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OBJEDNÁVKA č. 170 791

Datum: 9.5.2017
Č.j. MPPH 60981/2017

Dodavatel: Odběratel: (FAKTURAČNÍ ADRESA)
BEG Bohemia, spol. s.r.o. hlavní město praha

Ledárenská 25 Městská policie hl. m. Prahy
620 00. Brno - Holásky Korunní 98
mail: Drodei5@bea.cz 101 00 Praha 10
tel: IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581

Číslo účtu: 620023 - 5157998/6000
IČ: 25300245 PPF banka a s.. Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu:
Kontaktní osoba:

ického řešení Městské policie Praha. Kunc:
Tel.:

Objednáváme u Vas na základě Poptávkového řízeni č. A00517

Dodávku a montáž regálového systému do skladové haly TESKO č. 6 areál SSHMP, Kundratka 19, 
Praha 8. Podrobnosti a specifikace viz. příloha č.1 cenová nabídka.

na adrese: Kundratka 19. Praha 8 - Libeň - skladová hala TESKO č 6 areál SSHMP

Předám siavby: Z• v- v.-v • ví

Započetí prací a následné ukončeni prací je nutné nahlásit technickému pracovníkovi MP panu 

Cenová nabídka viz. příloha č. 1

Upozorněni: za veškeré škody vzniklé na základě neodborné provedených prací plně odpovídá dodavatel. 
Dodavatel dále garantuje instalaci materiálu, dle manuálu výrobce a dodáni příslušných dokladů.
Práce nad rámec objednávky (vícepráce), musí být nahlášeny a vždy schváleny odběratelem.

celková cena bez DPH:
celková cena vč. DPH:

212 284,00 Kč
256 863,64 Kč

Mgr. Ve
náměstkyně ředitele

ková
-miku MP HMP

Platba: Fakturou se splatností 21 dní
Na faktuře uvádějte číslo objednávky.
Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

„V případě že objednávka splňuje podmínky pro 
zveřejněni v registru smluv (zákon č. 340/2015 
Sb.ř o registru smluv), bude tato objednávka 

zveřejněna objednatelem."

" ■ ' ■ ■

"■ví.

- m ó i i:
Sp. zn.: MPPH-S 33236/2017
N. s.: 100

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mt«tská pollcio hl. m. Prahy 
Korunn* 98, 101 00 Praha 10

Akceptace objednávky

dne: //<£i>. £?/?

razítko a podpis:

/A/bpol/% i/o.
rLidáC^skár 386/25CZ-620 CO BR!

Hlavni město Práno se sídlem Mariánské nám 2. 110 01 Praha 1, ČO. CG064581 s plněním ve prospěch orgánu Hlavního města Prahy-
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CENOVÝ ROZPOČET NA DODÁVKU POLICOVÉHO 
REGÁLOVÉHO SYSTÉMU BEGFLEX

Městská policie hl. m. Prahy 
Kundratka 19
180
Tel.
Tel:

. Praha 8

Manažer prodeje
BEG BOHEMIA, spol. s r.o.

Tel.: +
+

e-mail

Datum vytvoření nabídky: 04.4.2017 
Platnost nabídky: 30 dní 
Nabídka č. 7517011

Vážený pane Štrajt,

dovolujeme si Vám poděkovat za Váš zájem o naše produkty. Naše společnost je ryze 
českým podnikatelským subjektem se 100 % tuzemskou kapitálovou účastí, bez 
majetkových podílů zahraniční osoby. Společnost vznikla v roce 1996 a disponuje 
mezinárodním certifikátem a atestem ISO 9001 ISO 14001 a OHSAS 18001. Předmětem 
naší činnosti je výroba a prodej následujících produktů : regálové systémy, kovový 
nábytek, kancelářský nábytek, systémy pro archivaci, sedací nábytek, prodejní 
vybavení.



Pro své zákazníky také zajišťujeme :

• Projekty a zpracování technické dokumentace v oblasti skladování
• Logistické studie
• Záruční i pozáruční servis
• Architektonické návrhy prodejních a kancelářských prostor
• Návrh optimálního investičního vybavení do státní, obchodní a výrobní sféry

1. PŘEDMĚT NABÍDKY Policový regálový systém BEGFLEX představuje nejjednodušší 
řešení pro různé skladovací prostory. Jeho výhodou je 
variabilita a schopnost snadno se přizpůsobit jakýmkoli 
prostorovým podmínkám. Montáž regálů je velice snadná, 
protože se při ní nepoužívají žádné šroubované spoje. Police 
jsou volně přestavitelné po 25 - 50 mm.

