
že doba pobytu osoby zhotovitele přesáhne dva kalendářní týdny, musí osoby zhotovitele absolvovat vstupní školení u
určeného smluvního zhotovitele služby BOZ na SCHV. Hutní technologie na SCHV se vyznačují riziky ohrožení zdraví,
zejména riziky popálení o horký povrch materiálu a technologických zařízení, riziky mechanickými (zachycení, stlačení,
udeření technologickým zařízením), riziky z toxických a výbušných plynů, riziky energetických médií (elektřina,
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průmyslové plyny, tlaková zařízení) a riziky provozovaných dopravních technologií (silnice, železnice, jeřábová doprava,
transportní zařízení). Působí zde i chemické a fyzikální škodliviny (prach, hluk, vibrace, …).
b. Práce lze zahájit až po jejich předchozím projednání s příslušným pověřeným zástupcem objednatele. Předmětem
projednání musí být vymezení rozsahu práce, pracovního prostoru i přístupových cest. Zvláštní důraz musí být kladen na
otázky BOZ (vzájemné informace o rizicích ohrožení zdraví), které je nutno upřesnit a dodržovat v souvislosti s výrobní
činností objednatele a převzetím pracoviště. O projednání musí být proveden zápis alespoň ve formě záznamu do stavebního
deníku. Ujednání potvrdí svými podpisy dodavatel a objednatel. Dodavatel je odpovědný za seznámení všech dalších
zúčastněných či dotčených osob s obsahem jednání.
c. Technici, stavbyvedoucí, vedoucí montážních čet, mistři, předáci nebo případně přímo osoby zhotovitele jsou povinny
před zahájením prací na určeném provoze absolvovat instruktáž u vedoucího konkrétního útvaru nebo jím pověřeného
zástupce. Účastníci instruktáže budou současně seznámeni také s příslušnými částmi „Vnitřního havarijního plánu SCHV“,
v návaznosti na určená pracoviště a pracovní prostory, zejména pak se všemi nebezpečnými místy, kde existuje zvýšené
riziko vzniku úrazu. Zhotovitel je povinen zajistit, aby s informacemi z instruktáže byly prokazatelně seznámeny všechny
osoby zhotovitele.
d. Zhotovitel je povinen jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v případě, že se jedná o dvoučlennou
skupinu. Vedoucímu pracovní skupiny musí stanovit odpovědnost za zajišťování BOZ celé skupiny. O svých povinnostech
a právech musí být vedoucí skupiny řádně poučen ještě před zahájením prací. Vedoucí pracovní skupiny musí být zveřejněn
zápisem ve stavebním (montážním) deníku s uvedením tel. kontaktu a v případě jeho nepřítomnosti na pracovišti musí být
zajištěna jeho dosažitelnost po celou dobu výkonu práce dané pracovní skupiny.
e. Osoby zhotovitele jsou povinny používat při práci ochranné pracovní prostředky a pomůcky na základě identifikovaných
rizik provozované činnosti. V podmínkách výrobních provozů SCHV jsou minimálním vybavením ochranná přilba,
ochranný pracovní oděv a pevná pracovní obuv. Všechny osoby zhotovitele musí být viditelně označeny obchodní firmou či
jiným označením osoby, jejímž jménem vykonávají svou činnost.
f. Osoby zhotovitele odpovídají za pořádek a čistotu na svém pracovišti (staveništi). Zejména jsou povinny běžně odvážet
stavební sutiny či zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění prací na dohodnutá místa uvedená v zápise o
předání pracoviště nebo staveniště. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní prostory, cesty a
chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být provedena v souladu zejména se Zákonem č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích i
mimo pracovněprávní vztahy, nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 378/2001 Sb., v platném znění, kterým se
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. A normami a
pokyny i zvyklostmi platnými u objednatele.
