A G R O S T A V stavebno-obchodné družstvo, Nová 74, 058 80 Poprad
BETÓNOVEJ ZMESI,

Firma:
Prevádzka:
Výrobky:
Ceny platné:

CENNÍK
DOPRAVY BETÓNOVEJ ZMESI, DOPRAVY A PRÁCE
ČERPADLA BETÓNU
pri platbe na faktúru

Agrostav stavebno-obchodné družstvo, Nová 74, 058 80 Poprad
centrálna betonárka Batizovce
betónové zmesi
číslo KP 26,63
od 01.05.2011

BETÓNOVÁ ZMES
Trieda
betónu

D max

Cena bez DPH
v € / m3

DPH
20%

Cena s DPH
€/ m3

C8/10

32

58,00

11,60

69,60

C12/15

16

65,00

13,00

78,00

C16/20

16

68,00

13,60

81,60

C20/25

16

71,00

14,20

85,20

C25/30

16

75,00

15,00

90,00

C30/37

16

82,00

16,40

98,40

C35/45

16

83,00

16,60

99,60

C12/15

4

68,00

13,60

81,60

C16/20

4

72,00

14,40

86,40

Ceny platné od 1.1.2011 sa týmto rušia.
V prípade zmien cien vstupov v priebehu nasledujúceho obdobia, ktoré by ovplyvnili uvedené ceny
polotovarov, si predávajúci vyhradzuje právo úpravy cien. Ceny budú premietnuté v novom cenníku
výrobkov.
Betónové zmesi sú vyrábané zo štrku 3- frakcií s najhrubším zrnom do 16mm.
Všetky druhy betónov spĺňajú kvalitatívne požiadavky STN EN 206 – 1 a na požiadanie bude kupujúcemu
predložený certifikát, vyhlásenie zhody na jednotlivé druhy betónov.
Zľava:
–
pri platbe vopred , odber nad 30 m3 – zľava 10,00 €/m3
–
pri včasnej úhrade faktúry(splatnosť 30 dní), odber nad 30m3 – zľava 7,00 €/m3 (Kúpna zmluva)
Cenové podmienky:
- ceny uvedené v tomto cenníku sú základné, platné pre všetkých odberateľov platiacich po odbere tovaru
formou faktúry na základe zmluvy, resp. objednávky
- pri odbere betónovej zmesi nad 100 m3 je potrebné uzatvoriť kúpnu zmluvu, dodávka betónu sa uskutoční
až po jej podpísaní
- pri odbere betónovej zmesi nad 100m3 predávajúci poskytne zľavu odberateľovi s ktorým je uzatvorená KZ
- zľava platí v prípade, ak kupujúci zaplatí vystavenú faktúru v lehote splatnosti a nemá voči našej firme
nedoplatky z minulých období
- za dodávky realizované v nočných hodinách (po18,00 hod) a v dňoch pracovného voľna (sobotu),
predávajúci účtuje prirážku 5%, (minimálny odber je nad 20m 3 bet. zmesi)
- za dodávky realizované v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok (nedeľa a pod.), predávajúci účtuje
kupujúcemu prirážku 10%, (minimálny odber je nad 20m 3 bet. zmesi)
- predávajúci dodá predmet plnenia iba pri včasnom nahlásení odberu t.j. do 30m 3 - 1 deň vopred
nad 30m3 – 3 dni vopred
- pri nepriaznivých poveternostných podmienkach – nízkych a záporných teplotách je dodávateľ oprávnený
od objednávky na požadovaný odber betónovej zmesi odstúpiť

DOPRAVA BETÓNOVEJ ZMESI
Cena bez DPH
€
MIX 4,5m3

Cena s DPH
€
MIX 4,5m3

Cena bez DPH
€
MIX 8m3

Cena s DPH
€
MIX 8m3

1 km

1,33

1,60

2,00

2,40

Nakládka ,
vykládka /
15min

5,00

6,00

6,00

7,20

- účtuje sa každý i začatý km prepravy z betonárne na stavbu k odberateľovi,resp. na miesto vykládky a späť
- účtuje sa každá i načatá 15 minútovka nakládky a vykládky
DOPRAVA A PRÁCA ČERPADLA BETÓNU SANY
Čerpanie betónu

