TECHNICKÁ POMOC PŘI ZAKLÁDÁNÍ ZDIVA
pro HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
I. DODAVATEL:

ARW stavební spol. s r.o.
Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava, Moravská-Ostrava
IČO : 286 06 671, DIČ : CZ 286 06 671
Tel.: +420 733 187 285, +420 773 257 388
Email : info@arw-stavebni.cz, www.arw-stavebni.cz
II. PŘEDMĚT SLUŽBY:

Technická pomoc při zakládání zdiva hrubé stavby, obvodových a vnitřních nosných stěn,
z přesných tvárnic broušených HELUZ STI, HELUZ Thermo STI, HELUZ Family vč. doplňků.
III. OBSAH TECHNICKÉ POMOCI:

Obsah pomoci školeného technika:
- Výškové zaměření základové desky nebo stropu, v místech pod zakládaným zdivem,
pomocí nivelačního přístroje.
- Určení zakládací roviny (výšky maltového lože). Minimální tl. maltového lože je 10 mm.
- Ukládání a výškové srovnání tzv. vyrovnávacích sad do zakládací roviny, pomocí
nivelačního přístroje.
- Seznámení pracovníků dodavatele stavby s technologickými požadavky a postupy zdění.
- Technický pracovník neprovádí: stahování zakládací malty, pokládku tvárnic, rozměrové
zaměření stavby. !!
Pozn.: Z praxe nedoporučujeme ukládání tvárnic do čerstvého maltového lože. Průměrná doba stahování
zakládací malty vč. zaměření zákl. desky je 8:00 hod. Cca 10 m/hod.

IV. VYBAVENÍ STAVEBNÍHO TECHNIKA:

Technik je vybaven:
Samo-nivelačním rotačním laserem, stativem, nivelační latí, metrem, pásmem, 2 páry tzv.
vyrovnávacích sad (ocelové přípravky sloužící jako vodítko pro stahování zakl.malty).
V. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ:

Nezbytná připravenost ze strany objednatele před příjezdem technika:
- Projektová dokumentace stavby
- Provedená hydroizolace, natavená v pásech (bez vzduchových dutin a vln) v místech
pod budoucí stěnou s dostatečným přesahem min 15 cm. Týká se základových desek.
- Vyznačené hrany zakládaných stěn, dle projektové dokumentace, vč. vyznačení ostění
otvorů (dveře, francouzská okna, prosklené stěny).
- Zakládací malta Heluz SBZ v dostatečném množství.
- Pokud si stavebník nechá uložit na stavbě palety s tvárnicemi, musí dbát na to, aby byly
uloženy minimálně 1m od vnitřní hrany budoucího zdiva, kde se bude provádět lože ze
zakládací malty (z důvodu zajištění přístupu).
Požadované vybavení staveniště:
- Stavební míchačka (ne stavební míchadlo!!)
- Stahovací lať hliníková obyčejná, bez chytů a zkosení délky minimálně 2,5m!!
- Přípojka el. a vody
- Lopata,stavební kolečko, zednické lžíce, provázek, křída
Požadovaná pracovní síla:
Minimálně 3 lidé !! ( při délce zakládané ložné spáry do 80 m)
1 zedník (srovnává pomocí stahovací latě zakládací maltu mezi vyrovnávací sady)
2 dělníci (příprava zakládací malty, transport malty atd.)
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VI. CENA SLUŽBY:

a) Paušální poplatek za založení RD (max. 1 pracovní den)
= 2000,- Kč s DPH ( zakládání prvního nadzemního podlaží).
= 3000,- Kč s DPH ( zakládání druhého a dalších nadzemních podlaží)

Poplatek zahrnuje:
- služby uvedené v odst.č.III. , obsah technické pomoci
- cestovné
b) Příplatky účtovány nad rámec paušálního poplatku při nedodržení podmínek
Při nesplnění povinností objednatele vyplývající z výše uvedených podmínek , v míře
dostatečné pro realizaci technické pomoci, je technik oprávněn odmítnout plnění služby a
nárokovat si proplacení nákladů.
Objednatel je povinen uhradit dodavateli náklady spojené s touto cestou a to:

- penále ve výší 500 Kč bez DPH + cestovné
- cestovné do 250km (počítáno tam i zpět od sídla firmy viz odst.č.I.) činí poplatek: 5
Kč/1km bez DPH.
- cestovné nad 250km (počítáno tam i zpět od sídla firmy viz odst.č.I.) bude počítáno dle
konkrétního případu (ubytování atd.)
VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

1)
2)
3)
4)

Příjezd na staveniště je domlouván v rozmezí 7:00 – 9:30 hod. dopoledne.
Technik kontaktuje zákazníka min. 2 dni před dohodnutým termínem služby.
Případné dotazy směřuje zákazník na uvedená tel.čísla, emailové adresy dodavatele.
Pokud technik po příjezdu na staveniště zjistí, že nejsou splněny povinnosti objednatele
vyplývající z výše uvedených podmínek , v míře dostatečné pro realizaci, je oprávněn
odmítnout plnění služby a nárokovat si proplacení nákladů viz odst. VI., čl. b těchto
podmínek.
5) Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek technické pomoci bez
předchozího upozornění.
6) Objednáním služby technické pomoci, akceptuje objednatel, všechny výše uvedené
podmínky dodavatele.
V Ostravě dne 18.05.2010
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