g. Zhotovitel je povinen dohodnout písemným zápisem se správcem provozu železniční vlečky potřebná bezpečnostní
opatření v případech, kdy prováděné práce zasahují do průjezdného profilu objednatelovy železniční dopravní sítě. Jedná se
především o práce, kterými dochází k omezení či narušení schůdného prostoru pro posunovače do vzdálenosti 3000 mm od
osy koleje, k zásahům v prostoru do výšky 6 m nad hlavou kolejnice, k narušení stability kolejového svršku, případně hrozíli jiné nebezpečí. Narušení kolejového svršku kolejí nebo výkopy v blízkosti koleje musí být rovněž projednány s
technickým dozorem správce vlečky objednatele.
h. Pokud práce zasahují do vnitropodnikových komunikací nebo je narušují, je zhotovitel povinen předem písemně
dohodnout postup práce a bezpečnostní opatření s technickým dozorem správce komunikace příslušným dle rajónového
plánu objednatele a komunikaci zabezpečit dle předpisů.
i. Staveniště a samostatné prostory pracovišť musí být oploceny a zabezpečeny ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
případně dle dalších pokynů objednatele.
j. Pověřený zástupce zhotovitele je povinen se denně, před zahájením práce, ohlásit koordinátorovi projektu nebo jeho
určenému zástupci, vedoucímu střediska, agregátu, zařízení či jinému pověřenému zaměstnanci objednatele (dále jen
"vedoucí pracoviště objednatele") a sdělit informaci o rozsahu práce a určení místa, kde bude danou činnost provádět.
Přitom zhotovitel vznese své požadavky pro zajištění BOZ osob zhotovitele. Záznam o dohodě o zajištění BOZ se provede
zápisem do montážního či stavebního deníku. Uvedená povinnost odpadá, jestliže je pracoviště předáno zhotoviteli a není
dotčeno činností objednatele.
k. Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v provozech či prostorech, kde plní své pracovní
povinnosti a kde byli poučeni o BOZ a rizicích ohrožení zdraví. Při vstupu na tato pracoviště, do sociálních zařízení,
kantýny či jídelny apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny technickým dozorem objednatele.
l. Řidiči dopravních prostředků zhotovitele, kteří zajišťují dopravu v areálu SCHV objednatele, jsou, kromě obecně
závazných právních předpisů, povinni respektovat také vnitřní značení a pravidla provozu na komunikacích objednatele.
Zhotovitelé jsou povinni využívat svoje dopravní prostředky pouze k návozu materiálu, konstrukcí, zařízení a nářadí na
místo práce. Je přísně zakázáno využívat dopravní prostředky k pojíždění a převážení zaměstnanců po pracovištích a
v halách SCHV v průběhu směny a bezdůvodně je ponechávat ve výrobních halách a ostatních prostorách SCHV.
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m. Pokud při stavební nebo montážní činnosti bude zhotovitel používat hmotný investiční majetek (dále jen „HIM“)
objednatele (jeřáby, strojní a ostatní zařízení), musí být předem uzavřena písemná dohoda, jejímž obsahem bude vymezení
práv a povinností, jakož i stanovení podmínek bezpečného používání daného HIM. Napojení na odběr energie a médií z
provozních sítí zhotovitel nebo osoby zhotovitele oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli příslušná oprávnění k obsluze příslušných zařízení.
n. Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí zhotovitel oznámit zástupci technického dozoru objednatele i
příslušnému vedoucímu pracoviště objednatele a pořídit o tom zápis ve stavebním nebo montážním deníku.
o. Každý vzniklý pracovní úraz osoby zhotovitele musí zhotovitel neprodleně ohlásit technickému dozoru objednatele a
ENVIFORMU (bezpečnostnímu technikovi), aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a
okolností úrazu. Objednatel si vyhrazuje právo svého vyjádření na Záznamu o úrazu osoby zhotovitele. Vyjádření může být
také přílohou Záznamu o úrazu s tím, že na tuto přílohu bude odkázáno přímo v tomto Záznamu. Technický
dozor
objednatele z provedeného šetření pořídí záznam do stavebního či montážního deníku. Kopii Záznamu o úrazu doručí
zhotovitel ENVIFORMU (bezpečnostnímu technikovi).
p. Zhotovitel bere na vědomí zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání návykových látek v areálu SCHV, zákaz
vstupu do areálu SCHV pod vlivem těchto látek a zákaz jejich donášení do areálu. Porušení zákazu u alkoholických nápojů
bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinny se osoby zhotovitele podrobit. Dechovou zkoušku jsou
oprávněni vyžadovat zástupci kontrolních orgánů objednatele a rovněž zástupci technického dozoru objednatele.
