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Obchodní podmínky a firemní politika : platné v období 01.01.2020 -31.12.2020 
Vzhledem k dlouhodobému rozvoji společnosti TESing TP komplet a v rámci zlepšování dodavatelských vztahů 
poskytuje TESing TP komplet následující obchodní podmínky pro  nabízené práce : 
Obecné podmínky: 
TESing TP komplet má pro nabízené práce živnostenské listy a oprávnění od orgánů státní správy (TIČR apod.). 
Koordinace profesí mimo nabídku nejsou součástí nabídky.  
Práce budou prováděny od pondělí do pátku od 6,30 do 18,30.  
Ostatní dny - so, ne, svátky a práce v čase od 18,30 do 6,30 nejsou součástí nabídky. V případě požadavků na noční 
směny  a práce o so, ne a svátcích a možností TESing TP komplet se bude účtovat přirážka 400,- Kč/hod a osoba. 
Přesáhnou-li náklady na případné vícepráce, vyvolané změnou technického zadání z  potřeb objednatele o  10 % nad 
dohodnutou cenu, má zhotovitel právo na změnu konečného termínu . Bude-li v průběhu prací změněno technické 
zadání dle potřeb objednatele a dojde k navýšení objemu prací, zpracuje před zahájením těchto prací zhotovitel 
nabídku (změnový list), kde bude dohodnuta nová cena, nový termín dokončení prací a nové platební podmínky. 
Pokud se smluvní strany nedohodnou na nové ceně, novém termínu dokončení prací a nových platebních 
podmínkách víceprací, nemusí tyto TESing TP komplet  provádět. 
Protiplnění objednatele (bezplatně) : 
Poskytnutí plochy pro zařízení staveniště a skladování 
Poskytnutí sociálního zařízení. 
Poskytnutí el. energie 
Objednatel předá protokolem TESing TP komplet pracoviště způsobilé k zahájení montážních prací, součástí je 
předání stavebního povolení v právní moci 
Časový harmonogram : 
Pokud bude na práce vypracován časový harmonogram, který není součástí nabídky, vyhrazuje si právo TESing TP 
komplet harmonogram odsouhlasit, bez odsouhlaseného harmonogramu nebudou práce zahájeny. 
Cena : 
Celková cena je sestavena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou nabídky a tvoří ji ceny jednotlivých 
položek dle soupisů prací. Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady jsou uvedeny odděleně a odpovídají 
rozsahu díla. 
V případě rozšíření nabídnutého rozsahu díla, navrhujeme využít pro jejich ocenění jednotkové ceny základní části, 
pokud budou tyto uvedeny v základní části. Jednotkové ceny neuvedené v základní části budou stanoveny dohodou.. 
Přerušení montážních prací a tím vzniku prostojů z viny objednatele vzniká TESing TP komplet nárok účtovat 
objednateli částku ve výši 450,- kč /hod/ dotčený pracovník.  
Platební podmínky : 
Splatnost daňových dokladů do 30-ti dnů 
Zádržné : nebude aplikováno 
Zkoušky doklady : 
Zkoušky svarů : vizuální kontrola, rtg  dle doporučení ČSN EN, pokud není v technické dokumentaci uvedeno jinak. 
Doklady a záruční listy dle doporučení ČSN EN. 
Součástí dodávky a montáže není  posouzení tlakových sestav dle nařízení vlády č.219/2016 Sb., zajišťuje objednatel 
samostatně.. 
Záruky : 
Záruku na námi dodávané materiály a prováděné práce je poskytnuta v délce 24 měsíců, mimo částí podléhajících 
rychlému opotřebení Záruka na nátěry 12 měsíců  
Veškeré záruky se nevztahují na případy : 
Zjištěná závada je mimo rámec D+M TESing TP komplet s.r.o. 
Záruku nelze uplatnit pokud došlo k porušení návodu k obsluze, užívání díla pro jiné účely než bylo projektováno nebo 
neoprávněného zásahu do předaného díla.  
Smluvní vztah:  
Objednatelem odsouhlasená nabídka zhotovitele a objednávka zadavatele potvrzená zhotovitelem. 
 
Pokud TESing TP komplet není nositelem technického řešení,  není zodpovědný za případnou funkčnost/nefunkčnost 
navrženého zařízení vyplývající z předaného technického řešení/zadání  (projektové dokumentace).  

 
V Pardubicích, 02.01.2020, Josef Barták, vedoucí obchodního úseku 