Standardní regálovou sestavu je možné doplnit dalšími prvky - 
např. pevné i posuvné děliče, plné stěny a dveře, kontejnery, 
zásuvky atd., které optimalizují využití regálového systému s 
ohledem na druh skladovaného materiálu. Z polkových regálů 
je možné sestavit regálovou galerii a znásobit tak skladovací 
plochu. Regály se dodávají potažené vysoce kvalitní epoxy- 
polyesterovou práškovou barvou, vypalovanou při teplotě 
200°C, ve standardní barevnosti nebo dle přání zákazníka.

Regály nebudou kotveny do podlahy, ale z důvodu 
bezpečnosti zafixovány horní spojkou nad uličkami, které 
nijak neomezují v průchodu. Středové řady regálů nejsou 
zavětrovány kříži, které omezují dostupnou z obou stran, ale 
tzv. skrytým H profilem, jenž toto omezení nemá. Regály je 
kdykoliv usadit na kolejnicové podvozky.

2. CENA DÍLA Povrchová úprava: RAL 7035 šedá
Výška rámu: 3250 mm
Hloubka police/regálu: 400 a 600 mm
Počet polic na výšku: 8
Nosnost police: 125,135 a 145 kg
Čistá délka police: 770 a 1170 mm
Světlá výška mezi policemi: 350 mm
Přestavitelnost polic: 25 mm
Kapacita: 267m2
Z důvodu čistoty byla navržena povrchová úprava práškovým 
lakem a to i na policích, zinkovaná úprava není vhodná - 
mastný film na povrchu a časem černění uložených 
písemností.



Popis Počet kusů
RÁM MM 3250X400 29
RÁM MM 3250X600 36
POLICE MM 770X400 N -135kg 16
POLICE MM 970X600 R1 - 125kg 48
POLICE MM 1170X400 R1 - 125kg 176
POLICE MM 1170X600 R2- 145kg 216
Zavětrování X do zad 16
Zavětrování X do rámu 64
Zavětrování H 970 26
Zavětrování H 1170 115
Spojka nad uličky RAL 7035 L50x30x3 - 1200mm 27

Prostorová dispozice nabízeného řešeni je Přílohou č. 1 této cenové nabídky.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY Standardní - faktura se splatností 14 dnů.

4. PODMÍNKA MONTÁŽE Objednatel je povinen seznámit zhotovitele se skutečností, zda
je v místě instalace a kotvení regálových sestav elektrické, 
vodovodní, plynové nebo jakékoliv další vedení, které by mohlo 
být poškozeno kotevními šrouby. V opačném případě nenese 
zhotovitel zodpovědnost za možné vzniklé škody.

5. MÍSTO PLNĚNÍ Městská policie hl. m. Prahy, Kundratka 19,180 00, Praha 8

6. DOBA PLNĚNÍ Do 8 týdnů od objednání.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Vzhledem ke skutečnosti, že jsme přímí dodavatelé nabízené
skladovací technologie, ručíme za naše produkty a 
poskytujeme záruku v délce trvání 2 roky. Záruční doba začíná 
běžet ode dne převzetí díla.

a) Záruční servis

Záruční lhůta na regálovou konstrukci, podvozky a funkčnost 
plně odpovídající účelu použití je 2 roky a začíná běžet dnem 
předání hotového díla. Případné reklamace ze strany 
objednatele, týkající se jakékoli závady na regálové konstrukci, 
která by měla vliv na bezpečnost práce ve skladových 
prostorech či znemožňovala řádnou funkčnost systému, budou



řešeny do 24 hodin - výměnným způsobem na místě u 
zákazníka.

b) Pozáruční servis

V rámci pozáručního servisu má objednatel nárok na reklamaci 
a opravu vadného dílu regálové konstrukce, nebo podvozků, a 
to do 72 hodin od nahlášení případné poruchy. Také v rámci 
pozáručního servisu tedy po uplynutí 2 roků bude provedena 1 
x ročně kontrola regálů za úhradu.

8. SMLUVNÍ VZTAH Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí -
smlouvou o dílo, resp. vystavenou objednávkou; není-li 
stanoveno jinak, odvíjí se na základě všeobecných podmínek.

