Obchodní a smluvní podmínky
společnosti H.A.N.S. prefa, a.s.,
se sídlem Holušická 2253/1, Praha 4,
IČ 45148359 ( dále jen podmínky)

H.A.N.S. prefa, a.s.

1. O OBCHODNÍCH A SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH
Tyto Podmínky vycházejí z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, z ustanovení souvisejících právních předpisů,
z „ NAŔIZENÍ EU“. Práva a povinnosti smluvních stran, právnických a fyzických osob vycházejí z ustanovení citovaných právních
norem při dodržení principu a povinnosti jednat v rámci obchodního vztahu poctivě.
H.A.N.S. prefa, a.s. vystupující v obchodních vztazích jako zhotovitel/prodávající, zpracovává cenovou nabídku, která není návrhem na uzavření smlouvy, ale která uvádí datum závaznosti zakázky. Na základě podkladů a objednávky předané objednatelem,
dochází k potvrzení objednávky a k uzavření smluvního vztahu (kupní smlouvy, smlouva o dílo a další smlouvy podle o.z.) .
Předmětem plnění smluv je výroba, doprava a montáž železobetonových prvků, které jsou vyráběny na základě PD předložené
objednatelem, dílenské dokumentace vyrobené zhotovitelem. Zboží je vyráběno na zakázku.

2. VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZHOTOVITELEM
2.1.
Pro vypracování nabídky zhotovitel použije zadávací podklady objednatele.
Pro vyhotovení kupní smlouvy prodávající na základě podkladů kupujícího ocení objednané železobetonové prvky, a) s dopravou

3. ROZSAH DÍLA / DODANÉ MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ
3.1.
Rozsah díla je popsán v Potvrzení objednávky /(dále jen Potvrzení) zhotovitelem, v SoD, v přílohách těchto dokumentů.

4. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA, KVALITA DÍLA
4.1.
Podklady pro provedení díla a projektování díla zajistí objednatel. Zhotovitel zajistí vyhotovení dílenské dokumentace,
kladečské plány.
4.2.
Součástí prováděných podkladů zpracovaných zhotovitelem jsou, krom jiných:
• Doklad o zavedení sytému jakosti dle ČSN EN ISO 9001, Prováděcí dokumentace ,Technologický předpis na provádění
prací a pravidla pro kontrolu kvality díla ,Kontrolní plán jakosti prováděného díla, Dílenská dokumentace, Dokumentace
skutečného provedení díla.
Obecná ustanovení:
• Dokladování kvality díla musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a souvisejícími předpisy zejména nařízením
vlády ČR č. 163/2002 Sb. Při provádění díla jsou použity materiály a výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 156 z.č.
183/2006 Sb., v platném znění. Objednatel/kupující má právo požadovat kdykoliv, během provádění díla, zkoušky
u výrobce, zhotovitele, nebo na staveništi tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně ověřeny.
Nebude-li možno určit jakost zabudovaných prvků a materiálů na použitých nebo některých prací, platí obvyklá
kvalita jako při dodávkách pro obdobné stavby. V pochybnostech je pro určení jakosti rozhodující stanovisko znalce
4.3.
Beton, ze kterého jsou výrobky vyráběny, sestává z čistých přírodních materiálů, písek, štěrk, cement a voda. Ve vazbě na faktory působící během výroby a skladování zboží, může, v ojedinělých případech, dojít ke kolísání barevných odstínů a ke vzniku tzv.
výkvětů tj. vystoupení volného vápna obsaženého v betonu na povrch výrobku. Zabránit vzniku barevných odlišnosti
a vápenných výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu
a užitné vlastnosti zboží. Případné barevné rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžnými mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů.
Prefabrikované konstrukce jsou standardně vyráběny jako konstrukční dílce bez ﬁnální povrchové úpravy. Konečnou povrchovou úpravu provádí stavba ve vlastní režii. Konstrukčním prvkem se rozumí povrch vykazující max. 5% vzduchových pórů,
kaveren a dutin z celkové plochy panelu. Drobná poškození hran a ploch prvků vzniklá při manipulaci a montáží jsou přípustná.
Stropní dutinové panely: rozměrové tolerance:
• Délka +/- 25mm
• Šířka +/- 5mm
• Podélný řez +/- 25mm
• Rovinatost dílce +/- max. 1/1300 l
• Rozdíl ve vzepětí +/- 10 mm
• Požární odolnost panelů REI 60.