Cena bez DPH
€

DPH 20%
€

Cena s DPH
€

Presun čerpadla

1,33 / km

0,27

1,60

Práca čerp. do 20 m

71,40 / hod

14,28

85,68

Práca čerp. do 30 m

79,70 / hod

15,94

95,64

Práca čerp.do 36,6m

93,00 / hod

18,60

111,60

Štartovacia zmes

8,30 / ks

1,66

9,96

Pridanie hadíc

4,65 / m

0,93

5,58

Čerpanie
drátkobetónu

2,66 / m3

0,53

3,19

Prístavné čerpadla
k cudzej betonárni

1,33 / km

0,27

1,60

- minimálna sadzba pre použitie čerpadla je 1 hodina
- po prvej hodine výkonu čerpadla sa výkon čerpadla účtuje za každých započatých 15 min. výkonu
čerpadla, pričom cena výkonu za 15min. je zodpovedajúca ¼ hodinovej sadzby výkonu čerpadla
- presun čerpadla sa účtuje za každý započatý km zo stanoviska čerpadla na stavbu a späť, stanoviskom
čerpadla rozumieme tú betonáreň predávajúceho, ktorá plní dodávku betónov na stavbu, na ktorej je
čerpadlo
- prístavné čerpadla k cudzej betonárni predávajúci účtuje za každý započatý km zo stanoviska čerpadla
(parkovacie miesto) k cudzej betonárni, ktorá plní dodávku betónov
- doba výkonu (práce) čerpadla je doba od pristavenia čerpadla až po zloženie a odchod zo stavby
- do doby výkonu čerpadla sa nepočítajú prestoje zapríčinené poruchou čerpadla dlhšou ako 15 min.
a prestoje zapríčinené prestávkou v dodávke betónov zo strany predávajúceho dlhšou ako 15 min.
- použitie hadíc (prídavného potrubia) je potrebné objednať a konzultovať pred odberom pri objednávaní
betónu
Upozornenie pre odberateľa:
- zabezpečte, aby počas dopravy a spracovania nedochádzalo k riedeniu betónovej zmesi dodatočnou vodou,
znižuje to kvalitu betónu
- kupujúci je povinný spracovať a ošetrovať betón v zmysle platných technických ustanovení – noriem
- predávajúci nezodpovedá za škody a vady na diele vzniknuté nesprávnym spracovaním a ošetrovaním
betónu zo strany kupujúceho
- reklamáciu na dodávku tovaru a služieb je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bezodkladne po
tom, čo ju zistil
- reklamácie na množstvo dodaného betónu je kupujúci oprávnený uplatniť na každú jednotlivú dodávku
samostatne t.j. na každý dovezený autodomiešavač zvlásť, nie ako celok

- pre úspešné plnenie dodávok zo strany predávajúceho je kupujúci povinný na mieste dodania zaistiť
zjazdnosť a potrebnú pevnosť komunikácií pre pohyb autotechniky, prípadne dostatočný priestor pre prácu
čerpadla betónu. Kupujúci zároveň zodpovedá za odstránenie nečistôt z verejných komunikácií a plôch,
pokiaľ došlo k ich znečisteniu autototechnikou predávajúceho z miesta dodávky (vykládky). Takisto
kupujúci zodpovedá za vybavenie potrebných výnimiek, uzávierok a potrebných opatrení ohľadom
verejných komunikácií a priestranstiev zaťažených plnením dodávky betónu
- v prípadoch prekážok nezavinených predávajúcim, napr. výpadok el. energie, dodávok vody, dopravné
zápchy, úradné obmedzenia, poruchy výrobných a dopravných zariadení, udalosti a pod., a zvlášť, pokiaľ
sa nedali predvídať a ani sa im nedalo predísť, nie je predávajúci povinný plniť dodávku a dodržať jej
termín. Plnenie dohodnutej dodávky sa posúva o dobu trvania prekážky a nie je možné žiadať odškodné od
predávajúceho. Ak uvedené prekážky celkom znemožnia plniť dodávku, predávajúci je zbavený povinnosti
túto dodávku splniť. Kupujúci bude o tom všetkom včas vyrozumený.