S pozdravem

Příloha č. 1 Výkres č. 01 k zakázce č. 17 03 29

éoFjV-: -
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Bohemia mmz'S

OBJEDNÁVKA C.:

Objednatel:

Název společnosti: 
Sídlo společnosti:

1C:
DIČ:
Tel:
Fax:
E-mail:

Zhotovitel:

BEG Bohemia spol. s.r.o. 
Ledárenská 25 
620 00 Brno

IČ:25300245 
DIČ:CZ25300245

Tel.:+420 537 036 612 
Fax.:+420 537 036 613 
E-mail bee@beg.cz

Dodací adresa stejná, jako sídlo společnosti, v opačném případě prosím vyplňte:

Kontaktní osoba

Jméno: Příjmení:

Tel.:

E-mail:

Celková hodnota zakázky:...................................................Kč bez DPH

Platební podmínky:

Dohodnutá záloha:................................... Kč bez DPH

Zbývající část ve výši.....................................Kč bez DPH splatná do:

Svým podpisem stvrzuji přijetí výše uvedené nabídky.

Jméno zodpovědné osoby.

dne..................... Razítko a podpis.

mailto:bee@beg.cz
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1. Úvod, všeobecné ustanovení, vznik smluvního vztahu 4. Vykládka, montáž
u. * ------------- — - —------ --- * * ........................................................................

1.2

podmínkám používáni. Odběratel je přitom povinen přiměřeným c 
vhodným způsobem spolupůsobit při ochranf majetku Dodavatele 
Odběrotel je takto oprávněn /bolí používat pouze do té doby. pokuc

2S30024S. iopsanou v obchodním rejstříku Kmjskěho soudu v Brně. 4.2 Vpřípadě, že je v rámci dodávky potvrzena / montáž regálů. řídi se její „ . Mniyp/oaknls úhradou a zoplocenim kupru ceny. 
oddílC, vložko 23315 podmínky o provedeni těmito všeobecnými podmínkami, pokud není * * Odběratel je oprávněn zboží přenechat a zebudovat v rámci tvé

Dodavatel”, “Zhotovitel", “My" (ve viech gromatických tvarech) 4.1 Montáž obsahuje kompletní postaveni regálů, jejich vyrovnáni o 
představuje firmu BEO Bohemío s.r.o.. Ledárenskó 25, Brno 620 00. IČ zakotveni a to v souladu s předem odsouhlaseným pianem

Odběratel". “Záko/nik", "Vy" (ve viech gramatických tvarech) 
představuje firmu nebo fyzickou osobu, která nakupuje nebo odebírá 
od BEG Bohemia, s.r.o. její výrobky

1.3 Pro naše nabídky, potvrzeni objednávek o smluvní vztahy platí tyto 
Vieobecne obchodní a dodací podmínky. V případě existence odliiných 
obchodních podmínek Odběratele platí tyto pouze zo předpokladu, že 
jsou výslovně dohádnuty a námi písemně potvrzeny.

1.4 Smluvní vztah je uzavřen podpisem kupní smlouvy. Smlouvy o dílo nebo 
odesláním potvrzeni objednávky Qodovateíem. Veikeré zrniny, dohody 
o dodatky k již uzavřeně smlouvě musí být sjednány písemnou formou 
o písemně potvrzeny Dodavatelem, jinak jsou neplatné. Nabídka

výslovně ve smlouvě o dio nebo v potvrzeni objednávky sjednáno 
odlišné zněni některých ustanoveni

4.3. Příjezdová cesto až k místu montáže must být zpevněno o musí 
umožňovat příjezd 24t kamionů. Musí být umožněno vykládko 
kamionů z boku. Musí být umožněna mompuloce o mezisklodovóní

dodávky třetí straně o to ještě před uhrazením celkově kupní ceny, zo 
předpokladu, že neni v prodleni s dílčími úhradami kupní ceny. 
Pokud tok učiní, postupuje tok cutomoticry dodavateli jako zástavu 
veikerě pohledávky, vůči třetím osobám ve vztohu k celkovému díru. 
jehož součásti Je zboží dodavatele

motehóh. Prostor montáže a \vykládky musí být dostatečně velký na c. 7árnka náhrarta ítnriv*
fo. aby regálové stojiny dodávaně v jednom kuse. jejichž celková délka ,[,1°’ 1JJ.Í j , ř , .
odpovídá výšce regálů, byly vyhleny o dopraveny jedním 61 2áCf° n.° dib tj. materii vč instalace. jehož instalaci provedl
vysokozdvižným vozíkem z kamionu až no místo montáže. Prostor .vysokozdvižným
montáže musí trýt suchý, temperovaný o dostatečné osvětlený. No 
montážní ploše nesmi vykonávat činnost jiné montážní skupiny.

