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DODACIE PODMIENKY PRE SILÁ A STROJE

CENNÍK PRE SILÁ A STROJE

Všeobecné 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.

Objednávka Manipuláciu so silami a ich dopĺňanie realizujeme na základe písomných objednávok. Písomná objednávka musí obsahovať 
nasledujúce údaje: objednávateľa, stavbu (presnú adresu, príp. súradnice GPS), kontaktnú osobu, objednávaný materiál, jeho 
množstvo, číslo sila na doplnenie a požadovaný termín pristavenia a doplnenia sila.

Pripravenosť stavby

Zodpovednosť 

Objednávku naplneného sila je potrebné naplánovať tak, aby bolo pristavené najneskôr v posledný deň pred jeho uvedením do pre-
vádzky. Pri každom pristavení, resp. doplnení obsahu sila, vyžadujeme prítomnosť zodpovedného pracovníka zo strany kupujúceho, 
ktorý svojim podpisom potvrdí čas príchodu a  odchodu vozidla s voľne loženým materiálom, resp. prevzatie sila. V prípade neprítom-
nosti kupujúci nesie plnú zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú na pristavenom sile. V prípade nepripravenosti stavby pre po-
stavenie sila, resp. prekážok pre postavenie či doplnenie sila, účtujeme kupujúcemu stojné špecifi kované na str. 137. Pokiaľ bude 
potrebné presmerovať vozidlo späť do výrobného závodu alebo na inú stavbu, účtujeme priame prepravné náklady s tým spojené.

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 príslušen-
stva podľa preberacieho protokolu. Za škodu spôsobenú na zariadeniach dodávaných spolu so silom (vibrátor, zásuvky, káble, násyp-
ky, atď.) a stroje ručí kupujúci v plnom rozsahu. Náklady za náhradné diely, ktoré budú vyvolané neodborným, svojvoľným zásahom 
alebo nedbanlivým zaobchádzaním so zariadením, budú fakturované kupujúcemu. Kupujúci je tiež počas celej doby prenájmu sila 
a strojov zodpovedný za ich čistenie. Pri vrátení znečisteného sila alebo stroja účtujeme príplatok špecifi kovaný na str. 137.

Základné zásady 

pri práci s prenajatým 

zariadením 

Transportné silá a nadväzujúce strojno–technologické zariadenia môžu obsluhovať výhradne riadne zaškolení pracovníci, pri dodr-
žaní platných technických noriem a predpisov, predovšetkým predpisov o ochrane zdravia pri práci. Nájomca, podnájomca a vypo-
žičiavateľ (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 potrebné upovedomiť servisného pracovníka Baumit.

Dodacie lehoty Pristavenie sila 3 pracovné dni pri obdržaní písomnej objednávky do 12:00 hod.
Doplnenie obsahu sila 2 pracovné dni pri obdržaní písomnej objednávky do 12:00 hod.
Vrátenie sila 5 pracovných dní pri obdržaní písomnej objednávky do 12:00 hod.

Po vyprázdnení sila a ukončení prác je potrebné ihneď požiadať o jeho odvoz!

Práca technika 

(servis) 

15,00 EUR bez DPH /hodina

Prepravné 

(servisný výjazd)

0,50 EUR bez DPH /každý ubehnutý km z výrobného závodu na stavbu

Stojné, čakacia doba 

(servis/ školenie)

15,00 EUR bez DPH /hodina
Prvá polhodina od príjazdu zdarma

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 Dokumenty a servis / Silá a stroje alebo v zmluvných stavebninách spoločnosti Baumit.

Pre jednoduchý prístup k tomuto dokumentu môžete použiť priložený QR-kód.