V Poprade 1.5.2011

Ing. Jozefína Pekarčíková
predseda družstva

Príjem objednávok:
Agrostav stavebno-obchodné družstvo,
Nová 74, 058 80 Poprad,
Fax: 052/ 7767527
Tel: 0905 645 801 p. Vincek
vedúci betonárne

A G R O S T A V stavebno-obchodné družstvo, Nová 74, 058 80 Poprad
BETÓNOVEJ ZMESI,

Firma:
Prevádzka:
Výrobky:
Ceny platné:

CENNÍK
DOPRAVY BETÓNOVEJ ZMESI, DOPRAVY A PRÁCE
ČERPADLA BETÓNU
pri platbe v hotovosti

Agrostav stavebno-obchodné družstvo, Nová 74, 058 80 Poprad
centrálna betonárka Batizovce
betónové zmesi
číslo KP 26,63
od 01.05.2011

BETÓNOVÁ ZMES
Trieda
betónu

D max

Cena bez DPH
v € / m3

DPH
20%

Cena s DPH
€/ m3

C8/10

32

54,00

10,80

64,80

C12/15

16

61,00

12,20

73,20

C16/20

16

64,00

12,80

76,80

C20/25

16

67,00

13,40

80,40

C25/30

16

71,00

14,20

85,20

C30/37

16

78,00

15,60

93,60

C35/45

16

79,00

15,80

94,80

C12/15

4

64,00

12,80

76,80

C16/20

4

68,00

13,60

81,60

Ceny platné od 1.1.2011 sa týmto rušia.
V prípade zmien cien vstupov v priebehu nasledujúceho obdobia, ktoré by ovplyvnili uvedené ceny
polotovarov, si predávajúci vyhradzuje právo úpravy cien. Ceny budú premietnuté v novom cenníku
výrobkov.
Betónové zmesi sú vyrábané zo štrku 3- frakcií s najhrubším zrnom do 16mm.
Všetky druhy betónov spĺňajú kvalitatívne požiadavky STN EN 206 – 1 a na požiadanie bude kupujúcemu
predložený certifikát, vyhlásenie zhody na jednotlivé druhy betónov.
Cenové podmienky:
- ceny uvedené v tomto cenníku sú základné, platné pre všetkých odberateľov platiacich po odbere tovaru
formou faktúry na základe zmluvy, resp. objednávky
- pri odbere betónovej zmesi nad 100 m3 je potrebné uzatvoriť kúpnu zmluvu, dodávka betónu sa uskutoční
až po jej podpísaní
- pri odbere betónovej zmesi nad 100m3 predávajúci poskytne zľavu odberateľovi s ktorým je uzatvorená KZ
- zľava platí v prípade, ak kupujúci zaplatí vystavenú faktúru v lehote splatnosti a nemá voči našej firme
nedoplatky z minulých období
- za dodávky realizované v nočných hodinách (po18,00 hod) a v dňoch pracovného voľna (sobotu),
predávajúci účtuje prirážku 5%, (minimálny odber je nad 20m 3 bet. zmesi)
- za dodávky realizované v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok (nedeľa a pod.), predávajúci účtuje
kupujúcemu prirážku 10%, (minimálny odber je nad 20m 3 bet. zmesi)
- predávajúci dodá predmet plnenia iba pri včasnom nahlásení odberu t.j. do 30m 3 - 1 deň vopred
nad 30m3 – 3 dni vopred
- pri nepriaznivých poveternostných podmienkach – nízkych a záporných teplotách je dodávateľ oprávnený
od objednávky na požadovaný odber betónovej zmesi odstúpiť

DOPRAVA BETÓNOVEJ ZMESI
Cena bez DPH
€
MIX 4,5m3

Cena s DPH
€
MIX 4,5m3

Cena bez DPH
€
MIX 8m3

Cena s DPH
€
MIX 8m3

1 km

1,33

1,60

2,00

2,40

Nakládka ,
vykládka /
15min

5,00

6,00

6,00

7,20

- účtuje sa každý i začatý km prepravy z betonárne na stavbu k odberateľovi,resp. na miesto vykládky a späť
- účtuje sa každá i načatá 15 minútovka nakládky a vykládky
DOPRAVA A PRÁCA ČERPADLA BETÓNU SANY
Čerpanie betónu

