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Všeobecné montážní podmínky společnosti
Linde Material Handling Česká republika s.r.o.
Provedení montáže
Montáž zařízení provede zhotovitel svým jménem a na vlastní nebezpečí.
Termín montáže
Průběh montážních prací bude proveden v souladu s termíny stanovenými ve smlouvě o dílo.
Cena montáže
Cena montáže je započtena v ceně dodávky.
Cena montáže je založena na plynulém průběhu montážních prací. Náklady za zpoždění nebo přerušení
montážních prací, způsobené nepřipraveností prostor budou účtovány zvlášť.
Předání místa montáže a ukončení montážních prací
Před započetím montáže bude místo montáže protokolárně předáno odpovědným pracovníkem
objednatele vedoucímu montážní skupiny zhotovitele.
Neprodleně po skončení montážních prací budou provedeny přejímací zkoušky za přítomnosti
objednatele a zhotovitele. O výsledku zkoušek bude sepsán přejímací protokol.
Montáž skladové technologie
Montáž skladové technologie bude provedena montéry zhotovitele.
Před montáží skladové technologie musí být provedena hotová podlaha s definitivní úpravou povrchu
a všechny ostatní stavební práce.
Za stav a únosnost podlahy zodpovídá objednatel.
Prostory při montáži skladové technologie musí být dostatečně osvětlené a vybavené elektrickou
síťovou přípojkou.
Na montážní ploše nesmí vykonávat činnost jiné montážní skupiny.
Při montáži musí být umožněn přísun, vykládka a meziskladování materiálu.
Spolupůsobení objednatele
Objednatel je povinen dnem započetí montáže umožnit zhotoviteli přístup do prostor, kde má být
splněno plnění smlouvy a zajistit jejich protokolární předání.
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně k dispozici pro vykládku nákladních automobilů a
manipulaci s materiálem po celou dobu montáže vhodný vysokozdvižný vozík, přípojku el. energie a
zdroj vody .
Objednatel určí výškový bod pro ukládání kolejového zařízení před ukotvením kolejí a před konečnými
úpravami podlahy zajistí provedení kontroly jejich uložení a shodnost s projektovou dokumentací
umístění skladovací technologie.
Objednatel zajistí zhotoviteli zdarma uzamykatelnou místnost pro meziskladování elektro
komponentů, uskladnění nářadí a nástrojů montérů.
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Objednatel je povinen po skončení montáže na výzvu zhotovitele neprodleně provést převzetí
montážní plochy. Objednatel je povinen provádět opatření, která povedou k ochraně majetku
zhotovitele až do doby provedení přejímacích zkoušek a úplného zaplacení předmětu díla.
Převzetím předmětu díla potvrzuje objednatel, že místo montáže bylo předáno objednateli bez závad.
Platnost
Tyto Montážní podmínky jsou závazné a nabývají platnosti podpisem smluvních stran. Tvoří nedílnou
součást uzavřeného smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem.
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