Nesouhlasí-li prověřovaný s výsledkem dechové zkoušky s tím, že popírá požití alkoholu, má povinnost podrobit se
lékařskému vyšetření na obsah alkoholu v krvi nebo moči. Odmítne-li osoba zhotovitele toto vyšetření, je rozhodující
výsledek dechové zkoušky. Při pozitivním výsledku lékařské zkoušky hradí náklady za odběr a zkoušku zhotovitel.
III.Práce na vyhrazených technických (VTZ) a určených technických (UTZ) zařízeních
1. Zhotovitel prací na VTZ a UTZ informuje o zahájení prací příslušného revizního technika VTZ, vedoucího provozu
údržba. Ten se zhotovitelem projedná rozsah prací, způsob jejich provedení a stanoví případné další připomínky k zajištění
BOZ při pracích na VTZ a UTZ.
2. Zhotovitel dále v dostatečném časovém předstihu oznámí místo a termín konání zkoušek VTZ a UTZ.
3. Vedení pracovní skupiny, pracující na VTZ a UTZ, může být svěřeno pouze kvalifikovanému zaměstnanci, který v
plném rozsahu odpovídá za kvalitu provedených prací, dodržování předepsaných pracovních postupů a zajištění bezpečností
práce.
IV. Ochrana životního prostředí
1. Zhotovitel je povinen při provádění prací a služeb na SCHV zabezpečovat ochranu životního prostředí, dodržovat
požadavky příslušných právních předpisů a plnit níže uvedená ustanovení kapitole IV.
2. Zhotovitel je povinen předem projednat a odsouhlasit objednavatelem zamýšlené použití konkrétních pracovních
postupů a materiálů, které způsobují nebo mohou způsobit znečištění životního prostředí anebo některé složky životního
prostředí, pokud toto použití není uvedeno ve smlouvě popřípadě v projektové dokumentaci.
3. Použití azbestu anebo polychlorovaných bifenylů včetně směsí a výrobků tyto látky obsahujících (bez ohledu na obsah
těchto látek) a použití křemičitého písku k tryskání je nepřípustné.
4. Zhotovitel je v rámci nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky povinen:
a. předem projednat a odsouhlasit objednavatelem použití jakékoliv nebezpečné chemické látky nebo chemického
přípravku, způsob skladování, použití a likvidace zbytků a obalů; cílem je minimalizovat rozsah použití nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků a nahrazovat je látkami a přípravky, které nemají žádné nebezpečné vlastnosti
anebo jsou méně nebezpečné,
b. předat objednavateli v rámci projednání podle písm. a) příslušné bezpečnostní listy,
c. upozornit objednavatele v rámci projednání podle písm. a) na všechny nebezpečné chemické látky nebo chemické
přípravky anebo jejich složky, které po ukončení prací anebo služeb zůstanou na SCHV jako součást zařízení nebo objektu
(ochranné nátěry, izolace, náplně strojů apod.),
d. předem oznámit objednavateli jméno osoby odpovědné za nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky,
e. postupovat při likvidaci zbytků a prázdných obalů podle zákona o odpadech.
