HASIČ SERVIS, spol. s r.o.
Beranových 675 (areál Letov)
199 00 Praha 9 – Letňany

POŽÁRNÍ DVEŘE STĚNY A VRATA

Všeobecné obchodní podmínky
(příloha cenových nabídek)
Při jednání s pracovníkem naší firmy o již oceněné poptávce, uvádějte prosím číslo cenové nabídky.
Cena v cenové nabídce je v Kč bez DPH, není-li uvedeno jinak.
Firma HASIČ SERVIS, spol. s r.o. nabízí pouze v cenové nabídce jasně specifikované zboží a služby, není-li uvedeno jinak. Ceny tedy obsahují pouze vysloveně uvedené
příslušenství a rozměry dveří jsou uváděny jako průchozí otvory, pokud není u příslušné položky uvedeno jinak. Doprava a montáž, není-li výslovně uvedena, není součástí
cenové nabídky.
Úpravy cenové nabídky se provádějí dle vzájemné konzultace mezi zhotovitelem a objednatelem. Zhotovitel sjednané změny upraví v cenové nabídce a objednatel potvrdí.
Žádáme objednatele, aby si před objednáním dle příslušné cenové nabídky pečlivě překontroloval nabídnuté zboží a služby, protože zhotovitel nezodpovídá za rozdíly mezi
cenovou nabídkou a předanými podklady pro její zpracování.
Cenová nabídka, je-li zpracována na základě poskytnutých nekompletních údajů, je považována za orientační a k jejímu upřesnění může dojít po další technické specifikaci.
Nedojde-li ke změnám v zadávací dokumentaci, je každá cenová nabídka platná 30 dnů, není-li uvedeno jinak.
Případná sleva je poskytována z výrobků firmy HASIČ SERVIS, spol. s r.o., tzn. dveřních křídel, systémových rámů apod. nikoliv z příplatků, zboží jiných firem (kování,
zavírače) a služeb jiných firem (externí lakovna) a odvíjí se od množství odebraných výrobků a platebních podmínek.
Objednáním dle příslušné cenové nabídky se objednatel zavazuje respektovat dodací a platební podmínky uvedené v cenové nabídce.
Termín dodání je cca 20 pracovních dní a začíná běžet ode dne:
1)
dokončení a odsouhlasení přesné specifikace všech detailů dodávky, dopravy a montáže
2)
písemné potvrzení cenové nabídky objednatelem
3)
případné uhrazení zálohové faktury ve výši 50% před zadáním do výroby, není-li uvedeno jinak
4)
případné zaměření stavebních otvorů na stavbě
5)
případné potvrzení výrobní dokumentace předané zhotovitelem
V případě, nesplnění některého z výše uvedených bodů ze strany objednatele, dojde ke stanovení nového termínu dodání resp. realizace po splnění výše
uvedených bodů.
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Platební podmínky: zaplacení zálohové faktury ve výši 50% před zadáním do výroby, doplatek hotově při převzetí (u prvozákazníků) nebo převodním příkazem po předání
díla na základě faktury, bez zádržných a pozastávek, není-li uvedeno jinak.
Zhotovitel nezodpovídá za škody vzniklé po předání výrobků objednateli, po částečné montáži zápisem v montážním deníku nebo předáním díla.
Do konečné úhrady faktury je objednané zboží, výrobky a příslušenství majetkem zhotovitele.
V případě prodlevy s úhradou na účet zhotovitele bude individuálně řešen způsob dodatečné úhrady či vrácení objednaného zboží, výrobků a příslušenství.
Termín dodání resp. realizace díla je stanoven cenovou nabídkou. V případě nedodržení termínu dodání resp. realizace díla ze strany zhotovitele může objednatel uplatnit
penále ve výši 0,05% z ceny díla, avšak v maximální výši 10% z celkové částky díla.
Záruka: je poskytnuta dle vzájemné dohody a platných zákonů a vztahuje se pouze na funkční vady nikoliv na vady způsobené nedodržením pokynů výrobce k obsluze a
údržbě, které jsou zveřejněny na jeho webových stránkách a dále se nevztahuje na závady, které jsou předmětem běžné údržby, tzn.:
- dotažení spojů kování, promazání dveřních závěsů, seřízení zavíračů dle tepelného režimu ... a jsou vyžadovány v průběhu běžného užívání („závady" charakteru běžné
údržby jsou odstraňovány firmou HASIČ SERVIS, spol. s r.o. jen za úhradu služby). Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo 24 měsíců. Tato záruční doba začíná běžet dnem
předání a převzetí díla objednatelem a skončí uplynutím 24 měsíců od předání a převzetí díla. Tato záruční doba je podmíněna pravidelnou každoroční revizí PBZ
zhotovitelem. Tato délka záruční doby se nevztahuje na příslušenství (kování, kliky). Záruční doba příslušenství je stanovena dle záruční doby dodavatele příslušenství
zhotoviteli.
Storno poplatky: Při požadavku na změnu nebo storno objednávky zejména atypických výrobků po zadání do výroby bude účtován storno poplatek ve výši 50% stornované
objednávky.
Vnitropodnikovým předpisem výrobce je stanoveno, že osvědčení o PO je objednateli vydáno až po uhrazení celkové ceny zakázky.
Požární uzávěry firmy HASIČ SERVIS, spol. s r.o. jsou certifikovány v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů a Nařízením vlády č.163/2002 Sb
Při ztrátě atestů, pásky nebo štítků bude duplikát vystaven za úhradu.
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Montážní práce:
Případnou montáž naše firma provede za předpokladu, že bude na stavbě objednatelem zajištěn:
*
příjezd a parkovací místo pro montážní vozidlo
*
přívod elektrické energie (el. přípojka do vzdálenosti 30m od montážních míst)
*
volný přístup k jednotlivým montážním místům, volný prostor u stavebních otvorů
*
objednatel pověří na stavbě kontaktní osobu, která bude pravomocná k podpisu předávacího protokolu a podpisu zápisů v montážním deníku
V případě, že pověřená kontaktní osoba nebude přítomná na stavbě v době dokončení prací resp. předání díla, nebere zhotovitel odpovědnost za případné vady způsobené
činností ostatních profesí na stavbě.
Protokol o odevzdání a převzetí díla v tomto případě zašle zhotovitel e-mailem na adresu objednatele uvedené v potvrzené cenové nabídce. Pokud objednatel předávací
protokol nepotvrdí do 3 dnů a nepošle zpět zhotoviteli, má se za to, že dílo převzal bez vad a nedodělků.
Montáž PBZ (tedy i požárních uzávěrů) má být dle § 6 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. provedena v souladu s projektovou dokumentací a postupy stanovenými výrobcem a
osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků písemně.
Montáž probíhá pouze do připraveného stavebního otvoru.
Objednatel zajistí, aby příslušné stavební otvory měly odsouhlasené rozměry.
Montáž typových zárubní, bourací, zdicí a začišťovací práce standardně neprovádíme.
Při dodávce dveřního křídla do stavbou zabudovaných zárubní odpovídá objednatel (odběratel) za správné osazení zárubní dle ČSN 74 65 01 a 73 26 11-78.

Firma HASIČ SERVIS, spol. s r.o. upozorňuje, že zásahem do konstrukce PBZ, provedené jinou osobou než výrobcem nebo k této činnosti jím autorizovanou osobou, budou
mít za následek ztrátu záruky.
Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili naší společnosti.
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