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NABÍDKA 
č. C68169/14/04 - "Rostoklaty" 

 

Firma:  Svépomocí.cz s.r.o.  Datum: 6.4.2015 

Adresa: Petrská 1426/1 Závod: Lysá nad Labem (3210),  
Horní Počernice (3102) 

 110 00 Praha  
IČ:  02704056 

 
DIČ:  CZ02704056  

 
  

Do rukou: PAVEL TESÁREK 
  

 

Vážení obchodní partneři, 
děkujeme Vám za Vaši poptávku a na jejím základě Vám nabízíme dodávku našeho zboží a 

služeb v celkovém rozsahu cca 40 m3 na výše uvedenou stavbu.  

Předmět nabídky: 

Specifikace cen zboží 

Množství m3 Druh zboží Dmax 
Smluvní cena včetně dopravy na stavbu a vykládky 
v délce 30 minut po uplatnění slevy 15 % na beton. 

Ceny v Kč/m3 (bez DPH) 

40,00 C12/15;X0;S3 
 

1855,00 

 

Výše uvedená smluvní cena včetně dopravy zahrnuje cenu zboží a dopravu automíchačem (tj. 
nakládka betonu, doprava na staveniště a zpět a vykládka na staveništi) v délce 30 minut ve výši 
435,00 Kč/m3. Dopravné je účtováno podle skutečně přepravovaného množství, minimální účtované 
množství (vytížení vozidla) je 6,0 m3/automíchač.  

U produktů COM;C20/25;XC2;F5, COM;C20/25;XC1;F5, COM;C12/15;X0;F5 je minimální 
účtované množství (vytížení vozidla) 4,0 m3/automíchač. 

Ve smluvní ceně fco stavba je obsaženo dopravné (minimální vytížení 6 m3) včetně vykládky, v 
délce 30 minut. 

Při překročení 30-ti minutového limitu vykládky bude kupujícímu účtována sazba za zdržné 
150,00 Kč/ automíchač /započatou 1/4 hodinu. 

Specifikace cen příplatků 

 Zimní opatření - v období od 15.11 - 15.3. automaticky a při podmínkách s nízkými a 
zápornými teplotami (pod +5°C): 60,00 Kč/m3 

 Práce přesčas od 18.00 hod do 6.00 hod: 5,00 % 
 Přidání plastifikační přísady (ztekucovače) na stavbě: 45,00 Kč 
 Recyklační příplatek (likvidace vráceného betonu): 1000,00 Kč/m3 
 Práce v sobotu do 14:00 hod: 5,00 % 
 Práce v sobotu od 14:00 hod: 5,00 % 
 Práce v neděli a svátek: 10,00 % 
 Výroba z kameniva do 8 mm: 80,00 Kč/m3 

Ostatní služby a příplatky spojené s dodávkou zboží se řídí ceníkem prodávajícího závodu, ze 
kterého je realizován odběr zboží a cementového zboží, platného k datu odběru kupujícím. 
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V ceně zboží je započítána cena souhrnných atestů zkoušek pevnosti v tlaku v četnostech 
předepsané normou ČSN EN 206-1 z3, zhotovených laboratoři prodávajícího. Tyto atesty budou 
předány kupujícímu na vyžádání a po zaplacení příslušných faktur. 

Všechny ceny uvedené v této smlouvě jsou ceny bez DPH. Výši DPH bude prodávající účtovat 
dle platných právních předpisů. 

Platební podmínky 

Financování dodávek bude dohodnuto dodatečně. 

Další ujednání 

Dodávky betonů se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Všeobecnými prodejními a 
dodacími podmínkami společnosti CEMEX. 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických: 

Pavel Netáhlo obchodní zástupce 

Email: pavel.netahlo@cemex.com Tel.: 272 081 503 Mobil: 602 414 276 

 

Děkujeme Vám za projevení zájmu o naše služby. 

V případě dohody nám bude velkým potěšením s Vámi spolupracovat. 
Cenová nabídka je platná do 28.6.2015  

 

Dne 6.4.2015   

S přátelským pozdravem za  

CEMEX Czech Republic, s.r.o.  
Pavel Netáhlo 

   
  

 


