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Příloha cenové nabídky firmy PPDS Group s.r.o.
Firma PPDS Group s.r.o. vypracovává pro poptávající cenové nabídky na výrobu (případně, je-li výslovně
poptávána na dodávku a montáž) ocelových uzávěrů otvorů svislých stěn, resp. otvorových výplní (OV - dveří a
zárubní, oken a stěn) určených k zabudování do stavby na základě poptávky (doručené elektronicky nebo
telefonicky poptané) zdarma.
Veškeré ceny uvedené v cenové nabídce (CN) jsou v Kč bez DPH (není-li v CN uvedeno jinak). Každá CN je
označena v záhlaví číslem, podle kterého jsme schopni již oceněnou poptávku identifikovat (pro rychlejší
vyhledání příslušné CN je vhodné zaměstnanci PPDS Group s.r.o. nahlásit číslo CN v záhlaví, tuto lze následně
upřesňovat, aktualizovat nebo použít jako podklad pro objednávku). Nedojde-li ke změnám v poptávce je každá
cenová nabídka platná 40 pracovních dní.
Termín dodání vyrobeného zboží se odvíjí ode dne přesné specifikace CN a objednání.
Platební podmínky jsou stanoveny v CN.
Ceny typových výrobků jsou stanoveny v platném ceníku a atypické otvorové výplně jsou kalkulovány
individuálně. Typové ocelové zárubně nejsou součástí výrobního programu firmy.
Je-li CN zpracována na základě poptávky s nekompletními technickými údaji, může dojít k jejímu následnému
upřesnění a aktualizaci na základě technické specifikace od odběratele. Zpracovatel CN nezodpovídá za rozdíly
mezi skutečností a poptávaný množstvím, rozměry atd. ve výpisu prvků, slepém rozpočtu apod. Rozměry OV
jsou v CN uváděny jako průchozí otvory, není-li v CN stanoveno jinak
V ceníkové ceně dveřního křídla je již započítán střelkový zámek (rozteč 90 mm) s otvorem pro vložku, další
doplňky dveří (vložka zámku, kování, zavírače atd.) nejsou součástí ceníkové ceny a ocení se na základě
poptávky.
Dopravu zboží výrobce neprovádí, není-li výslovně požadována v poptávce a následně nabídnuta v CN.
Montáž zboží výrobce neprovádí, není-li výslovně požadována v poptávce a následně nabídnuta v CN.
Bourací, zdící a začišťovací práce výrobce neprovádí, nejsou-li výslovně požadovány v poptávce a následně
nabídnuty v CN.
Demontáže stávající OV, její odvoz a likvidaci výrobce neprovádí, nejsou-li výslovně požadovány v poptávce a
následně nabídnuty v CN.
Je-li součástí poptávky (resp. CN) realizace montážních prací, zajistí na stavbě odběratel:
- přívod el. energie ( max. ve vzdálenosti 50 m od místa montáže)
- volný přístup k místu montáže (je vzájemně odsouhlasena stavební připravenost)
- odsouhlasený stavební otvor (montáž probíhá pouze do odběratelem připraveného, předem
odsouhlaseného stavebního otvoru)
- pověří v den montáže na stavbě odpovědnou osobu, která bude oprávněna rozhodovat a podepisovat
ve věci realizace díla
Bude-li třeba při montáži oproti CN realizovat vícepráce, budou vzájemně odsouhlaseny, uvedeny na
předávacím protokole a připočteny k ceně.
Při nabídce montáže do stavbou zabudovaných typových zárubní odpovídá odběratel za správné osazení
zárubní dle ČSN 74 65 01 a 73 26 11 - 78 (viz návod výrobce zárubní).
Výrobce u požárních OV předá kupujícímu Osvědčení o požární odolnosti výrobku při úhradě výrobku.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.
tel: +420 603 159 745
mail: info@ppdsgroup.cz
web: www.ppdsgroup.cz
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