5. Zhotovitel jako původce odpadů vzniklých při předmětné činnosti je povinen:
a. v dostatečném předstihu stanovit, které druhy odpadů při realizaci prací anebo služeb vzniknou a zabezpečit jejich
zpracování anebo zneškodnění; pokud není písemně dohodnuto jinak, předat kovové odpady k využití nebo zneškodnění
SCHV,
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b. předem oznámit objednavateli jméno odpovědné osoby za nakládání s odpady zhotovitele,
c. shromažďovat vzniklé odpady utříděné podle druhu a zabezpečit je před znehodnocením, odcizením, únikem do
životního prostředí nebo jiným nežádoucím únikem,
d. využívat pro shromažďování odpadů pouze vlastní nebo pronajaté nádoby, používat nádoby objednatele bez jeho
předchozího písemného souhlasu není dovoleno,
e. označit nádoby určené pro shromažďování odpadu názvem firmy, která je majitelem sběrných nádob,
f. označit místa shromažďování nebezpečných odpadů identifikačními listy nebezpečných odpadů a nakládat s těmito
odpady v souladu s příslušnými předpisy,
g. vést a po ukončení akce předat evidenci všech odpadů vzniklých při činnosti odpovědnému zaměstnanci objednatele,
h. umožnit kontrolním orgánům SCHV a kontrolním orgánům státní správy přístup na staveniště nebo místo působení za
účasti zhotovitele,
i. zajistit po ukončení akce, před předáním staveniště nebo místa působení odstranění všech odpadů vzniklých při své
činnosti; volné spalování jakéhokoliv odpadu je přísně zakázáno,
j. v případě dodatečného zjištění nezákonného zneškodnění odpadů, které nebylo možné při převzetí stavby odhalit (např.
zasypání při terénních úpravách apod.), je zhotovitel povinen tyto odpady odstranit na vlastní náklady a ve stanoveném
termínu; tato povinnost trvá 5 let od ukončení akce resp. předání území; při nedodržení termínu k odstranění odpadů je
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení,
k. dohlížet a zodpovídat za nakládání s odpady na území staveniště a zvláště v prostoru pro odpadové nádoby; do prostoru
pro odpadové nádoby je cizím osobám zakázáno vstupovat bez předchozího souhlasu zhotovitele,
l. vystavovat a potvrzovat přepravní listy nebezpečných odpadů a pro ostatní odpady doklady o předaných odpadech,
m. m) kopie všech dokumentů uvedených pod písm. l) buď archivovat v rámci dokumentace skutečného provedení stavby
anebo ukládat a jednorázově předat objednavateli při předání akce,
n. spolupracovat s orgány státní správy při vedení řízení z důvodu neplnění platné legislativy v oblasti nakládání s odpady,
jestliže toto neplnění nastalo v prostoru pro odpadové nádoby zhotovitele anebo na území staveniště, které lze jednoznačně
vymezit; této povinnosti se zhotovitel zprostí, pokud prokáže zavinění jinou osobou.
6. Zhotovitel odstraňuje, na své náklady, následky havárie s dopadem na životní prostředí, způsobené osobami zhotovitele,
spolupracuje na odstranění následků této havárie s žadatelem a hradí objednateli náklady s tím spojené.
V. Požární ochrana
1. Zhotovitel bere na vědomí, že při svém působení na území nebo v objektech SCHV je povinen dodržovat obecně
závazné právní předpisy a interní akty řízení SCHV a TŽ v oblasti požární ochrany.
2. Osoby zhotovitele jsou povinny respektovat kontrolní orgány objednatele v oblasti požární ochrany. Postavení tohoto
kontrolního orgánu má smluvní firma PKP – Servis, spol. s r.o.
3. Osoby zhotovitele před vstupem na pracoviště v areálu SCHV jsou povinny absolvovat školení o požární ochraně a před
výkonem činností na daném pracovišti absolvovat speciální instruktáž o požárním nebezpečí na konkrétním pracovišti.
4. Zhotovitel, který vykonává činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, odpovídá za zajištění požární bezpečnosti
při těchto činnostech.
5. Osoby zhotovitele jsou povinny při provádění činností se zvýšeným nebezpečím požáru, jako je svařování apod.,
postupovat dle ustanovení pracovního postupu TŽ (PPo TŽ-VV-39/05 "Požární bezpečnost při svařování").
