DODATEK Č. 1: MONTÁŽ
KE VŠEOBECNÝM PODMÍNKÁM
ZE DNE 16. 5. 2022
PRO PRODEJE KONTEJNERŮ SPOLEČNOSTI BAUGRUP Czech s.r.o.
(„Společnost BAUGRUP“) ZA ÚČELEM MONTÁŽE DO VĚTŠÍCH FUNKČNÍCH
CELKŮ
(„Dodatek“)
1.

Tento dodatek je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Pojmy použité v tomto
Dodatku s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako pojmy vymezené ve
Všeobecných obchodních podmínkách.

2.

Na montáž Předmětu prodeje (dále jako „Kontejner“) Společností BAUGRUP se použijí
ustanovení občanského zákoníku o díle s výjimkou §§ 2610, 2624, 2629.

3.

Pokud si Kupující spolu s Kontejnerem výslovně OBJEDNÁ i jeho montáž, zavazuje se Kupující:
a) zajistit a bezodkladně po vyžádání Společnosti BAUGRUP předložit stavební povolení, souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru, popř. potvrzení příslušného stavebního úřadu,
že se žádné povolení ani souhlas nevyžaduje;
b) zajistit vhodnou zpevněnou příjezdovou komunikaci pro přepravu montážního materiálu;
c) zajistit přístup pracovníků Společnosti BAUGRUP na staveniště;
d) připravit plochu pro umístění Kontejnerů dle pokynů Společnosti BAUGRUP a/nebo dle
specifikace uvedené v dokumentu „NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ KONTEJNERŮ“ ze
dne 1.5.2022, které Kupující obdržel a které jsou dostupné na webu www.levnykontejner.cz;
e) zajistit vhodný jeřáb, vysokozdvižný vozík či hydraulickou ruku pro manipulaci s Kontejnery;
f) zajistit přípojku elektrického proudu 400/230V/32A, jakož i napojení na vodu, oboje do 20
metrů od místa montáže;
g) zajistit či umožnit napojení pracovníků Společnosti BAUGRUP na místní elektroinstalaci, jakož
i na přívod a odvod vody, a to včetně napojení na vodu pro vykonání kontroly těsnosti střechy
a plynulého odtoku vody bez zatékání do vnitřních prostorů Kontejnerů;
h) zajistit sanitární zařízení pro pracovníky Společnosti BAUGRUP po celou dobu montážních
prací;
i) zajistit odpadní kontejner pro stavební odpad po celou dobu montážních prací, a dále zajistit
likvidaci veškerého odpadu ze staveniště;
j) provést (či nechat provést) na vlastní náklady a odpovědnost uzemnění Kontejnerů a veškeré
potřebné elektro revize;
k) umožnit pracovníkům Společnosti BAUGRUP, aby před předáním smontovaných Kontejnerů
vyzkoušeli funkčnost a bezproblémovost elektroinstalace.
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4.

Pokud Kupující neumožní pracovníkům Společnosti BAUGRUP, aby provedli kteroukoli ze
zkoušek dle předchozího odstavce, nese Kupující veškeré náklady případné opravy Kontejnerů
provedené na základě následné reklamace Kontejnerů a/nebo jejich montáže.

5.

Dojde-li ke zdržení či neprovedení montáže v důsledku prodlení nebo porušení povinností
Kupujícím, zavazuje se Kupující uhradit Spol. BAUGRUP veškeré s tím spojené (více)náklady.

6.

Poruší-li Kupující kteroukoli svou povinnost uvedenou shora v odst. 3, je povinen zaplatit
Společnosti BAUGRUP smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé (byť opakující se)
porušení povinnosti. Trvá-li porušení povinnosti Kupujícím dle tohoto i po uplynutí lhůty,
kterou Společnost BAUGRUP určila Kupujícímu ve výzvě k nápravě, je Společnost BAUGRUP
nad rámec smluvní pokuty dle předchozí věty oprávněna požadovat po Kupujícím též
zaplacení smluvní pokuty ve výši 300,-Kč za každý započatý den, ve kterém porušení předmětné
povinnosti trvá. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Společnosti
BAUGRUP na náhradu újmy.

7.

Pokud si Kupující spolu s Kontejnerem výslovně NEOBJEDNÁ i jeho montáž, nemůže Kupující:
a) požadovat žádné dodatečné práce ani jiná plnění od Společnosti BAUGRUP (vyjma dodání
Kontejneru a případné mimozáruční opravy);
b) úspěšně reklamovat vady ani jiné nedostatky vzniklé (byť zčásti) v důsledku: (i) zásahu do
konstrukce Kontejnerů či jejich částí; (ii) provedené montáže; či (iii) jakékoli úpravy či jiného
zásahu do Kontejnerů.

V Praze, dne 1.9.2022
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