Zjevné vady, rozměrové odchylky a barevná nejednotnost v souladu
s dokumenty „Tolerance H.A.N.S. prefa a.s,“, ČSN EN 13369 a navazující
normy, nebo Technické listy H.A.N.S. prefa a.s. nejsou závadami
a kupující/objednatel není oprávněn tyto reklamovat.
Všechny betonové prefabrikáty jsou vyráběny v souladu s ČSN EN
13369 a souvisejících norem.
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5. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1
• Smluvní cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve sjednané výši za provedení funkčně kompletního
a bezvadného díla (bez vad a nedodělků), jako nejvýše cena přípustná.
• Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při plnění díla. Její oprávněné zvýšení nebo snížení (prokazatelně
nepředpokládané více nebo méně náklady, změny v konstrukčním řešení apod.) může být provedeno pouze po písemném
schválení obou smluvních stran.
• Cena zahrnuje dodávku předmětu díla (výrobky do uvedeného množství dle výpisu prvků), výrobní/dílenskou dokumentaci,
dopravu prvků na stavbu, montáž s jeřábem.
• Cena nezahrnuje výkony zhotovitele nad uvedený předmět díla, které jsou detailně specifikované v Cenové nabídce
zhotovitele.
• Cena za montáž je závazná za předpokladu volného pohybu jeřábu podél celého objektu. Cena za dopravu platí za
předpokladu volného přístupu těžké dopravní techniky ke stavbě.
5.2
1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur – daňových dokladů, vystavených zhotovitelem. Předmětem díla je
zakázková výroba a zhotovitel je oprávněn před zahájením výroby vystavit zálohovou fakturu, kdy v případě jejího nezaplacení,
nebude zahájena výroba prvků. Před vývozem prvků na stavbu je objednatel povinen zaplatit cenu díla do výše 100%.
2. Po dokončení díla zhotovitel vystaví řádný daňový doklad – fakturu se splatností 20ti dnů, ve kterém budou zaplacené
zálohové platby odečteny.
3. Bude-li objednatel v prodlení dohodnutého termínu realizace provedení díla déle než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn vyrobené
prvky uskladnit a účtovat skladné ve výši 0,3% z ceny uskladněného zboží a výrobků za každý započatý den po výše uvedeném
termínu a to až do doby jeho vyskladnění.
4. Za předpokladu, že objednatel bude v prodlení dohodnutého termínu realizace provedení díla více než 180 dnů, je zhotovitel
oprávněn, po předchozí prokazatelné výzvě zaslané objednateli, prvky zlikvidovat. Zhotovitel je oprávněn k likvidaci použít
zaplacenou zálohu objednatele.

6. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA NA STAVBĚ
6.1
a) převzetí staveniště: Zhotovitel bude vyzván objednatelem elektronicky 1 den před zahájením prací k protokolárnímu převzetí
staveniště.
b) zahájení provedení montážních prací bude upřesněno objednatelem s jednoměsíčním předstihem. Zhotovitel je povinen
realizovat dílo podle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu prací.
c) případné nutné změny postupu prací na díle jak ze strany zhotovitele, tak objednatele jsou možné pouze po vzájemném
odsouhlasení.
d) Dohodnuté termíny jsou platné pouze za předpokladu, že zhotovitel obdrží od objednatele rozhodnutí státního orgánu s
vyznačenou právní mocí (bez nadstandardních opatření) na předmět SoD do doby zahájení montážních prací, nejpozději však
do měsíce od schválení kladečských plánů. V případě že zhotovitel neobdrží uvedené rozhodnutí, vyhrazuje si právo zahájit
práce na stavbě až po jeho obdržení. Uvedené termíny pro provedení díla nejsou platné a nové termíny budou dohodnuty se
souhlasem obou smluvních stran. Sjednané termíny plnění platí dále za podmínky, že objednatel protokolárně předá zhotoviteli
staveniště. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo na posunutí termínu dokončení díla (bez smluvní penalizace) z důvodů klimatických, pandemických nebo jiných objektivně nutných důvodů zápisem do stavebního deníku. Termín dokončení díla se posune
o počet dní, kdy bude na staveništi souvislá pokrývka sněhu. O všech těchto dnech budou vedeny záznamy ve stavebním/montážním deníku.
e) Zhotovitel není v prodlení s provedením díla z důvodů stojících na straně objednatele.