Dodovotele je vždy nezávazná o to až oo doby uzavřeni smluvního 4 4 Odběratel musí zajistit volny příjezd pro náklodni vozidlo no místo 
vztohu mezi Objednatelem o Dodavatelem. Zosláním nabídky vykládky. Vykládku provádí Objednatel nebo po domluvě zdermo 
nevznikají Dodavateli žádné právní závozky jokéhokohv druhu. Dodavatel.

1.5 Pokud jsou součásti objednávky nebo smlouvy odkazy na vyobrazeni a 4.S. Náklady na vysokozdvižné vozíky c monipuloinl technku pro montáž
výkresy moji takto zhkoné údeje. rozměry, hmotnosti nebo vlostnosti 
pouze informativní charakter, pokud není výlučně písemně dojednáno 
něco jiného. Drobně o nepodstatně odchylky od vyobrazeni nezakládají 
nárok objednatele na náhradu škody nebo pispadnou úpravu, ledaže 
by tím bylo porušeno ustanoveni všeobecně plotných norem a 
předpisů.

1.6. Nabídky, výkresy, návrhy o podklady vyprccovoné Dodavatelem ve fázi 
nabídkového o výběrového řízení zůstávají ve výlučném duševním a 
autorském vlastnictví Dodovotele. Tyto podklady nesmi byt bez 
písemného souhlasu Dodovotele kopírovány, pozměňovány oni 
jakýmkohv způsobem poskytnuty třetím osobám.

1.7 V případě odstoupeni od smlouvy z důvodů závažného porušeni
smluvního ujednání ležících no strong Objednotele. je Objednatel 4.6. Přesnost o tolerance podlohy musí odpovídat požodavkům stanoveným
povinen uhradit Dodavateli veikeré, do tě doby vzniklé nákbdy na 
výrobu, dopravu, montáž a organizační o administrativnízolištěni. Zdo 
odstoupeni bylo způsobeno přímo Objednatelem, nebo jeho jiným 
smhvnim partnerem, není v tomto případě rozhodujki.

2. Cena a platební podmínky
{.1 Pokud není stor.oveno jinak, pleti naše ceny s dodací podmínkou EXW, 

tedy bez dopravy a montáže. Pokud jsou součásti nobdky ceny zo 
dopravu o montáž, je to vždy výslovně uvedeno písemnou formou. 
Ceny jsou zásadně udávány bez DPH. Součástí ceny jsou náklady na 
boleni o obalový materiál, který zůstává majetkem odběratele.

2.2. Plotbo je akceptována výhrodné bankovním převodem no náš účet. 
Platební povinnost je považována zašpiněnou dnem připsáni na včet 
dodavatele. Po předchozí dohodě je možná též plotbo v hotovosti 
v pokladně Dodavatele. Jiné způsoby platby jaká například šeky, 
bankovní akreditivy apod mohou trýt akceptovaný pouze s výslovným 
písemným souhlasem Dodavatele. V takovém případě jdou veikeré 
náklady spojené i inkasem takové platby, jako ;tou bankovní poplatky, 
administrativní náklady, úroky oj. vždyk tíži Odbirotele.

2.3. V případě prodleni s platbou jsou. pokud neni sior.over.o jinak, účtovány
úroky z prodleni. Tím neni dotčeno právo dodavatele na uplatněni 
ostatních smluvních ujednáni, jako jsou pokuty, penále oj. vzniklé z 
titulu opožděné platby Odbirotele.

2.4. V případě prodleni objednatele s platbou mu budou zaslány maximálně 
tři upomínky.

2.5 Pokud v období po uzavřeni smlouvy budou zjištěny okolnosti, které

24 měsíců no regálové statické konstrukce v případě, že je montáž 
dodaná Dodavatelem o jsou pravidelně preventing kontrolované 
odborným servisem Dodovotele.
12 měsíců no regálové stotkké konstrukce instalované 
Objednatelem nebo třetí stranou najatou Objednatelem be: 
dohledu Dodovotele o/nebo no regálové konstrukce instalované 
Dodavatelem, které nejsou pravidelně kontrolované odborným 
servisem Dodavatele.
12 měsíců části elektroinstalace, které mohou podléhal opotřeben 
(•vypinoie, zářivkové trubice, předřadniky apod) Pokud výrobce 
tohoto zořizeni poskytuj záruku čelil, Dodovotc! poskytuje 
Objednateli záruku, jakou poskytuje výrobce jednotlivých elektrc 
součástí.
12 měsiců no podvozky a veikeré pohybírvé součásti dodané o 
instalované Dodavatelem. Dodavatel poskytuje záruku na 
materiál, jehož instalaci si zajiti sem Objednatel jen v tom případě, 
že jsou dodržené veškeré závazné tolerance plynouc i z norem 
platných pro instalaci regálových systémů. Zaručujeme, že dodané 
zboží, které je popsáno v našich všeobecných prospektových o 
propagačních materiálech, je vhodné k účeh o použiti, ke kterému 
bylo v/robeno. Podstatně znaky použiti budou dohodnut> 
individuálně o budou definovány v potvrzeni objednávky. A 
dohodnuté charakteristice patří mj. též - aniz cy foto pravidlo 
muselo být výslovně zmíněno v potvrzeni objednávky, že 
specifikace dodaného zboží se smi v mátě míře odchylovat oo 
specifikace objednaného zboží (nopř. mj. odchylky v barvě, mapy 
r.a žáro-vě zinkovaném povrchu otd.) pokud objednavatel tímte 

