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1. Souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami 
Objednatel se zasláním objednávky zhotoviteli zavazuje k přijetí obchodních podmínek níže uvedených. Případné odchylky či 
doplnění musí být stanoveny oboustranně potvrzeným písemným dodatkem. 
2. Ústní domluvy 
Ústní domluvy s našimi pracovníky na staveništi jsou neplatné bez jejich potvrzení vedoucím střediska jádrového vrtání/řezání. 
3. Podmínky při realizaci zakázky 
K provedení prací potřebujeme zajistit bezplatné připojení na vodu a elektrický proud 400 V s jističem 32 A + zásuvkou 32 A 
pětikolík a 230 V/16 A. Minimální tlak vody na pracovišti 1 bar. Dále místo na vylévání odsátého kalu z vrtání/řezání. 
Objednatel zajistí přeložení všech instalací v místě řezání (rozvody ZTI, elektřiny, aj.).  
Pokud se po příjezdu na pracoviště ukáže, že nebyly dodrženy předem stanovené podmínky pro realizaci prací, jsme oprávněni 
navýšit cenu zakázky dle povahy problému /prostoje, jízdné, zaměřování, manipulace nad rámec objednávky, pronájem, 
apod./ či odstoupit od zakázky s tím, že objednatel je povinen uhradit náklady, které nám vznikly. 
4. Vrtaný/řezaný materiál 
Za standardní materiál považujeme prostý beton či železobeton s výztuží do průměru 16 mm. Při vrtání/řezání větších 
průměrů výztuže nebo např. při podélném řezání výztuže účtujeme příplatek dle aktuálního ceníku prací. 
5. Označení bodů pro vrtání a míst pro řezání 
Místa požadovaných vrtů a řezů zaměří a vyznačí objednatel předem. Objednatel nese plnou zodpovědnost za případné škody 
a následky škod, které vzniknou v důsledku nevhodné volby místa pro vrtání a řezání. 
6. Zajištění tlakové vody a elektrického proudu 
Objednatel poskytne bezplatně vodu a el. energii ve vzdálenosti do 40 m od pracoviště při dodržení podmínek v bodě 3.  
7. Příprava pracoviště a prostoje, přerušení práce 
Pracovníci musí mít připraveno místo k výkonu práce tak, aby mohli ihned po příjezdu začít s realizací zakázky. Od místa 
vrtání/řezání je nutné zajistit volný prostor minimálně 1 m na každou stranu a čelně minimálně 2 m.  
Při nesplnění této povinnosti objednatele budou naúčtovány prostoje za počet hodin a počet pracovníků dle našeho ceníku. 
Totéž platí v případě, že vzniknou čekací doby v důsledku chybného nebo pozdního vyznačení bodů vrtů/míst řezů pily.  
Objednatel může požadovat přerušení práce pouze po předchozí oboustranně schválené dohodě. V opačném případě se cena 
navyšuje účtováním prostojů za počet hodin a počet pracovníků dle našeho ceníku. 
8. Rizika 
Objednatel potvrzuje seznámení s následujícími riziky, které plynou z vrtání/řezání stavebních konstrukcí: 

 nebezpečí zatečení vody do okolní konstrukce 

 nebezpečí plynoucí z práce s elektrickým nářadím 

 nebezpečí pádu vývrtů a odřezávaných kusů betonu při práci ve výškách 

 nebezpečí hluku 
Objednatel zajistí informovanost ostatních subdodavatelů o na stavbě o těchto rizicích. 
9. Vyúčtování a platební podmínky 
Vyúčtování probíhá na základě potvrzených listů zakázky, ve kterých je uveden soupis skutečně provedených prací a víceprací. 
Pokud není realizace prací provedena jednorázově, jsme oprávněni provádět dílčí vyúčtování během realizace, nejpozději 
vždy k poslednímu dni každého měsíce. Lhůta splatnosti našich faktur je stanovena na 14 dní od vystavení faktury. Jestliže 
objednatel nedodrží termíny splatnosti faktury, je povinen uhradit zhotoviteli za každý den prodlení finanční částku ve výši 
0,6 % z nezaplacené části úhrady. 
10. Ručení 
Za škody, které byly způsobeny naší činností, ručíme v rámci podnikového pojištění zákonné odpovědnosti. 
Za škody způsobené vodou v žádném případě nepřebíráme odpovědnost! 
11. Cena  
Ceny platí po dobu platnosti cenové nabídky. Pokud však vzroste cena materiálu o více než 5 %, jsme oprávněni toto zvýšení 
zohlednit navýšením ceny zakázky. 
 
Potvrzení souhlasu s VOP – vrtání/řezání (jméno, příjmení, razítko + podpis):  
 
         …………………………………………………………………….. 
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