7. PRACOVNÍ SÍLY, VEDENÍ STAVBY
7.1.
Zhotovitel zajistí na vlastní odpovědnost a náklady pracovní síly v dostatečném počtu a kvalifikaci. Zhotovitel odpovídá za označení svých pracovníků logem své společnosti. Zhotovitel odpovídá za vyškolení svých pracovníků, za jejich vybaveni OOPP, za
dopravu a ubytování.
7.2.
Zhotovitel prohlašuje, že při výkonu své činnosti neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) bod 1 až 3 zákona
č. 435/2004 Sb. v platném znění.
7.3.
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební/montážní deník, do kterého zapisuje skutečnosti
stanovené z.č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho vyhláškou č. 499/2006 Sb. Záznamem ve stavební deníku nelze měnit
nebo rušit SoD. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dnů, které objednatel svolává.
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8. MATERIÁLY, PROVOZNÍ PROSTŘEDKY DOPRAVA
8.1.
Doprava je zajišťována standardně tahači s délkou do 18 m. Cena za dopravu platí za předpokladu zajištění volného přístupu ke
stavbě. Objednatel zajistí ve vlastní režii povolení (projednání s oprávněnými orgány státní správy) vjezd dopravní a montážní
techniky (návěs a autojeřáb) v místě určení, pokud je na přístupových komunikacích trvalým nebo dočasným dopravním značením omezen vjezd. V případě nezajištění těchto podmínek má zhotovitel právo požadovat na objednateli více náklady spojené s
případným překládáním prostoji nebo opakovaným nájezdem.
8.2.
Licence: Zhotovitel prohlašuje, že disponuje nutnými osvědčeními (certiﬁkáty kvality a licencemi pro používané/zabudované
materiály na stavbě. V případě požadavku objednatele je předloží při uzavření smluvního vztahu).

9. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ / MONTÁŽNÍ DENÍK
9.1.
Objednatel protokolárně předá zhotoviteli k provedení díla staveniště prosté práv třetích osob, projektovou dokumentaci, pravomocné stavební povolení, závazné stanovisko dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyznačení přístupových a příjezdových cest na staveniště.
9.2.
Před zahájením provádění díla je objednatel povinen zajistit povolení pro dodatečný zábor pro jeřáb a dopravní prostředky zhotovitele potřebné pro provedení díla.
9.3.
Rozsah staveniště nutný pro realizaci díla bude určen projektem POV (vč. příjezdu, man. Plochy, skládky panelů, materiálů,
zeminy, sutě, umístění zařízení staveniště zhotovitele, sociálního zařízení, parkování strojů apod.). Zhotovitel bude užívat staveniště, až do doby předání a převzetí díla bezúplatně. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí a předá staveniště objednateli. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele před zahájením prací formou písemného zápisu.
9.4.
Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební/montážní deník a zapisovat do něj
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
9.5.
Povinnost vést stavební/montážní deník končí předáním a převzetím díla. Zápisem do stavebního/montážního deníku nejsou
dotčena ustanovení smlouvy ani jím nemohou být měněna. Do stavebního/montážního deníku je oprávněn provádět zápisy
pověřený zástupce objednatele/zhotovitele, osoba vykonávající autorský dozor projektanta.

