DODACIE PODMIENKY PRE SILÁ A STROJE
Všeobecné

K dispozícii sú prepravné tlakové a beztlakové silá, typ sila závisí od typu nadväzujúceho technického zariadenia, ktoré 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, tel. číslo na kontaktnú osobu,
objednávaný materiál, jeho množstvo, číslo sila na doplnenie a požadovaný termín pristavenia alebo doplnenia sila.

Pripravenosť stavby
Prevzatie

Transportné silo a nadväzujúce technické zariadenie musí byť umiestnené na stavbe v zmysle požiadaviek platných právnych a bezpečnostných predpisov. Za určenie miesta pre postavenie sila vždy zodpovedá stavebník spolu s koordinátorom bezpečnosti
na stavenisku (§3 ods. 5, §7 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z., ďalej len „Nariadenie“). Základné požiadavky pre umiestnenie sila na stavbe sú špeciﬁkované na str. 148.
Pri každom pristavení, resp. doplnení obsahu sila vyžadujeme prítomnosť oprávneného zástupcu nájomcu, podnájomcu, resp.vypožičiavateľa, ktorý potvrdí svojím podpisom prevzatie voľne loženého materiálu, resp. prevzatie transportného sila a nadväzujúceho
technického zariadenia.
V prípade nepripravenosti stavby pre postavenie sila, resp. prekážok pre postavenie, presun, odvoz či doplnenie sila, účtujeme kupujúcemu stojné špeciﬁkované na str. 147. Pokiaľ bude potrebné presmerovať vozidlo späť do výrobného závodu alebo na inú stavbu,
účtujeme priame prepravné náklady s tým spojené.

Ručenie

Transportné silá a nadväzujúce technické zariadenie vo vlastníctve spoločnosti Baumit sú overené podľa platných predpisov.
Môžu byť uvedené do prevádzky iba pri dodržaní technických noriem a predpisov týkajúcich sa prevádzky. 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 transportného sila a nadväzujúceho technického
zariadenia a ďalšieho odovzdaného príslušenstva podľa preberacieho protokolu.
Za škodu spôsobenú na zariadeniach dodávaných spolu so silom (vibrátor, zásuvky, káble, násypky, atď.) 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 stroja zodpovedný za ich čistenie.
Pri vrátení znečisteného sila alebo stroja účtujeme príplatok špeciﬁkovaný na str. 147.
Za škody, ktoré súvisia s prevádzkou sila na stavenisku, ručí od okamihu postavenia sila na stavbe až po jeho vrátenie kupujúci.

Základné zásady
pri práci s prenajatým
zariadením

Transportné silá a nadväzujúce technické zariadenia sú vyhradenými zariadeniami. Obsluhovať ich môžu výhradne odborne spôsobilé osoby podľa legislatívy platnej v čase nájmu/výpožičky, riadne zaškolené, pri dodržaní platných technických noriem a predpisov,
predovšetkým predpisov o ochrane zdravia pri práci.
Je zakázané neodborné zasahovanie do transportných síl a nadväzujúcich technických zariadení. Oprávnenie nakladať so silom,
prevážať ho, stavať ho a inak s ním manipulovať má výlučne prepravca zabezpečený prenajímateľom/vypožičiavateľom.
V prípade havárie, poruchy alebo pádu transportného sila je nutné bezodkladne kontaktovať Baumit: západné a stredné Slovensko
– 0905/ 551 129, východné Slovensko – 0905/ 699 509, prípadne celé Slovensko – 0917/ 572 260.
Pristavenie sila
Doplnenie obsahu sila
Vrátenie sila

Dodacie lehoty

3 pracovné dni
2 pracovné dni
5 pracovných dní

pri obdržaní písomnej objednávky do 12.00 hod.
pri obdržaní písomnej objednávky do 12.00 hod.
pri obdržaní písomnej objednávky do 12.00 hod.

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

PORADENSKÉ A SERVISNÉ SLUŽBY
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 transportných síl a nadväzujúcich technických zariadení platia Všeobecné obchodné podmienky pre nájom/výpožičku,
ktoré nájdete na www.baumit.sk v časti Servis a dokumenty / Obchodné a dodacie podmienky alebo v zmluvných stavebninách spoločnosti Baumit.
Pre jednoduchý prístup k tomuto dokumentu môžete použiť priložený QR-kód.
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SERVIS A SLUŽBY
CENNÍK PRE SILÁ A STROJE

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Pristavenie a vrátenie sila
Do 90 km:
Nad 90 km:

paušálne
paušálne

180,00
360,00

216,00
432,00

paušálne
paušálne

180,00
360,00

216,00
432,00

paušálne

zdarma
30,00

zdarma
36,00

paušálne

20,00

24,00

paušálne
paušálne

18,00
36,00

21,60
43,20

paušálne
paušálne

70,00
140,00

84,00
168,00

paušálne

18,00

21,60

za každú začatú polhodinu
za každú začatú polhodinu

18,00
18,00

21,60
21,60

paušálne
paušálne

50,00
100,00

60,00
120,00

za každú spracovanú tonu

3,00

3,60

Premiestnenie sila
Do 90 km:
Nad 90 km:

Výmena síl
Ak sú k dispozícií minimálne 2 odstavné plochy pre silá:
Ak sú k dispozícií menej ako 2 odstavné plochy pre silá:

Preváženie sila
Jednorázové preváženie sila na stavbe (na vyžiadanie):

Príplatok za vzdialenosť pri dopĺňaní obsahu sila
Podľa vzdialenosti medzi cisternou a postaveným silom pri dopĺňaní.
V prípade niektorých materiálov sa tieto dľžky môžu meniť – info odbyt.
25 – 35 m:
nad 35 m:

Príplatky za doručenie počas víkendu a sviatkov
Možné iba v mesiacoch september – jún.
V sobotu:
V nedeľu a v deň pracovného pokoja (po dohode s odbytom):

Rozfuk do dvoch síl
Doplnenie materiálu z jednej cisterny do dvoch síl:

Príplatok za čakanie auta na stavbe (stojné)
Čakanie pri stavaní sila (silostavač):
Čakanie pri dopĺňaní obsahu sila (cisterna):

Vrátenie znečisteného stroja
Znečistená suchá zóna:
Znečistená suchá aj mokrá zóna:

Poplatok za opotrebenie stroja
Stroj SMP pri spracovaní Alpha:

Nájomné

Pri nedodržaní nižšie uvedenej optimálnej doby pre spracovanie materiálov účtujeme nájomné vo výške 7,00 EUR bez DPH
za kalendárny deň a silo. Nájomné sa vzťahuje iba na obdobie od 1. 4. do 30. 11.
< 200 ton
max. 3 pracovné dni bez doplnenia sila
Alpha – stavby s odberom:
> 200 ton
max. 30 pracovných dní bez doplnenia sila
Alpha – stavby s odberom:
Ostatné
max. 30 pracovných dní bez doplnenia sila

Minimálna dodávka

Pristavenie sila:

1 plné silo s 15 tonami materiálu (podľa druhu materiálu a výrobného závodu)

Doplnenie sila:

Omietky, ETICS, Alpha
> 15 ton
bez príplatku
5 – 15 ton
17,00 EUR bez DPH za každú neodobratú tonu do 15 ton
< 5 ton
nedodávame
Potery, Betóny, Murovacie malty, Inžinierske stavby
> 20 ton
bez príplatku
17,00 EUR bez DPH za každú neodobratú tonu do 20 ton
10 – 20 ton
< 10 ton
nedodávame

Maximálna dodávka

RatioGlatt L
Ostatné

22 ton
27 ton

Prebytky materiálu

Alpha

1 – 8 ton
> 8 ton

Myšlienky s budúcnosťou.

SERVIS

dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu v plnej výške
dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu po odčítaní
22,00 EUR bez DPH za každú vrátenú tonu
dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu v plnej výške
Ostatné
1 – 3 tony
>3 tony
dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu po odčítaní
22,00 EUR bez DPH za každú vrátenú tonu
V prípade všetkých materiálov nedobropisujeme zostatky menšie ako 1 tona.
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ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY PRE UMIESTNENIE SILA NA STAVBE

8,5 m d
ĺžka stav
ača

spevnená plocha
pre silá

0,2
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0m

cca 3,5 m
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R2

zaťaženie silom cca:
silo + stroj 3,0 t
náplň sila 40,0 t
spolu 43,0 t

2,5 m

2,55 m

1,5 m

bežná zemina

orientačne:
hĺbka výkopu x 1,7 = min. odstupová vzdialenosť

roznášací uhol
obvykle 30 – 40°
(podľa druhu zeminy)

príklad:
hĺbka výkopu 1,5 x 1,7 = 2,55 min. vzdialenosť od kraja

Prístupová
cesta, bezpečné
umiestnenie
sila

Prístupová cesta musí vyhovovať zaťaženiu špeciálnymi vozidlami 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. Vjazdy, chodníky,
poklopy a pod. musia byť v takom štádiu ukončenia, aby ich vozidlá nemohli poškodiť. Výška podjazdu musí byť minimálne
4 metre, voľná výška pre postavenie sila je minimálne 8,5 metra podľa typu sila. Za vzniknuté škody súvisiace s nepripravenosťou
v zmysle týchto požiadaviek predávajúci neručí.

Umiestnenie
síl na verejných
priestranstvách

Povolenia, ktoré sú potrebné pre umiestnenie sila na verejných priestranstvách, cestách alebo chodníkoch, vyžadujúce si súhlas
príslušných úradov, je povinný zabezpečiť kupujúci. Po zotmení musí byť silo osvetlené. Transportné silo a nadväzujúce technické
zariadenie musí byť zabezpečené primeraným spôsobom voči prístupu neoprávnených osôb. Prípadné pokuty vyplývajúce z týchto
skutočností znáša kupujúci.
V prípade, že je potrebné z dôvodu realizácie plnenia sila obmedziť cestnú premávku, je kupujúci povinný zabezpečiť riadenie
premávky. O tejto potrebe je nevyhnutné informovať predávajúceho v objednávke, aby mohli byť poskytnuté pokyny vodičovi.

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