6. Osoby zhotovitele jsou povinny při vzniku požáru a jiné mimořádné události (úraz, výbuch, otrava plynem, dopravní
nehoda, olejová havárie, únik látek apod.) postupovat dle požárních poplachových směrnic. Tuto událost jsou povinny
ohlásit na dispečink hasičského záchranného sboru (tel. číslo 150) a informovat objednatele.
7. Zhotovitel hlásí objednateli změny ve skladovaném množství materiálů, hořlavých a požárně nebezpečných látek, hlásí
změny v protipožárním zabezpečení, použití hasicích přístrojů apod.
8. Zhotovitel vyžaduje u objednatele resp. přímo na PKP – Servisu, spol. s r.o. souhlasné stanovisko k požadavku na
zřízení, umístění a provozování jakéhokoliv druhu buněk, které v rámci zařízení stanoviště budou sloužit zhotoviteli
(sklady, odpočívárny, apod.).
VI. Ostraha majetku a všeobecná kontrola
1. Osoby zhotovitele jsou povinny dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti ostrahy
majetku a všeobecné kontroly dle obecných i interních předpisů SCHV a TŽ pro výkon daných činností. Postavení tohoto
kontrolního orgánu objednatele má odbor PK – Kontrola. Výkon ostrahy majetku objednatele provádí zhotovitel služby
ostrahy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a při svém působení v areálu SCHV se zavazuje dodržovat zejména následující povinnosti:
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a. vcházet (vjíždět) na území (do areálu SCHV) i vycházet (vyjíždět) z tohoto areálu je povoleno výlučně v místech k tomu
určených, která jsou pod kontrolou pověřeného zhotovitele služby ostrahy objednatele,
b. zhotovitel před započetím prací u objednatele projedná na referátu povolování vstupu zhotovitele služby ostrahy
objednatele záležitosti povolení vstupu do areálu SCHV,
c. v případě, kdy zhotovitel vnáší (dováží) na území objednatele materiál nebo nářadí, je ho povinen předložit v místě
určeném ke vstupu (vjezdu) pracovníkům zhotovitele služby ostrahy; v případě, kdy zhotovitel bude potřebovat k provedení
práce či služby dovézt na území objednatele materiál nebo nářadí, může se informovat o postupu na referátu kontroly
povolování vývozu materiálu zhotovitele služby ostrahy objednatele,
d. zhotovitel je povinen při odeslání nářadí a montážních pomůcek do objektu objednatele doložit zásilku podrobným
seznamem předmětů ve trojím vyhotovení, vč. uvedení výrobních čísel u toho nářadí a montážních pomůcek, které jsou
tímto číslem označeny; na seznamu musí být vždy uveden přesný název zhotovitele a místo složení v areálu SCHV,
e. seznam nářadí, montážních pomůcek a materiálů dopravených silničními motorovými vozidly do areálu SCHV předloží
zástupce zhotovitele ve trojím vyhotovení zhotoviteli služby ostrahy objednatele, která seznam opatří vstupním datem
dovozu zásilky k objednateli; jedno vyhotovení zůstane zhotoviteli služby ostrahy, jedno obdrží technický dozor objednatele
a jedno si ponechá osoba zhotovitele; takto orazítkovaný seznam je výchozím podkladem pro vystavení řádného dokladu k
vývozu nářadí, montážních pomůcek nebo zbytkového materiálu po ukončení akce od objednatele zpět k zhotoviteli,
přičemž osoba zhotovitele je povinna respektovat vnitřní předpisy objednatele, platné pro vývoz jeho branami; bez tohoto
seznamu nebo dokumentace a dokladů o původu dovážených předmětů nebude nářadí, montážní pomůcky ani materiál do
areálu SCHV vpuštěno ani uvolněno pro vývoz z areálu SCHV; po ukončení práce zhotovitele potvrzuje technický dozor
objednatele zhotoviteli množství materiálu spotřebovaného na území objednatele,
f. zhotovitel se zavazuje respektovat pravidla pohybu materiálu stanovená objednatelem,
g. zhotovitel je oprávněn přivážet do areálu SCHV montážní i jiný materiál výhradně v množství a rozsahu stanoveném v
projektové dokumentaci pro danou investiční akci, resp. jiné práce, poskytované na základě smlouvy uzavřené
s objednatelem; totéž platí i v případě přísunu materiálu potřebného k poskytování služeb objednateli,
h. zhotovitel je povinen učinit na svých objektech všechna dostupná opatření k tomu, aby z nich nemohly být odcizeny
uskladněné věci nebo materiál,
i. dojde-li k odcizení majetku zhotovitele, je jeho povinností bez zbytečného odkladu tuto skutečnost ohlásit v pracovní
dny od 6.00 do 14.00 hod. na referát operativní skupiny zhotovitele služby ostrahy objednatele, v ostatní dobu na dispečink
zhotovitele služby ostrahy objednatele.
