
 
 

Dodací podmínky firmy MDI s.r.o. 
Pokud není písemně dohodnuto jinak, jsou stanoveny tyto dodací podmínky 
montážních prací. 

1) Stavební připravenost bude zákazníkem potvrzena min. 3dny před plánovaným 
nástupem na montáž a zdokumentována fotodokumentací včetně určené čisté 
podlahy a zajištěného přívodu 230V pro provádění prací. 

2) Při nedodržení stavební připravenosti a absenci jakékoli dorazové či fasádní části 
stavební připravenosti bude zákazník montérem obeznámen s dopadem na funkci 
zařízení plynoucí ze závady na připravenosti a bude závada zapsána do předávací 
dokumentace.   

3) Staveniště bude zajištěno a prosto všem řemeslům, které by jakkoli bráni provádění 
nutných úkonů na bezvadné montáži zařízení. 

4) Přístup k montovanému zařízení bude zajištěn před nástupem montérů na staveniště 
v dostatečném rozsahu a bude zdokumentován fotodokumentací min. 3dny před 
plánovaným nástupem na montáž. V případě dodávky MDI s.r.o. včetně lešení či 
montážní plošiny bude terén dostatečně zpevněný a rovný pro bezpečné provedení 
montáže. Při provádění výškových prací (nad 3m) na žebříkách bude zákazníkem 
zajištěn prostor pro usazení žebříku a firma MDI s.r.o.  zajistí, aby případné opření 
žebříku nepoškodilo podklad opřenou hranou. Poškození plynoucí z opřeného 
žebříku postaveném na nestabilním podloží není důvodem k represi firmy MDI s.r.o. 
ze strany objednavatele, ale je to poškození plynoucí z nedodržení stavební 
připravenosti.    

5) Nutné úpravy okolních konstrukcí budou předem dohodnuty. V případě že nastane 
situace neplánovaná, a bude třeba konstrukce upravit až v průběhu montážních prací 
musí být zákazník informován telefonicky a úprava musí být odsouhlasena. Pokud 
není možné objektivně úpravu provést firmou MDI s.r.o., bude montáž přerušena do 
provedení úpravy odbornou firmou a následně dokončena v nejbližším možném 
termínu. 

6) Firma MDI s.r.o. není elektroinstalační firmou, a tak neprovádí jiné rozvody než ty 
které bezprostředně souvisí s zařízeními a jejich funkcí (mimo žaluzií, rolet a 
podobných výrobků) je vždy ukončena dodávka MDI s.r.o. připojením na síť přes 
standardizovanou zásuvku 230V nebo 400V. 

7) Zapojení externích ovládacích prvků zařízení není v standardně v rozsahu dodávky 
mimo dodávku žaluzií, rolet a podobných výrobků. Pokud vznikne požadavek na 
ovládání až po sepsání smlouvy o dílo, bude zákazníkovy dodatečně rozsah 
doúčtován. 

8) Zajištění bezpečnosti pracovníků na stavbě a jejich označení bude vždy dohodnuto 
před podpisem smlouvy a další případné náklady na zajištění bezpečnosti či 
označení budou dle skutečných nákladů doúčtovány. 

9) V případě dodávky výrobků v citlivých prostorech či dokončených interiérech budou 
z připravenosti stavby tyto části staveniště zakryty, v případě roleta a žaluzií firma 
MDI s.r.o. zakrývá lokálně montážní prostor v rozsahu otvoru + 1m na každou stranu. 
Venkovní plochy (chodníky či jiné terasy citlivé na oděr musí zakrýt zákazní pro 
zajištění trasy a bezpečné provedení montáže)  

10) Úklid staveniště po ukončení prací zajistí firma MDI s.r.o. suchými čistícími postupy 
(zametání či vysávání), mokré čistící postupy nejsou zahrnuty v dodávce. 

11) Prokazatelně poškozené konstrukce (fotografie před a po či jiný důkaz) plynoucí 
z provádění prací firmy MDI s.r.o. budou opraveny na náklady firmy MDI či 
z pojistného dodavatele pouze v případě uvedení poškození v předávací 
dokumentaci prací. 

 
Ceny účtované při provádění víceprací firmou MDI s.r.o. nad rámec smluvené 
dodávky. 
Montážní práce 1osoba 460,-Kč, práce nad 8hod. / 1osoba v sazbě 350,-Kč bez DPH 
Dopravné 13Kč / 1Km bez DPH 
Paušální poplatek za dopravu (do 25Km) 350,-Kč/ tam i zpět 
     


