TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY
Betonárna Lesní stavby s.r.o.
(Dodavatel,prodávající)

Všeobecně
Čerstvý beton a cementový potěr je vyráběn na betonárně Lesní stavby s.r.o. v Nýrsku dle platných receptur ,které jsou
ověřeny průkazními zkouškami a jsou v souladu s platnými ČSN ,uvedené v ceníku :
www.lesnistavby.cz/dokuments/cenik-beton.pdf .
Objednávání
V případě odběru a zajištění vlastní dopravy odběratelem se objednávka řeší ústně, zpravidla při platbě
v účtárně(administrativní budova Lesní stavby s.r.o. ).
Odběratel (kupující) výlučně odpovídá za správný výběr druhu ,množství a konzistence betonu nebo cementového
potěru.
V případě požadavku dodávek betonu nebo cementového potěru dopravními prostředky dodavatele(prodávajícího),
je potřeba toto uplatnit písemnou formou,zaslanou na adresu :psv@lesnistavby.cz (popř.doprava@lesnistavby.cz) na
základě Objednávky nejpozději 7dní předem,z důvodu včasného naplánování dopravy.Dodavatel si vyhrazuje právo
z vážných provozních důvodů termín betonáže změnit,musí však o tom informovat odběratele bez zbytečného
odkladu,jakmile tyto důvody nastanou.Při kratší lhůtě nelze garantovat dodávku v požadovaném termínu.
Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
a)identifikační údaje objednatele (odběratele)
b)množství betonu v m3
c)třída pevnosti betonu v tlaku (druh betonu)
d)stupeň vlivu prostředí (v případě neurčeného požadavku se vychází z označení X0)
e)termíny dodávek a místo přejímky dodávky
f)jméno zástupce odběratele odpovědného za převzetí dodávky
g)způsob dopravy
h)podpis,razítko objednavatele (kupujícího)
V Objednávce je nutné uvést požadavek na doložení Protokolu o zkoušce dodávaného betonu,kterou zajistí dodavatel u
nezávislé laboratoře.
Přejímka dodávky a odpovědnost za jakost betonu
V případě přepravy čerstvého betonu a cementového potěru dopravními prostředky odběratelem se přejímka
čerstvého betonu uskutečňuje zásadně na betonáně.Za dodržení jakosti čerstvého betonu při přepravě v tomto
případě dodavatel neodpovídá.Dodavatel rovněž neručí za případné vedlejší náklady,které můžou vzniknout
v souvislosti s vlastním zajištěním nevhodného čerpadla betonových směsí ze strany kupujícího.
Řidič kupujícího se při odběru betonu nebo cementového potěru prokáže plnou mocí kupujícího,která bude obsahovat
jméno a příjmení řidiče,SPZ příslušného vozidla,text plné moci s uvedením stavby. V případě přepravy čerstvého
betonu dopravními prostředky dodavatele (autodomíchávač,sklápěčka v závislosti na požadované konzistenci) se
přejímka čerstvého betonu uskuteční na staveništi.Přejímka začíná příjezdem vozidla a končí vyprázdněním dopravního
prostředku dodavatelem a potvrzením odběratele nebo jeho určeného zástupce na Dodacím listu a v Záznamu o

provozu nákladního vozidla.Stejnopis dodacího listu je prodávající povinnen předat současně kupujícímu.Během
přepravy čerstvého betonu a vyprazdňování nesmí být do čerstvého betonu přidávána voda ani jiné přísady.Pokud se
tak děje na výslovnou žádost odběratele,neodpovídá dodavatel za zhoršenou jakost.Tuto úpravu musí prodávající
zaznamenat do dodacího listu a kupující toto potvrdí. Prodávající rovněž neodpovídá za zhoršení jakosti betonu
z důvodu nesprávného zpracování a ošetřování dodaného betonu v rozporu s platnými technickými normami a
v případě vykládky delší než 30 minut po příjezdu autodomíchávače.
Přejímající osoba kupujícího(odběratele)je povinna bez odkladu uplatnit veškeré námitky proti dodávanému množství a
vizuálně kontrolovaným vlastnostem výrobku.Touto osobou potvrzené a nereklamované dodací listy a výkazy výkonu
dopravního prostředku prodávajícího (autodomíchávače,sklápěčky,čerpadla)se považují za nesporné a jsou podkladem
pro fakturaci.V případě,že kupující prokazatelně,písemně nestanoví pověřenou osobu,nebo pověřená osoba se v místě
nenalézá,má se za to,že je to jakýkoliv přítomný pracovník stavby.
Kupující je povinen zajistit a nese zodpovědnost za bezpečný příjezd pro dopravní prostředek dodavatele k místu
přejímky dodávky z veřejné komunikace i za případné znečištění veřejné komunikacedopravními prostředky
prodávajícího ,vyjíždějící ze stavby,pokud zde došlo k její znečištění a je povinen je odstranit na vlastní náklady.
Kupující je povinen písemně informovat prodávajícího o rizicích a spolupracovat s prodávajícím při zajišťování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Současně je kupující povinen zajistit ,aby jeho činnost a práce jeho zaměstnanců
byly organizována a prováděna tak,aby byli současně chráněny zaměstnanci prodávajícího a spolupracovat při zajištění
bezpečného,nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí v místě dodávky prodávajícím.V případě,že na
stavbě nebudou dodrženy podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro bezpečnost práce,je
prodávající oprávněn odmítnout splnění dodávky a současně požadovat zaplacení ceny a náhradu nákladů
vynaložených na jeho likvidaci a dopravu.

V Nýrsku dne 1.3.2019

ved.PSV Libor Michálek