3. Vlastní buňku může zhotovitel v areálu SCHV zřídit a umístit pouze na základě předem schváleného písemného
požadavku. Požadavek na umístění buňky schvaluje, spolu s vymezením podmínek jejího provozování, správce příslušného
územního rajónu. K požadavku musí být zároveň doloženo souhlasné stanovisko PKP – Servisu, spol. s r.o. V požadavku i
na buňce je zhotovitel povinen uvést název akce, pro kterou je buňka zřizována, název firmy, IČO, jméno a telefonní číslo
osoby zhotovitele, zodpovědné za její provozování, dobu umístění buňky na území SCHV, její popis a výrobní číslo. Dovoz
předem neoznačených buněk nebude zhotovitelem služby ostrahy povolen. Odvoz buňky po ukončení prací může být
realizován v pracovní době od 6:00 do 14:00 za účasti zástupce referátu kontroly povolování vývozu materiálu zhotovitele
služby ostrahy, v ostatní dobu za účasti velitele směny zhotovitele služby ostrahy.
4. Objekty staveništních zařízení a pracovišť zhotovitele kontrolují pohyblivé hlídky zhotovitele služby ostrahy stejně jako
jiné objekty v areálu SCHV. Zjistí-li zhotovitel služby ostrahy nebo kontrolní orgán objednatele nedostatky v zajištění
majetku zhotovitele, bude vyzvána osoba zhotovitele, aby bezodkladně sjednala nápravu.
5. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za škody, které v důsledku nedostatečného zajištění vzniknou na majetku zhotovitele.
6. Zhotovitel může na referátu kontrola povolování vývozů materiálu dohodnout záležitosti dovozu a vývozu nářadí,
montážních pomůcek a materiálu odlišně za předpokladu, že zřídí nebo již má u objednatele zřízen sklad obsluhovaný
zaměstnancem s hmotnou odpovědností.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud se osoba zhotovitele dopustí majetkového deliktu ke škodě objednatele nebo jiných
subjektů působících v areálu SCHV, bude tento delikt vždy považován za podstatné porušení těchto Základních podmínek.
8. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolním orgánům objednatele v areálu SCHV a na místech určených ke vstupu
(vjezdu) provádět fyzickou kontrolu věcí v držení osob zhotovitele. Tato povinnost se vztahuje na osoby zhotovitele i při
vstupu (vjezdu) a odchodu (výjezdu) z areálu SCHV, včetně povinnosti podrobit se osobní prohlídce. Zhotovitel je povinen
rovněž umožnit kontrolním orgánům objednatele provádět za jeho přítomnosti kontrolu, zda užívá věci pronajaté od
objednatele řádným způsobem.
VII. Subdodavatelé zhotovitele
1. Základní subdodavatelské schéma zhotovitele, platné ke dni uzavření příslušné obchodní smlouvy, je uvedeno v Příloze
č. 1 k těmto Základním podmínkám, tvořící po jejím odsouhlasení objednatelem a zhotovitelem nedílnou součást ujednání
Sochorová válcovna TŽ, a.s. / Průmyslová 1000 / 739 70 Třinec - Staré Město / IČ / 25872940 / DIČ / CZ-25872940
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2437
TELEFON / 0312 / 643001-2 / FAX / 0312 / 643004 / bank. spoj. / HSBC / 0624603301 / 8150

Stránka 6 z 6

příslušné obchodní smlouvy. Zhotovitel není oprávněn toto základní subdodavatelské schéma měnit bez předchozího
písemného souhlasu objednatele, nestanoví-li se dále jinak.
