zařízení pro povrchové úpravy

Všeobecné podmínky montáže, zprovoznění a zaučení obsluhy
Platí všeobecně pro všechna zařízení a stroje vyráběná a dodávaná firmou
S.A.F. Praha spol. s r.o. – leden 2022.
1. Dodavatel (Zhotovitel) dodává zařízení nebo stroj (dále jen zařízení) v rozměrech a parametrech
podle technické specifikace, která je přílohou Smlouvy.
2. Výzva pro Dodavatele (Zhotovitele) k nástupu na montáž je minimálně 5 pracovních dnů před
požadovaným termínem zahájení montáže.
3. Doba montáže je dána typem a velikostí zařízení, typem technologie a stavební připraveností
montážního místa.
4. Po dobu montáže zajistí Kupující (Objednatel) účast alespoň jednoho vlastního pracovníka pro
zajištění součinnosti montážních a kompletačních prací.
5. Po dobu montáže zajistí Kupující (Objednatel) na své náklady jeřáb pro manipulaci se zařízením
včetně obsluhy (pokud bude nutný), přísun materiálu ze skladu na místo montáže, vysokozdvižný
vozík včetně obsluhy (pokud bude nutný), vše na nezbytně nutnou dobu.
6. Po dobu montáže zajistí Kupující (Objednatel) na své náklady ostrahu montážního pracoviště v
mimopracovní době.
7. Po dobu montáže zajistí Kupující (Objednatel) na své náklady stavební výpomoc pro zakotvení
jednotlivých částí zařízení, prostupy pro potrubí, prostupy pro elektroinstalaci apod. a umožní
provedení drobných úprav částí dodaného zařízení ve vlastních dílnách.
8. Po dobu montáže poskytne Kupující (Objednatel) na své náklady stavební přípojku elektrické
energie pro připojení zařízení a nářadí k provedení montážních prací.
9. Po dobu montáže poskytne Kupující (Objednatel) na své náklady sociální zařízení (WC, sprchu,
šatnu), jako pro vlastní zaměstnance.
10. Po dobu montáže vede Dodavatel (Zhotovitel) montážní deník.
11. Pro uvedení zařízení do provozu musí být připraveny provozní hmoty (abrazivo, metalizační drát,
nátěrové hmoty, odmašťovací přípravky apod.) – viz technická specifikace.
12. Pokud provádí montáž, zprovoznění zařízení a zaučení obsluhy Dodavatel (Zhotovitel) je po
provedení těchto prací vyhotoven předávací protokol. Od tohoto data začíná běžet záruční lhůta.
13. Pokud provádí montáž a zprovoznění zařízení Kupující (Objednatel) bez účasti technika
Dodavatele (Zhotovitele) běží záruční lhůta od data dodání zařízení.
1

S.A.F. Praha spol. s r.o.

pracoviště: Na Návsi 38, 282 01 Přišimasy, CZ
tel.: +420-321 672 815, e-mail: servis@saf.cz, info@saf.cz
http://www.saf.cz

zařízení pro povrchové úpravy
14. Zařízení mohou být vybaveny sadou rychle opotřebitelných náhradních dílů. Sada náhradních dílů
musí být objednaná samostatně.
15. Cena za běžnou šéfmontáž je 5.950,- Kč (Česká republika), 250,00 EUR (Slovensko) za pracovní
směnu (max. 10 pracovních hodin) a za jednoho pracovníka bez dopravy na místo a z místa
šéfmontáže (na začátku a konci šéfmontáže) a bez ubytování v místě šéfmontáže.
16. Hodinová sazba za běžné montážní práce je 595,- Kč (Česká republika), 25,00 EUR (Slovensko) za
hodinu a za jednoho pracovníka bez dopravy na místo a z místa montáže (na začátku a konci
montáže) a bez ubytování v místě montáže. Denní pracovní doba je max. 10 hodin.
17. Hodinová sazba za speciální montážní práce (programování PLC řídícího systému, seřízení a
nastavení hořáku atd.) činí 790,- Kč (Česká republika), 33,00 EUR (Slovensko), za hodinu a za
jednoho pracovníka bez dopravy na místo a z místa montáže (na začátku a konci montáže) a bez
ubytování v místě montáže. Denní pracovní doba je max. 10 hodin.
18. Strávený čas na cestě montážních pracovníků je 300,- Kč (12,50 EUR) za hodinu a za jednoho
pracovníka a 10,- Kč (0,45 EUR) za jeden km přepravní vzdálenosti pracovníků na místo provádění
montážních prací a zpět.
19. Ceny a hodinové sazby podle bodu 15., 16. a 17. za práce prováděné ve dnech pracovního volna a
svátcích se navyšují až o 30 %.
20. Kupující (Objednatel) dále provádí na své náklady (mimo výše uvedené):
a) dodávku stavby a vybavení stavby (osvětlení, hasící systém), projekt pro stavební povolení a
prováděcí projekt stavebních prací včetně požárních zpráv nebo případných dalších podkladů
vyžádaných pro povolení stavby (hluková studie, rozptylová studie, odborný posudek,
provedení zjišťovacího řízení apod.).
b) přívody energií k napojovacím místům (elektrická energie, stlačený vzduch, topné médium,
voda)
c) výrobu žebříků, ochozů, oplocení, poklopů, krytů všech kanálů apod. pokud toto není
předmětem dodávky technologie
d) dopravu zařízení z výrobního závodu do závodu uživatele (DAP podle INCOTERMS 2020)
e) vybavení zařízení výstražnými tabulkami v souladu s bezpečnostními předpisy
f) vyhotovení Provozního řádu na základě Návodu k obsluze a údržbě, který je součástí dodávky
zařízení
g) další činnosti vyžadované pro kolaudační řízení (měření emisí, hygienická měření atd.).
21. Výše uvedené body mohou být změněny nebo doplněny ve Smlouvě podepsané mezi
Dodavatelem (Zhotovitelem) a Kupujícím (Objednatelem).

V Přišimasech dne 03.01.2022

Ing. František Vrbata
obchodní a marketingový ředitel
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