Dodací podmínky anhydritového potěru Anhyfast 20 (30) MPa

1.

Dodávky se uskuteční na místo plnění pomocí dopravní, míchací a čerpací soupravy (TransMix).
Maximální možná dodávka na jeden závoz je 28 t (min. 6 t). Dodání zboží je považováno za splněné po
přečerpání anhydritového potěru na místo uložení.

2.

Cena plnění je kalkulována na množství potěru včetně dopravy uvedeném ve Smlouvě o dílo
nebo objednávce. V případě odebrání menšího množství může být cena upravena dle vzniklých
dopravních nákladů vztažených na skutečně odebrané tuny potěru.

3.

Dodávky budou realizovány při teplotě venkovního prostředí min. +5 °C. Vnitřní teplota místností musí
být stálá (min. +5 °C, max. +30 °C), bez průvanu a přímého slunečního záření, s možností větrání.

4.

Objednatel je povinen zajistit dostatečně zpevněnou/únosnou příjezdovou komunikaci až k místu
vykládky (hmotnost soupravy cca 45 t) a v místě vykládky dostatečně zpevněnou/únosnou a plochu
s přiměřeným sklonem (v ideálním případě vodorovnou) o velikosti 15 x 3 m, vzdálenou maximálně 100
m od objektu místa uložení. Při zdvižené korbě musí být zachován minimální odstup 5 metrů od
nejbližšího vedení elektrického proudu. Maximální délka hadic pro čerpání činí 120 m.

5.

Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele bezúplatnou dodávku vody k výrobě směsi. K tomuto
účelu poskytne nápojný bod nedále 70 m od stanoviště TransMixu. Spotřeba vody při výrobě směsi je
v rozmezí 1.600-2.000 l/hod.

6.

Objednatel je povinen zajistit přítomnost oprávněné osoby

- uvedené ve Smlouvě o dílo nebo

objednávce - na místě plnění ve věci převzetí zboží podpisem DODACÍHO LISTU, resp. Předávacího
protokolu.
7.

Objednatel zajistí možnost vyčištění míchacího zařízení TransMix v místě plnění. Místo čištění určí
objednatel s ohledem na příslušné zákony o likvidaci odpadu a zákona o ochraně životního prostředí.
V opačném případě (tj. nezajištění vhodného místa pro vyčištění zařízení) může být objednateli účtována
jednorázová taxa ve výši 1.000,- Kč bez DPH.

8.

V případě nemožnosti provedení plnění z důvodu překážky na straně objednatele, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu v souvislosti s plněním vznikly.

9.

V případě poruchy míchacího zařízení TransMix v průběhu realizace vynaloží dodavatel maximální úsilí na
její odstranění a to max. do 1 hod. (počátek tuhnutí). Pokud toto není možné, práce budou přerušeny a
s odběratelem bude dohodnut náhradní termín dokončení díla.
Osoba oprávněná k jednání za společnost Anhypodlahy s.r.o. v případě vzniku poruchy:
Jiří Klein, tel. 606 555 575

