
OBJEDNÁVAJÚCI (PEČIATKA):

Predpokladaná dĺžka 

prenájmu:

zo dňa:

Typ žeriava:

Popis služby:

Miesto práce:

IČO:

Dátum a čas:

ROMANKO s.r.o.

DODÁVATEĽ:

OBJEDNÁVKA SLUŽIEB

tel.: fax:

ROMANKO, s.r.o.

Bytčická 16

010 01 Žilina

IČO: 50890123

DIČ: 2120521348

IČ DPH: SK2120521348
email:

Kontaktná

osoba:

Paušál:

Poznámky:

prenájmu:

EUR/kmEUR/hod
Dohodnuté ceny

(netto):

Spôsob platby: Prevodom dní Hotovosť

1. Minimálny denný čas prenájmu žeriava nosnosti do 50t sú 4 hodiny a žeriava nad 50t je 8 hodín.

2. Medzi záväzky Dodávateľa patrí práca obsluhy žeriava.

3. Dodávateľ se týmto zaväzuje, že žeriavnicke práce budú prebiehať pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá je kvalifikovaná na daný druh prác, v súlade s platnými normami, predpismi, 

harmonogramom prác. 

4. Objednávateľ čestne prohlasuje, že má všetky povolenia na príjazd žeriava na požadované miesto prác (verejné komunikácie) a preberá tak zodpovednosť za prípadné škody zpôsobené 

transportom a bežnou pracou žeriava.

5. V prípade parkovania žeriavu v mieste Objednávateľa, preberá Objednávateľ zodpovednosť za zabezpečenie žeriava pred vandalismom a krádežou.

6. Objednávateľ týmto čestne prehlasuje, že v mieste ukotvenia žeriava nie sú žiadne výkopy, studne, podzemné kanalizácie a svahy, nadzemné elektrické vedenie a dalšie prekážky, ktoré by 

mohli ohroziť prácu žeriava ako aj bezpečný príjazd a odjazd žeriava.

7. Objednávateľ se týmto zaväzuje, že k vyššie uvedeným prácam bude z jeho strany zabezpečený kvalifikovaný viazač a rovnako zodpovedná osoba pre kontrolu priebehu prác.

8. Objednávateľ pošle spolu s objednávkou aj aktuálny výpis z OR nebo ŽR.

9. V prípade zrušenia objednávky deň pred plánovanou prácou, alebo v deň prác, bude Objednávateľovi naúčtovaný poplatok vo výške 50% dennej sazby, ktorý je povinný uhradiť.

10. Objednávateľ súhlasí s vystavením faktúry bez svojho podpisu.

11. V prípade netypického nákladu napr. netypický tvar, absencia úchytov, stroje bez uvedenia ťažiska atď., Objednávateľ dodá instrukcie vykládky/nakládky alebo zadá jej uskutočnenie 

Dodávateľovi za úhradu.

12. Medzi aktívny čas práce žeriava se počíta doba rozloženia a zloženia žeriava a aj čas potrebný na prepätkovanie žeriava do inej pozície.

Podpis a razítko

ZODPOVĚDNÉ OSOBYZODPOVĚDNÉ OSOBY