2. Namísto subdodavatelů uvedených v základním schématu se na provedení jednotlivých prací mohou podílet též další
subjekty z okruhu portfolia subdodavatelů, uvedeného v Příloze č. 1 – účast těchto subjektů na provádění jednotlivých
činností je zhotovitel povinen objednateli předem oznámit, a to zápisem ve stavebním (montážním) deníku, včetně popisu
jejich činnosti a uvedení odpovědné osoby.
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce a služby pro objednatele poskytovaly výlučně osoby uvedené v objednatelem
schválené Příloze č. 1 k těmto Základním podmínkám, nebude-li s objednatelem předem dohodnuto jinak, a to bez ohledu
na to, na základě jakého smluvního vztahu tito subdodavatelé svou činnost vykonávají a komu jsou za řádný výkon své
činnosti odpovědni, tedy bez ohledu na to, na které subdodavatelské úrovni ve vztahu ke zhotoviteli při poskytování prací či
služeb pro objednatele působí.
VIII. Sankce objednatele za porušení povinností
1. Za porušení povinnosti vyplývající z těchto Základních podmínek (s výjimkou povinností vyplývajících z čl. VII těchto
Základních podmínek) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé
porušení povinnosti.
2. Za porušení povinností vyplývajících zhotoviteli z čl.VII těchto Základních podmínek je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč, a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.
3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli včetně písemného sdělení,
kterého porušení vyplývajícího z těchto Základních podmínek se zhotovitel dopustil.
4. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném upozornění odstoupit od smlouvy, na jejímž základě zhotovitel
vykonává pro objednatele práce či poskytuje jiné služby, a to v případě podstatného porušení povinnosti zhotovitelem, které
mu vyplývá z těchto Základních podmínek. Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem je považováno
zejména porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem nebo kteroukoliv „osobou zhotovitele“ v oblasti BOZ (čl. II. a III.
těchto Základních podmínek), v oblasti ochrany životního prostředí, v oblasti požární ochrany či v oblasti ostrahy majetku a
všeobecné kontroly (kap. VI. těchto Základních podmínek), dále též v dodržování struktury subdodavatelů (čl. VII. těchto
Základních podmínek).
5. Objednatel je oprávněn neumožnit kterékoli osobě zhotovitele, která porušila některou z povinností vyplývající z těchto
Základních podmínek, vstup či vjezd do areálu SCHV a odebrat jí i zhotoviteli povolení ke vstupu či vjezdu do areálu
SCHV, pokud k tomuto porušení došlo při vjezdu či výjezdu dotčeného dopravního prostředku nebo při jeho užívání v
areálu SCHV. Objednatel je povinen o těchto svých opatřeních informovat zhotovitele odesláním písemné zprávy na jeho
shora uvedenou adresu nejpozději v pracovní den následující po přijetí tohoto opatření.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Základní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2012.
2. Závazky zhotovitele z těchto Základních podmínek zanikají dnem ukončení poskytování prací nebo služeb objednateli, s
výjimkou, kdy závazkový vztah ze smlouvy o dílo trvá v důsledku reklamace ze strany objednatele.
3. Zhotovitel je povinen seznámit s těmito Základními podmínkami osoby zhotovitele.
4. Důležitá telefonní čísla v areálu SCHV TŽ, a.s.:
0312/64….
PK - Kontrola
3008
Moravia Security, a.s.
3037 – dispečink 3058
ENVIFORM, a.s. – ohlašování úrazů a nehod 3030
Důležitá telefonní čísla tísňového volání





Tísňové volání
Hasičský záchranný sbor ČR
Policie
Zdravotní záchranná služba

0 112
0 150
0 158
0 155

5. Nedílnou součástí těchto Základních podmínek je Příloha č. 1 – Základní schéma subdodavatelů.
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