a dovolené tolerance nejsou překročeny. V případě vyšších nerovnosti, £ , nuUsífUripřimireni t^^hodnen. 
než připouští normo, budou vkerákiody nutné k p,odkládáni regálů 6 2 li °?°',eben'.
vyčísleny o vyúčtovány zvlášť Nosnost podlahy musí být proseno ty X?°%gí TÍ ned”ta}‘V ° t,m
dodavatelem poolchy nebo Odběratelem Dodavatel nepřebírá žádnou rOrvky vylo učeny Odběratele známo, že povrchová uprovo je vhodná
odpovědnost zo škody způsožzené nedostatečnou nosnosti podlahy 
Případné posouzeni nosnosti podlahy jsou zojéťované o hrožené

* ? *«*» «• ‘ztZT1*

oni vykládáni nákladních automobilů nejsou, pokud není výslovně 
dojednáno jinak, započteny v ceně montáže. Předpokládáme, že 
Objednatel disponuje ivlastni mor.ipulační technkou pro vykládku < 
stavbu regálů, kterou poskytne Dodavateli zdarma po celou debu 
montáže, bez obsluhy. Vysokozdvižný vozík pro vykládku musí být 
s nominální nosností min. Zt a výškou zdvihu 3.3n\. Vysokozdvižný 
vozík pro stavbu regálů musí být s min. nominální nosnosti Zt o výškou 
zdvihu odpovídající celkové výšce regálu. V případě, že Objednctel 
nedisponuje vlastni nebo pronojetou vhodnou mompuksčnl technikou, 
vyhrazuje si Dodavatel právo takovou manípubčni techniku 
pronajmout a náklady ns pronájem a obousměrnou dopravu 
přefokturovel Objednateli.

normou DIN 18202 odst 4 Podlaho musí mít dostatečnou nosnost 
odpovídojici bodovým zctížením od stojin o patek, které jsou daný 
požadavkem zókazniko no zboží uložené v regálu. KvaLta betonu musí 
být nejméně B2S a musí umožnit kotveni regálových patek pomoci 
ocelových kotev s hloubkou kotveni 110 mm. No speciální vlastnosti 
podlahy (magnesit, speciální výztuž, otd.) musíme být předem 
upozorněni. V našich předpoklodech vycházíme z toho, že podlaha 
odpovídá rtrsinatosli o nosnosti požadavkům DIN 18202 a FEM 10.3.01

pro interiérově použiti. Borvy použitě pro povrchovou úprovu 
konstrukci nejsou UV stabíhi 

‘ 6.3. Odběrateli je známo, že sodor,é zboži lze bezvadně použit pouze v

technologie. Pokud ono, Objednatel musí informovat písemně 
Dodavatele před zahájením instalace regálů s aznoienim přibhžné 
polohy technologie. V případě, že Dodavatel nebude informovaný o 
rozrodech v podlaze, nemůže být odpovědný za připodné škody 
způsobené in.stolo ti regálů.

4.7. V případě. že specifické místní předpisy vyžaduji stavební povoleni nebo 
jiné povoleni správních orgánů, je za získáni takového povoleni 
odpovědný Objednatel a to i v pfpodě. že se toto povoleni vztahuje