10. DODACÍ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA:
10.1.
Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dodržení
kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je základní povinnosti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje provést
veškeré práce řádně a s odbornou péčí, tyto práce řádně dokončit a předat dílo bez vad a nedodělků dle ust. vl. nař. 163/2002
Sb., Technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
10.2.
Při provedení díla budou použity materiály a výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
v platném znění, přičemž objednatel má právo požadovat kdykoliv během zhotovování díla zkoušky u výrobce, zpracovatele
nebo na staveništi tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně ověřeny. Nebude-li možno určit jakost zabudovaných
prvků a materiálů na ní použitých nebo některých prací, platí jako obvyklá při dodávkách pro obdobné stavby, v pochybnostech
je pro určení jakosti rozhodující stanovisko znalce.
10.3.
Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla speciﬁkovaného touto smlouvou jsou bezpečnými výrobky
v souladu s ust. z.č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel nesmí nahradit podle této smlouvy stanovené nebo
smluvními stranami odsouhlasené jakosti materiálu výrobků bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen
odůvodnit nutnost náhrady a předložit přesné a úplné podklady pro posouzení navrhované náhrady.
10.4.
Zhotovitel vlastní certiﬁkát na řízení jakosti dle CQS řízení jakosti dle požadavků ISO EU 9001:2009.
10.5
Opatření z hlediska BOZP, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy prováděných prací, zajišťuje na svém pracovišti
zhotovitel v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na
vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, případnou zeminou a sutí
dle zák. č. 541/2020 Sb..
10.6.
Objednatel bude na stavbě vykonávat odborný dohled a v jeho průběhu sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle
PD, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky
zjištěné v průběhu prací je objednatel oprávněn zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit lhůty
pro jejich odstranění.
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10.7.
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace.
Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je povinen se k tomuto upozornění objednatel bez zbytečného
odkladu vyjádřit. Zhotovitel je dále povinen neprodleně oznámit technickému dozoru a objednateli jakoukoliv závadu nebo
opomenutí v projektové dokumentaci, jakmile ji při používání projektové dokumentace nebo při provádění prací zjistí.
10.8.
Prefabrikované konstrukce a dutinové panely jsou vyráběny jako konstrukční dílce bez povrchové úpravy. Konečnou povrchovou úpravu provádí stavba ve vlastní režii. Konstrukčním prvkem se rozumí povrch vykazující max. 5% vzduchových pórů, kaveren a dutin z celkové plochy prvku. Vzhledem k používání přírodních materiálů mohou povrchy vykazovat rozdíly v barevném
odstínu. Tyto rozdíly nelze považovat za závadu. Drobná poškození hran a ploch prvků vzniklá při manipulaci a montáží jsou
podle normy přípustná.
10.9. Pokud se stropní dílce montují v zimním období, nebo jsou delší dobu vystaveny srážkové vodě, může se do jejich dutin
dostat voda, která může mít za následek pozdější poškození povrchových úprav. Dutiny těchto panelů je nutné provrtat tak, aby
z nich mohla voda vytéct. Tyto drenážní otvory je možné vrtat přímo ve výrobě (nutno objednat a zaplatit dodatečnou úpravu),
nebo dodatečně na stavbě podle vrtací zóny dodané zhotovitelem.

11. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
11.1.
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zhotovitel
neodpovídá za škody na stávajících sítích technické infrastruktury, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
11.2.
Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho podzhotovitelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel určí při zahájení provedení díla odpovědnou osobu, která zabezpečuje odborné provedení díla.
11.3.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi a při provádění díla bezpečnostní opatření a požární ochranu. Při provádění díla se na
staveništi mohou pohybovat jen osoby pověřené objednatelem.
11.4.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
11.5.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele najednou dnem předání a převzetí díla.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA:
12.1.
Zhotovitel elektronicky oznámí objednateli předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k odevzdání a současně vyzve objednatele k převzetí díla.
12.2.
Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení zhotovitele připraveno k odevzdání
zahájit přejímací řízení a dokončené dílo převzít.
12.3.
Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci řízení o předání a převzetí díla doklady odpovídající povaze díla dokumentující
jeho řádné provedení a sloužící jako podklady pro kolaudační řízení.
12.4.
Dílo je dokončeno předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu zhotovitelem objednateli. Objednatel se zavazuje dílo
převzít i s výhradami, když v zápisu o předání a převzetí díla smlouvy budou uvedeny vady a nedodělky, které samy sobě ani
ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být jako výhrady uvedeny
v zápisu o odevzdání a převzetí díla a musí být stanoven termín jejich odstranění.
12.5.
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a
obecně závaznými předpisy.
12.6.
Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.
12.7.
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis. Zápis o předání a převzetí díla
vyhotovený zhotovitelem obsahuje: označení smluvních stran, popis předávaného díla vč. popisu provedených změn, datum
zahájení přejímacího řízení, zhodnocení jakosti díla vč. úplnosti dokladů a úplnosti revizních zpráv, soupis vad a nedodělků
včetně závazku zhotovitele k jejich odstranění v dohodnutém termínu, dohodu o zpřístupnění prostor za účelem odstraňování
případných vad a nedodělků, počátek běhu záruční doby, datum ukončení přejímacího řízení, podpisy oprávněných/zmocněných
osob smluvních stran, soupis dokladů o kvalitě použitých materiálů a seznam použitých materiálů, výsledky zkoušek, dokumentaci skutečného provedení vč. změn a dodatků, stavební/montážní deník, prohlášení o vlastnostech, seznam osob s uvedením
jejich telef. čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu.
12.8.
Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo
zajištěno kvalitní, úplné a rychlé provedení tohoto řízení. Objednatel v plném rozsahu odpovídá za to, že k podpisu Zápisu o
předání a převzetí díla vyšle k tomu oprávněnou osobu. Uvedením podpisu na Zápisu o předání a převzetí díla se dílo považuje
za řádně převzaté objednatelem. Případná námitka objednatele, že dílo nebylo převzato oprávněnou osobou se s ohledem na
uvedené považuje za irelevantní.
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12.9.
Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 OZ)

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA
13.1.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, jestliže byly
způsobeny porušením jeho povinností.
13.2.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele.
13.3.
Objednatel je povinen vady díla písemně, elektronicky reklamovat u zhotovitele na e-mail adrese info@hansprefa.cz bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
13.4.
Zhotovitel je povinen do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně/elektronicky oznámit objednateli, kdy reklamaci
obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
13.5.
Zhotovitel vady odstraní v dohodnuté době nebo pro dané práce v době obvyklé. O odstranění vad sepíší smluvní strany písemný protokol. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit
podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní není zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem pro odstranění vad. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné ztráty, poškození nebo zničení plnění po podpisu předávacího a přejímacího protokolu
určenými zástupci smluvních stran.
13.6.
Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady díla, prokáže-li že vadu způsobila chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou,
kterou si objednatel zvolil, nebo selhání osoby určené objednatelem pro výkon technického dozoru. Zhotovitel neodpovídá za
vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován nebo v nedostatečné
údržbě.
13.7.
Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku. Zhotovitel se tak zavazuje, že dílo bude po dobu 60 měsíců ode dne předání díla
způsobilé pro obvyklý účel a zachová si obvyklé i ujednané vlastnosti. Záruční doba počíná běžet odevzdáním díla objednateli
bez vad a nedodělků případně odstraněním poslední z vad nebo posledního z nedodělků z protokolárního předání a převzetí díla.

14. POJIŠTĚNÍ
14.1.
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu pokrývající dílo vč. materiálu, přičemž sjednané pojistné plnění je
dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jeho poškození opraveno, odpovědností pojistku za škody způsobené objednateli a osobám třetím v souvislosti s prováděním díla a rizika z pracovních úrazů svých zaměstnanců.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1.
Tyto Podmínky plně respektují ust. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. V případě sporu smluvních stran je
věcně a místně příslušný soud objednatele. V případě rozporu smluvních ujednání platí ustanovení v následujícím pořadí: smlouva pro konkrétní obchodní případ, rámcová smlouva, tyto obchodní podmínky.
15.2.
Tyto Podmínky určují specifická ustanovení výroby, dopravy a montáže železobetonových prvků zhotovitele.
15.3.
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. června 2021 a nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí verze.

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ a.s.
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