
OBJEDNÁVAJÍCÍ (RAZÍTKO):

Předpokládaná

délka pronájmu:

ze dne:

Typ jeřábu:

Popis služby:

Místo práce:

IČ:

Datum a hodina

pronájmu:

ROMANKO s.r.o.

DODAVATEL:

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

tel.: fax:

LIFT & CRANES s.r.o.
Přemyslova 1264/5

736 01 HAVÍŘOV

mobile: +420 720 622 322

e-mail: zvedame@gmail.cz

www.zvedame.cz

IČ: 05575630 // DIČ: CZ05575630email:

Kontaktní

osoba:

Poznámky:

délka pronájmu:

Doprava/km:Práce/h:
Dohodnuté ceny

(netto):
Paušál:

Způsob platby: Převodem dnů Hotově

pronájmu:

1. Minimální denní čas pronájmu jeřábu nosnosti do 50t jsou 4 hodiny a jeřábu nad 50t je 8 hodin.

2. Mezi závazky Dodavatele patří práce Obsluhy na jeřábu.

3. Dodavatel se tímto zavazuje, že provedení jeřábnických prací bude pod dohledem zodpovědné osoby, která je kvalifikována na daný druh prací, prováděných v souladu s platnými normami, 

předpisy, harmonogramem prací, ale také přípravou místa jeřábnických prací, školení Obsluhy a potvrzení provedení prací v příslušné dokumentaci.

4. Objednávající čestně prohlašuje, že má veškerá povolení pro příjezd jeřábu na požadované místo práce (veřejné silnice) a přebírá tak zodpovědnost za případné škody způsobené transportem 

a běžnou prací jeřábu.

5. V případě parkování jeřábu v místě Objednávajícího, přebírá Objednávající zodpovědnost za zabezpečení jeřábu před vandalismem a krádeží.

6. Objednávající tímto čestně prohlašuje, že v místě lokace jeřábu nejsou žádné výkopy, studny, podzemní kanalizace a svahy, nadzemní elektrické vedení a další překážky, které by mohly 

ohrozit práci jeřábu a na místo práce jeřábu je bezpečný dojezd.

7. Objednávající se tímto zavazuje, že k výše uvedeným pracím bude z jeho strany zajištěna kvalifikovaná skupina specialistů-vázačů a také zodpovědná osoba pro kontrolu průběhu prací.

8. Objednávající pošle spolu s objednávkou aktuální výpis z OR nebo ŽR.

9. V případě zrušení objednávky den před plánovaným provedením prací nebo v den prací bude účtován poplatek ve výši 50% denní sazby.

10. Objednávající souhlasí s vystavením faktury bez svého podpisu.

11. V případě netypického nákladu np. netypický tvar, absence úchytů, strojů bez uvedení těžiště Objednávající předá instrukce vykládky/nakládky anebo zadá její provedení Dodavateli za 

dodatečnou úhradu.

12. Mezi aktivní čas práce jeřábu se počítá doba rozložení a složení, a také čas potřebný pro přepatkování v průběhu trvání prací na základě uvážení Obsluhy.

Podpis a razítko

ZODPOVĚDNÉ OSOBYZODPOVĚDNÉ OSOBY