Cena bez DPH
€

DPH 20%
€

Cena s DPH
€

Presun čerpadla

1,33 / km

0,27

1,60

Práca čerp. do 20 m

71,40 / hod

14,28

85,68

Práca čerp. do 30 m

79,70 / hod

15,94

95,64

Práca čerp.do 36,6m

93,00 / hod

18,60

111,60

Štartovacia zmes

8,30 / ks

1,66

9,96

Pridanie hadíc

4,65 / m

0,93

5,58

Čerpanie
drátkobetónu

2,66 / m3

0,53

3,19

Prístavné čerpadla
k cudzej betonárni

1,33 / km

0,27

1,60

- minimálna sadzba pre použitie čerpadla je 1 hodina
- po prvej hodine výkonu čerpadla sa výkon čerpadla účtuje za každých započatých 15 min. výkonu
čerpadla, pričom cena výkonu za 15min. je zodpovedajúca ¼ hodinovej sadzby výkonu čerpadla
- presun čerpadla sa účtuje za každý započatý km zo stanoviska čerpadla na stavbu a späť, stanoviskom
čerpadla rozumieme tú betonáreň predávajúceho, ktorá plní dodávku betónov na stavbu, na ktorej je
čerpadlo
- prístavné čerpadla k cudzej betonárni predávajúci účtuje za každý započatý km zo stanoviska čerpadla
(parkovacie miesto) k cudzej betonárni, ktorá plní dodávku betónov
- doba výkonu (práce) čerpadla je doba od pristavenia čerpadla až po zloženie a odchod zo stavby
- do doby výkonu čerpadla sa nepočítajú prestoje zapríčinené poruchou čerpadla dlhšou ako 15 min.
a prestoje zapríčinené prestávkou v dodávke betónov zo strany predávajúceho dlhšou ako 15 min.
- použitie hadíc (prídavného potrubia) je potrebné objednať a konzultovať pred odberom pri objednávaní
betónu
Upozornenie pre odberateľa:
- zabezpečte, aby počas dopravy a spracovania nedochádzalo k riedeniu betónovej zmesi dodatočnou vodou,
znižuje to kvalitu betónu
- kupujúci je povinný spracovať a ošetrovať betón v zmysle platných technických ustanovení – noriem
- predávajúci nezodpovedá za škody a vady na diele vzniknuté nesprávnym spracovaním a ošetrovaním
betónu zo strany kupujúceho
- reklamáciu na dodávku tovaru a služieb je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bezodkladne po
tom, čo ju zistil
- reklamácie na množstvo dodaného betónu je kupujúci oprávnený uplatniť na každú jednotlivú dodávku
samostatne t.j. na každý dovezený autodomiešavač zvlásť, nie ako celok

- pre úspešné plnenie dodávok zo strany predávajúceho je kupujúci povinný na mieste dodania zaistiť
zjazdnosť a potrebnú pevnosť komunikácií pre pohyb autotechniky, prípadne dostatočný priestor pre prácu
čerpadla betónu. Kupujúci zároveň zodpovedá za odstránenie nečistôt z verejných komunikácií a plôch,
pokiaľ došlo k ich znečisteniu autototechnikou predávajúceho z miesta dodávky (vykládky). Takisto
kupujúci zodpovedá za vybavenie potrebných výnimiek, uzávierok a potrebných opatrení ohľadom
verejných komunikácií a priestranstiev zaťažených plnením dodávky betónu
- v prípadoch prekážok nezavinených predávajúcim, napr. výpadok el. energie, dodávok vody, dopravné
zápchy, úradné obmedzenia, poruchy výrobných a dopravných zariadení, udalosti a pod., a zvlášť, pokiaľ
sa nedali predvídať a ani sa im nedalo predísť, nie je predávajúci povinný plniť dodávku a dodržať jej
termín. Plnenie dohodnutej dodávky sa posúva o dobu trvania prekážky a nie je možné žiadať odškodné od
predávajúceho. Ak uvedené prekážky celkom znemožnia plniť dodávku, predávajúci je zbavený povinnosti
túto dodávku splniť. Kupujúci bude o tom všetkom včas vyrozumený.

V Poprade 1.5.2011

Ing. Jozefína Pekarčíková
predseda družstva

Príjem objednávok:
Agrostav stavebno-obchodné družstvo,
Nová 74, 058 80 Poprad,
Fax: 052/ 7767527
Tel: 0905 645 801 p. Vincek
vedúci betonárne

