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SILÁ A STROJE

DODACIE PODMIENKY A PODMIENKY NÁJMU 

PRISTAVENIE, VÝMENA, DOPLNENIE

platné pre prepravné silá, miešacie zariadenia a pneumatickú dopravu zmesí Baumit

Pristavenie sila, odvoz 

sila a preváženie 

K dispozícii sú prepravné tlakové a beztlakové silá, typ sila závisí od typu pneumatického dopravníka, ktorý zákazník použije. 
Pre pristavenie sila je potrebné uzavrieť kúpnu zmluvu na odber tovaru. Silo pristavíme v lehote 3 pracovných dní od obdržania 
písomnej objednávky. Objednávku naplneného sila je potrebné naplánovať tak, aby bolo pristavené najneskôr v posledný deň pred 
jeho uvedením do prevádzky. Pri každom pristavení, resp. doplnení obsahu sila vyža dujeme prítomnosť zodpovedného pracovníka 
zo strany kupujúceho, ktorý svojim podpisom potvrdí čas príchodu a odchodu vozidla s voľne loženým materiálom, resp. prevzatie 
sila. V prípade neprítomnosti kupujúci nesie plnú zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú na pristavenom sile. V prípade 
nepripravenosti stavby pre postavenie sila resp. prekážok pre postavenie sila účtujeme kupujúcemu stojné vo výške 14 EUR bez 
DPH za každú začatú polhodinu. Pri nutnom presmerovaní vozidla späť do výrobného závodu alebo na inú stavbu účtujeme za každý 
ubehnutý kilometer sadzbu uvedenú v odseku Prejazdy. Za každé pristavenie a odvoz sila účtujeme poplatok nasledovne: do 90 km: 
166 EUR bez DPH, nad 90 km: 332 EUR bez DPH. Za preváženie sila pri postavení alebo odvoze sila účtujeme jednorazový príplatok 
20 EUR. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu stavača si fi rma Baumit vyhradzuje právo určiť, ktoré dodávky budú obslúžené stavačom 
so zabudovanou váhou.

Prístupová cesta, 

umiestnenie sila 

Miesto pre postavenie sila a prístupovú cestu zabezpečuje a pripravuje kupujúci (napr. zhutnenie, zhotovenie základu alebo iné 
opatrenie s ohľadom na rozmery a hmotnosť sila a špeciálneho vozidla na jeho transport). Kupujúci je počas celej doby prenájmu 
sila zod povedný za únosnosť podkladu pod silom. Prístupová cesta musí vyhovovať zaťaženiu našimi špeciálnymi vozidla mi pre 
transport síl (40 t) a miesto pre postavenie sila musí mať únosnosť 43 t. Pri pristavovaní sila, dopĺňaní jeho obsahu, presune 
a odvoze musí byť prístupová cesta voľná. Za škody, ktoré súvisia s prevádzkou sila na stavenisku, ručí od okamihu postavenia sila 
na stavbe po vrátenie sila kupujúci. Vjazdy, chodníky, poklopy a pod. musia byť v takom štádiu ukončenia, aby ich vozidlá nemohli 
poškodiť. Rovnako musí byť výška podjazdu minimálne 4 metre, voľná výška pre postavenie sila je minimálne 8,5 metra podľa 
typu sila. Za vzniknuté škody neručíme.

Povolenia Povolenia, ktoré sú potrebné na odstavenie sila na verejných priestranstvách, cestách alebo chodníkoch vyžadujúce si súhlas 
príslušných úradov, je povinný zabezpečiť kupujúci. Po zotmení musí byť silo osvetlené. Prípadné pokuty vyplývajúce z týchto 
skutočností znáša kupujúci. V prípade, že je nutné z dôvodu realizácie plnenia sila obmedziť cestnú premávku, je kupujúci povinný 
zabezpečiť riadenie premávky. O tejto nutnosti je nevyhnutné informovať dodávateľa v objednávke, aby mohli byť poskytnuté 
pokyny vodičovi.

Doplnenie obsahu sila Pri dopĺňaní obsahu sila na stavenisku je dodacia lehota dva pracovné dni. Doplnenie obsahu sila sa uskutoční na základe 
písomnej objednávky, ktorá musí obsahovať tieto údaje: objednávateľa, stavbu, kontaktnú osobu, objednávaný materiál, jeho 
množstvo, číslo sila na doplnenie a požadovaný termín doplnenia. V prípade prekážok pre doplnenie sila účtujeme kupujúcemu 
stojné vo výške 14 EUR bez DPH za každú začatú polhodinu. Pri nutnom presmerovaní vozidla späť do výrobného závodu alebo 
na inú stavbu účtujeme za každý ubehnutý kilometer sadzbu uvedenú v odseku Prejazdy. Pri doplnení obsahu sila v sobotu 
(možné len v mesiacoch september – jún) účtujeme paušálny príplatok vo výške 33 EUR bez DPH. Ak je preprava vopred 
odsúhlasená s disponentom na deň pracovného pokoja (štátny sviatok), účtujeme paušálny príplatok vo výške 66 EUR bez DPH.  