. . --------- -—- částečně nebo úplně k námi dodávaným regákům
věrohodně svědci o nedostatečné platební schopnosti nebo špamě c.3. Od počátku montáže rr.usi být našemu vedoucímu montérovi známa 
platební djstiphně odběratele (nap/, zveřejněni v databázi dlužnků. odpovědná osobo, která fel. veškeré záležitosti> týkající se montáže o
podám návrhu na prohlášeni konkursu jiným věřitelem opad.) je povoděného d3a. Montážní skupině musí být poskytnuto po celou
Dodavotel oprávněn požodovat dodatečné pbtebni záruky ve formě dobu zdarma elektrická sítová přípojka (220 V) s nepřerušovanou , - aasxoupn
bankovm záruky nebo pnmě/ere phtby záteňy předem. Vpřipodč. že dodávkou el. energie. soMórni zázemí o v případě potřeby 67■ D°&noroky Odběratele, lhostejno, z iokéhapróvnBto důvodu, zvláště
no náš písemný nebo telefonický požadavek takovou záruku nebo uzamykatelná místnost pro uskladněni nářadí a spojovacího materiálu. noh'a°u, ikodyJ^ 2l~Suí • • ^LiHrLtU
platou v průběhu 2 týdnu neobdržíme, jsme opravním pozdržet 4.9. Ceno montože je koBculcrvánc pro normální teplotní podmínky v "úkladu jsou vyloučeny pokud á^pcffvap umysu nebo hrubě 
dodavku objednaného zboži až do doby obdrženi takové goronce. temperovaném skladu Montáž v mrazírenském nebo chladírenském nedbo/ost, ze strany Dodcvate e. Odběratel t>mto vyloučením nesmi 
případně od smlouvy jednostranně odstoupit. Vtokovém případě je ze skladu mini být vždy kopulována s phhiédnutim ke konkrétním lr*v£'.0°njn- .. . „ .
strany odběretele vyloučen narok na náhradu škody nebo jakýchkoliv podmínkám. Zprav db je k ceně montáže v takovém přiaadé připočítán ú.8.Nasledne ^odyph sptnéru všech dohodnutých podmuiekDodavatelem,
jiných nákladů příplatek SOS ve formě ušlého zisku nebo výpadku vyroby, Dodavatel nepřebírá o

zvláště zo to, že hodnoty zatíženi sdělené Dodavateli nebudou 
v praktickém provozu překročeny. Změny jsou závazné pouze v tom 
případě, že jsou v našem potvrzeni objednávky výslovně písemně 
potvrzeny

6.5. V případě, že jsou ocelově konstrukce povrchově upravené žárovým 
zinkem, Odběrotel bere no vědomí, že mopy, matné pbchy, otřepy o 
nerovnosti ne povrchu nejsou vodou povrchové ůpro/y. jsou způsobené 
technologii žárového zinkováni o nejsou důvodem k reklamaci.

6.6. Záruko je řešeno buď opravou, nebo novou dodávkou. Odběratel může 
požodovat novou dodávku, pokud nedostatek neni odstraněn po i 
dodatečných opravách. Pokud je zboži poskytnuté v rámci dodatečné 
dodávky v podstatě znovu vodné, může Odběratel od smlouvy 
odstoupit.

2.6 Pokud neni ujednáno jinok. jsou standardní platební podmínky:
• 30 V pii objednáni 50 % při dodáni na místo montáže; 20 % při 

dokončení montáže o předeni 
2.7. Fokturyjsou splctné během 14 dnů od jejich vystaveni

3. Dodávka, termíny
1.1. Běžně uváděné dodcci terminy představujiplónovcné a předpokládané

4.10.Tcrmín dokončeni montáže o ceno zo montáž ■sou kalkulovány zo , • , . » . . . ... ,. . . , .ř
fi****? ««/»«"*'> - ■xrx^sss

vylučuje je.

Všeobecných podmínkách. V případě nedodržení některé podmínky se 
termín dokončeni úmimé prodlužuje o případné, t>m vznikli vkepróce, 
budou zvlášt vyúčtovány. Předem nedohodnuté zkoušky nebo měřící 
protokoty, stejně tak jako navozující práce nejsou součásti naši 
montáže.

uskutečnil z toho důvodu, že Odběratel neplní rvou povinnost 
spolupráce, poskytne Dodavatel Odběrateli proměřenou lhůtu 
k poskytnutí potřebné spolupráce. Pokud oni po uplynut! této lhůty 
Odběratel potřebnou spolupráci nezajisti, je Dodovotc! oprávněn každé 
další ručeni odmítnout.