Prejazdy V prípade, že nie je možné realizovať objednané doplnenie sila resp. jeho postavenie (z dôvodu nepripravenosti stavby, 
neprístupnosti sila, plného sila a pod.) účtujeme prejazd cisterny (silostavača) za každý naviac ubehnutý kilometer 3,50 EUR 
bez DPH.

Prístupové vzdialenosti 

pri dopĺňaní obsahu 

Pri dopĺňaní obsahu sila je potrebné v záujme zachovania kvality materiálu umožniť prístup vozidlu čo možno najbližšie k silu. 

Trvanie dopĺňania sila Limit pre dĺžku trvania dopĺňania sila je 1 hodina. Za každú začatú polhodinu trvania plnenia sila nad tento limit účtujeme príplatok 
vo výške 14 EUR bez DPH.

Premiestnenie sila Za premiestnenie sila účtujeme poplatok nasledovne:
do 90 km:  166 EUR bez DPH. 
nad 90 km:  332 EUR bez DPH.
Termín premiestnenia sila určí predávajúci po dohode s kupujúcim.

Výmena síl Výmena je bezplatná, ak sú k dispozcíi minimálne dve odstavné plochy pre silá. V prípade iba jednej odstavnej plochy na stavenisku 
(vrátane prechodného odstavenia plného a prázdneho sila pri vymieňaní) účtujeme paušálne 28 EUR bez DPH.

Rozfuk do dvoch síl Pri doplnení materiálu z jednej cisterny do dvoch transportných síl na základe požiadavky zákazníka účtujeme za manipuláciu 
paušálny príplatok 14 EUR bez DPH.
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DODACIE PODMIENKY A PODMIENKY NÁJMU 

NÁJOM

DODÁVANÉ MNOŽSTVÁ, PREBYTOK MATERIÁLU, VRÁTENIE SÍL A STROJOV

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

platné pre prepravné silá, miešacie zariadenia a pneumatickú dopravu zmesí Baumit

Minimálna 

dodávka 

Postavenie sila: dodáva sa minimálne jedno plné silo 12 – 15 ton podľa druhu materiálu a v závislosti od výrobného závodu, 
z ktorého je materiál dodávaný. Doplnenie sila: Produktové skupiny Omietky, ETICS, Alpha minimálne 15 ton bez príplatku. Dodávka 
5 – 1 ton = podlimitný odber s príplatkom 17 EUR za každú neodobratú tonu do 15 ton, menej ako 5 ton nedodávame. Produktové 
skupiny Potery, Betóny, Spevnené plochy, Murovacie malty, Inžinierske stavby minimálne 20 ton bez príplatku, 10 – 20 ton = podli-
mitný odber s príplatkom 17 EUR za každú neodobratú tonu do 20 ton, menej ako 10 ton nedodávame.  

Maximálna dodávka Maximálne množstvo na prepravu v cisterne je 27 ton okrem omietky RatioGlatt L (22 ton).

Prebytok materiálu Prebytky materiálu je možné vrátiť výrobcovi. Prebytky menšieho množstva ako 1 t sa nedobropisujú. Pri vrátení od 1 do 3 ton dobro-
pisujeme účtovanú cenu v plnej výške. Pri vrátení tovaru nad 3 tony, u Alpha 2000 a Alpha 3000 nad 8 t, dobropisujeme účtovanú 
cenu po odčítaní 22 EUR /tonu za prepravu a manipuláciu. 

Zostatok materiálu 

v sile pri odvoze

Zostatok v sile pri odvoze nesmie prevýšiť 8 ton, nakoľko takéto silo nie je možné z dôvodu preťaženia stavača prepravovať. V prípade 
zostatku v sile vyššom ako 8 t účtujeme za každý kilometer ubehnutý navyše z dôvodu vyprázdnenia sila cisternou sadzbu uvedenú 
v odseku Prejazdy.

Čistenie síl a strojov Kupujúci je počas celej doby prenájmu sila a strojov zodpovedný za ich čistenie. Pri vrátení znečisteného sila alebo stroja sa účtuje 
poplatok 50 EUR bez DPH.

Vrátenie síl a strojov Po vyprázdnení sila a ukončení prác je potrebné ihneď požiadať o jeho odvoz, aby nebolo potrebné faktúrovať pre nájom sila z dôvodu 
prekročenia obvyklej doby spracovania. Silo bude odobraté v priebehu piatich pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. V prípade 
požiadavky na skorší odber je potrebné komunikovať o možnostiach s pracovníkmi odbytu. Náklady za náhradné diely, ktoré budú 
vyvolané ne odborným, svojvoľným zásahom alebo nedbanlivým zaobchádzaním so zariadením, budú faktúrované kupujúcemu.

Čakacia doba, cesty 

navyše 

Za ďalšie výkony, cesty navyše a čakacie doby na stavenisku, ktoré môžu byť spôsobené prekážkami akéhokoľvek druhu (odstra-
ňovanie prekážok, pieskových háld, príprava odstavnej plochy pre silo, obstarávanie podkladových dosiek, montáž strojov, montáž 
ďalších hadíc atď.) sa účtuje polhodinová sadzba vo výške 14 EUR bez DPH. Účtuje sa každá začatá polhodina.

Ručenie, záruky Silá a miešacie zariadenia Baumit sú overené podľa platných predpisov. Môžu byť uvedené do prevádzky iba pri dodržaní technických 
noriem a predpisov týkajúcich sa prevádzky síl a miešacích zariadení Baumit. Ručenie zo strany Baumit sa vzťahuje na pristavenie 
a odvoz sila, t. j. na dobu, pokiaľ je silo spojené so zdvíhacím zariadením nákladného vozidla. V dobe medzi pristavením a odvozom 
zodpovedá kupujúci za stratu, poškodenie alebo zničenie transportných síl, strojného zariadenia a ďalšieho odovzdaného príslu-
šenstva podľa preberacieho protokolu. Za škodu spôsobenú na zariadeniach dodávaných spolu so silom (vibrátor, zásuvky, káble, 
násypky, atď.) a stroje ručí kupujúci v plnom rozsahu.

Základné zásady 

pri práci s prenajatým 

zariadením

Transportné silá a nadväzujúce strojno–technologické zariadenia môžu obsluhovať výhradne riadne zaškolení pracovníci, pri dodržaní 
platných technických noriem a predpisov, predovšetkým predpisov o ochrane zdravia pri práci. Nájomca, podnájomca a vypožičiavateľ 
(viď Všeobecné obchodné podmienky pre nájom/výpožičku na www.baumit.sk) je povinný poveriť obsluhou technického zariadenia 
len odborne spôsobilé osoby podľa legislatívy platnej v čase nájmu/výpožičky. Je zakázané neodborné zasahovanie do tlakových, resp. 
netlakových nádob a príslušenstva. V prípade poruchy je nutné upovedomiť servisného pracovníka Baumit.

Nájom Silá Baumit sú počas doby obvyklej pre spracovanie daného materiálu k dispozícii zdarma. Po uplynutí tejto doby (tabuľka) účtujeme 
poplatok vo výške 6,60 EUR bez DPH na kalendárny deň.

Obvyklá doba spracovania zmesi 
pre bezplatný nájom sila 

Druh materiálu

Doba spracovania
Murovacia malta 
2 dni/tonu

Strojové omietky 
1 deň/tonu

Poter
1/2 dňa/tonu
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SILÁ A STROJE

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY PRE UMIESTNENIE SILA NA STAVBE
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zaťaženie silom cca:
silo + stroj 3,0 t

náplň sila 40,0 t
spolu 43,0 t

PORADENSKÉ CENTRÁ

1. Práca technika (servis) 15,00 € /hodina

2. Prepravné (servis) 0,50 € /za každý ubehnutý km z výrobného závodu na stavbu

3. Stojné, čakacia doba (servis/školenie)
Prvá polhodina od príjazdu zdarma 15,00 € /každá začatá hodina

4. Čistenie pri vrátení znečisteného sila, stroja 50,00 €

K cenám bude účtovaná DPH.

Poznámka: Prenájom síl a strojných zariadení zavesených priamo na sile (kontinuálna miešačka d–40 alebo d–50, dávkovacie zariadenie EDS, silová miešacia stanica SMP) 
je potrebné konzultovať s príslušným regionálnym zástupcom Baumit, spol. s r. o. – pozri kontakty uvedené na str. 6.

info  →  Podmienky pre prenájom a výpožičku síl a strojov

Pre prenájom resp. výpožičku síl a strojov platia Všeobecné obchodné podmienky pre nájom/výpožičku, ktoré nájdete na www.baumit.sk v časti  Silá a stroje alebo 
v zmluvných stavebninách spoločnosti Baumit.