*?*»~..**<?* ”&^0c3r,!ZZpísemně potvrzen.
1.2. Sjednané dodací terminy se přiměřeně prodlužuji v případě výjimečných 

okobosti. které Oodovatel nemohl v době uzavření smlouvy 
předpokládat ani nijak ovlivnit jako nopř. přírodní katastrofo, stávko, 
závažné poruchy ve výrobě otd. Nezáleží přitom, zda taková omezeni

stanovených v potvrzeni objednávky, či smlouvě Případné změny o 
Odchylky od dohodnutých plánů případně provedeni prací, které

projednány nejpozději při začátku montáže a musí být dodatečně
vznknou u Doďowtele nebo jeho subdodavatelů Maximální dobo 4 u.Nóklt^vznMi zdržením montážních proti, které vznMy z dirvodů 
zpožděni 'vzmxlého z tohoto důvodů mule by< 3 měsíce. V případě, rezovměných Dodavatelem, joko nopř. nepřipravenosti montážních
že podmínky u Dodovotele nedovolí uskutečnit dodávku oni po tomto 
terminu, jsou Objednatel i Oodovatel opravním odstoupit od smlouvy.
V případě odstoupeni od smlouvy, které je prokazatelně z důvodů, 
které Dodavotel nemohl předvídal ani ovlivnit, je vyloučen o právo 
Objednatele na náhradu škody jakéhokolv druhu.

1 3. Dodcci termín zočinó běžet nejdříve dnem podepsáni smlouvy nebo 
dnem potvrzen! objednávky. V žádném phpodi neběží dodocí termín 
do doby úplného vyjasněni všech technických i obchodních otázek mezi 
smluvními partnery potřebnými pro výrobu o montáž. To neplatí v 
případě, že se Dodavatel prokazatelně ze svého zaviněni nespojil s 
Odběratelem zo účelem vyjasněni nedořešených otázek.

1.4. V případě, že z důvodu nedostatečné součinnosti Odběratele v předem
smluvně sjednaném rozsahu nemůže Dodavatel včos. vůbec, nebo budou vyúčtované zvloii jako více práce.
p0íJJe ,s "oložením nepřiměřeně -vysokých nákladů, plnit podmínky j.jj.yjechr.o poškozeni na dodávaném zořizeni, která jsou způsobeno v 
dodovky je Dodavatel oprávněn termm realizace zokozky posunout do průběhu montáže Odběroteiem nebo třetí stranou či třetími stronomi 
doby splněni dohodnutých podmínek, případné od smlouvy částečné n a jo tým I Odběratelem jdou k tíži Odběratele
nebo zcela odstoupit. Nově sjednorry termín je v tomto případě platný 4,15.Firna BE6 Bohemio s.r.o. používá výhrodné recyklovatelný obalový 
pouze za předpoklodu. že je Dodavatelem písemné potvrzen. .... ... ■ • • •

1.5. V případě, it z důvodu nepřipravenosti prostoru montáže není možné 
provést dodávku v dohodnutém a potvrzeném terminu nebo v případě 
zpožděni odběru ze strany Odběratele je Odběratel povinen uhrodit 
dodavateli náklady spojené se sklodovónírr, zokázky a to nejméně 100

nedostatky, rozpoznatelné při dodávce. Toto phti též, pokua 
Odběratel túro činnost provede prostřednictvím třetích osob

nespadají do dohodnutého rozsahu montáže, musí být s Óodavotelem c ,, nřerkrxitet knmniernrct n
orolednánv neioozdfu oři začátku montáže a musí bvt dodatečně B.ll.Odberotel je povinen okamžitě přezkoušet kompletnost zařízeni a

přítomnost vod u dodaného zboží. Rozpoznatelné nedostatky, vody o 
rekfomocc týkojíci se chybějících části je třeba okamžitě, nejpozóěji 
do 5 kalenáořnkh dnů, oznámit písemní Dodovoteh Pokud k 
rodovému oznámeni nedojde, má se za to. že je dodané zboží bez 
ntdostotků.

; jako i .
prostor, nevysklodněnlm materiálu apod. musí být uhrazeny
Objednatelem. Tyto náklady budou vyúčtovány zvlášť aktuální sozbou . ,, Bcr „ . , „ ...... . . .za režijní montážní hodmu. Toto aktuální sazba Je 350 Kč/hod zo 612.Flrmo BEG 8ohenua SJ.o. upazoriiuf. že použití ocelových kombuka. 
každého montéra.

4.13.Nákbdy no montáž jsou kohutovoné pro montáže prováděné v 
procovni dny v době od 6.00 do ŽO ODhod. Montáže v noti. ve dnech 
pracovního volno nebo o svátcích jsou zo příplatek dle platných 
právnkh norem. Předpokládáme, že vykládko o montáž zořizeni jsou 
ni stejném podloží budovy V případě nutnosti transportu materálu do 
jiných podlaží je potřeba na tuto skutečnost předem písemně 
upozornit. V případě, že Dodavatel nebyl včos informován c nutnosti

zejména pbŠin, vícepodlažních skladů, ůnixovýeh cest. dřevotřískových 
pole apod je nutné konzultovat s mojitelem skladu, devehpererr. 
a/net>o projektantem. Firma BEG Bohemia sr.o nezajišťuje 
vyprocovóní projektu požárního zabezpečeni stovky a nenavrhuje 
opatřeni nutná k případnému dosaženi požární odolnosti konstrukci 
Jakékoliv dodatečná nákbdy péynouti z nekvalitního projektu 
požárního zabezpečeni staveb nebo nedostotečné komunikace mez i 
objednotelem a majitelem skhdu, dcveloperem, projektantem nebo 
jinými třetími stronomi jdou plně na vrub objednatele.^SX^z^&^:6kl0dV n° tQkOV0Ut0 PftPrOVU 61^ /  ̂ účtovat
následující popbtky:
• Administratřvni nákbdy ve výši 3 % z celkové ceny projektu bez 

DPH
• Veškeré účelně vynaložené náklady spojené s reolizocl projektu, 

které budou prokazatelně vynaložené od deta objednáni do doto 
zrušeni objednávky.

Kč zo každých započatých 100 kg zokázky o každý započotý týden

materiál joko nopř. dřevo, kartony, ocelové pásky. Obobvý matenáI /c 
součásti dodávky a slouží k ochroně dodávky před poškozením a je
majetkem Odběratele. Noši montážní pracovnici uloží tento obobvý 7 Ochrana OSObních Údajů
m3“r*! OdWroteie do Jc tomu určených konyien, ?1 Jsfre opróvfliru uioll. a lpr0covot doto objednavatele, která jsme
7db°o^dáO00běmteL Z° * odPodnkh nádob ° °^oau ztskoli během obchodního vztohu. dle platných právních ustanoven,

iFXfldéni. V případě nutnosti sktadování v externím skladu jiou tyto 4.1S.V případě, že Odběratel začne používat regálově zařízeni ještě před * ochrani dat
náklady přefokturovany Odběratel v plné výši Změny terminu ief,0 oficiálním píedánim, o fo třeba jen částečné, má se za fo, že Um 8. Právní vztahy, místo plněni, místo SOUdu

zařízení převzal. Zárorveň mu tím vzn&á povinnost náhrady připadni 8.1. Místem plněni je Brno.
vzniklé škody g 7 Všechny spory, které by mohly vzniknout z této zakázky nebo v

souvislosti 5 ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů zo 
souhlasu obou smluvních stran přednostně rozhodovány v rozhodčím

dodavky musí být Dodavateli sděleny včas, nejpozdéji však 4 týdny 
před plánovaným terminem dodávky. V případě, že Odběratel odbil 
instoloti o vlče jok 3 měsíce, vyhrazuje si Dodavotel právo na změnu
ceny montáže. 5. Výhrada vlastnictví

t.6. V případě, že z důvodu nepřipravenosti prostoru montáže není možně s.l. Zboží o motenál Dodavatele zůstává jeho výhradním vbstmctvim ol do 
provést dodávku v dohodnutém a potvrzeném termínu nebo v případě úplného vyrovnáni a zaplaceni celkové kupní ceny o všech závazků
zpožděni odběru za strany Odběratele přechází riziko škody Odběratele vyplývajících z provedené dodávky.
na Odbirotele prvním dnem počinajitim po datu dohodnuté a s.2. Odběratel není oprávněn žádným způsobem převést vbtlnictvi k
potvrzené dodávky. dodanému zboží no třetí osobu o to ol do úplného vyrovnání o

1.7. Místem dodáni a vykládky se rozumí adreso Objednatele nebo adreso, .....................................................
kterou Objednatel určí v objednávce. Kupní smlouvě nebo Smlouvě o
dik>.

řízení Rozhodčí řízeni bude u Rozhodčího soudu ph HK ČR o AK ČA v 
Brně podle jeho Rádu o Pravidel rozhodováno třemi rozhode, 
ustonovenýml podle torito Řádu předsedou nebo místopředsedou 
soudu. Strony se zavazuji splnit všechny povinnosti uložené jim v 
rozhodčím nálezu ve lhůtách vněm uvedených

zaplaceni celkově kupní ceny o všech Jeho závazků vyptí-vojcich z 8 3 PfQ ^echn soudn, spory je dohodnuto jako místo soudu
p-ovedenc dodávky. 0rna

S 3 Odběratel * oprávněn zboží páullvat zo předpokladu úosuztečne A4 pn aodúv:t mimo územ! České republiky pleti pko dohodnuli česke 
ochrany před jeho poškozením a s přihlédnutím k Jeho beznym právo.

Zhotovitel............................................. Zí’*«r>ik


