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 Obec Ľubietová 
 Nám. V. Dunajského 1/1 
 976 55Ľubietová 
 
 
Vaša značka: Naša značka: Vybavuje / telefón:  Mesto / dátum:  
 Mgr. Nikola Vančíková V Banskej Bystrici 

 +421 48 47 20 555 02.09.21 

 

 

Vec: Ponuka PD502108114 
 

Parita: EXW  Spôsob dopravy: Raven a.s. 

Termín dodávky:   Platobné podmienky: 
(v dňoch): 

PREDFAKT 

Miesto/stanica určenia: Ľubietová 
 
 

 Platnosť ponuky: 3 pracovné dni resp. 
s výhradou medzipredaja 

Platnosť cien:  

 

Číslo tovaru 
Krajina pôvodu 

Názov tovaru 
Akosť/STN 

Množstvo MJ Cena za MJ 
bez DPH 

Čiastka 

      

3110100153 
EU 

Profil uzatvorený  40x 40x 4,0  6m 
S235JRH    

24,000 M 6,344 152,26 
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Označenie 
materiálu dĺžka  (mm) 

hmotnosť 
ks 
teoretická 
(kg) 

hmotnosť 
spolu 
teoretická 
(kg) eur/kg 

eur spolu 
bez DPH 

1 UNP 180 2 S235JR 5 400 119 238 1,070 254,660 

2 UNP 200 2 S235JR 5 400 137 273 1,070 292,110 

3 UNP 100 2 S235JR 3 660 39 78 1,070 83,460 

4 UNP 100 2 S235JR 3 350 36 71 1,070 75,970 

5 UNP 100 2 S235JR 3 660 39 78 1,070 83,460 

6 UNP 100 2 S235JR 3 350 36 71 1,070 75,970 

7 UNP 100 2 S235JR 2 950 31 63 1,070 67,410 

8 UNP 80 2 S235JR 2 590 23 45 1,070 48,150 
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9 UNP 80 2 S235JR 2 710 24 47 1,070 50,290 

    18       963  1031,480 
 

 
V prípade, že predávajúci zašle kupujúcemu ponuku na dodávku tovaru, ponuka sa považuje za nezáväznú. 
Príslušný právny záväzok na dodávku tovaru podľa dohodnutých podmienok medzi zmluvnými stranami vzniká 
až v prípade, že kupujúci, ktorému je ponuka adresovaná, na základe nej objedná ponúkaný tovar za 
ponúknutých podmienok a RAVEN a.s. ako predávajúci túto  objednávku (resp. čiastkovú 
objednávku/nahlášku) potvrdí. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať záväzne objednaný tovar výlučne v 
prípade súčasného/kumulatívneho splnenia podmienok spočívajúcich v tých skutočnostiach,  že  kupujúci 
splní všetky svoje zmluvné a zákonné povinnosti vo vzťahu ku konkrétnej dodávke tovaru a zároveň  bude 
mať kupujúci vysporiadané všetky záväzky voči predávajúcemu z ich vzájomného obchodného styku. 
 
 
Predávajúci si vyhradzuje právo fakturovať kupujúcemu nižšie uvedené príplatky za špecifické služby spojené 
s dodávkou tovaru. Druhy a sadzby jednotlivých príplatkov sú zverejnené aj na verejne prístupných miestach 
(webové sídlo a predajné miesta predávajúceho). Kupujúci má pred objednávkou tovaru možnosť sa 
s jednotlivými príplatkami oboznámiť a vykonaním objednávky sa má zato, že je s nimi uzrozumený a zaväzuje 
sa ich zaplatiť v určenej lehote splatnosti a tak, ako budú uvedené vo vystavenej faktúre. Druhy a sadzby 
poplatkov môže predávajúci jednostranne meniť. 
           
Príplatok za nízkoobjemovú prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg vrátane, nasledovne: 
  od 0 do 1 000 kg: 50 €/dodávka,  
  od 1 001 do 5 000 kg:       30 €/dodávka,  
  od 5 001 do 10 000 kg: 20 €/dodávka. 
 
Príplatok za vykládku tovaru s hydraulickou rukou v cene 6 €/15 min. bez DPH, pričom kupujúcemu bude vyfakturovaná každá, aj 
začatá štvrťhodina. 
 
Príplatok za zrýchlenú dodávku (tzv. flexi dodávku) za prednostné vychystanie a dodanie tovaru zákazníkovi do 24 hodín od 
predloženia objednávky, prípadne od pripísania úhrady zálohovej faktúry na účet RAVEN a. s. Uvedený príplatok bude účtovaný v cene 
20 €. Flexi dodávka je realizovateľná iba za podmienky takého objemu dodávky zákazníkovi, že vozidlo realizujúce prepravu je vyťažené 
minimálne na 50 %, iba v prípade požadovanej vzdialenosti prepravy do 50 km (do kilometrovej vzdialenosti je započítaná cesta 
k zákazníkovi a späť) a iba v prípade, že je dodávka pre predávajúceho technicky zrealizovateľná. 
 
Príplatok za obchodné delenie materiálu 
 
1. Rezanie:  
- tyče (ploché, kruhové, štvorcové, šesťhranné), betonárska oceľ, rúry, jäklové profily (otvorené a uzatvorené): 
Rozmerová škála: 
  do 50 mm:  2,75 €/rez, 
  od 51 do 90 mm:  3,75 €/rez, 
  nad 90 mm:  5,58 €/rez. 
- profily UNP, INP, UPE, UE, IPE, HEA, HEB: 
Rozmerová škála: 
  od 50 do 65 mm:  2,75 €/rez, 
  od 80 do 140 mm:  3,75 €/rez, 
  od 160 do 220 mm: 5,58 €/rez. 
 
2. Formátovanie plechov plynom:  
- plechy čierne – hrubé valcované za tepla: 
Rozmerová škála: 
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  od 12 do 50 mm:  8 €/bežný meter rezu 
 
3. Pálenie – balíkové množstvá:  
  do 500 kg:    5,80 €/balík, 
  do 1 500 kg:  10,00 €/balík, 
  do 3 000 kg:  18,33 €/balík, 
  do 5 000 kg:  27,50 €/balík. 
 
Manipulačný príplatok účtovaný zákazníkovi za manipuláciu s tovarom, pokiaľ je súčasťou dodávky tovarová položka s hmotnosťou do 
250 kg. Výška manipulačného príplatku je 3,- € za každú tovarovú položku s hmotnosťou do 250 kg. 
 
Doklady osvedčujúce kvalitu tovaru – hutné atesty sa dodávajú v prípade výslovnej písomnej požiadavky kupujúceho. V prípade 
požiadavky kupujúceho o zaslanie atestu v písomnej papierovej podobe spolu s dodacím listom je táto služba spoplatnená sumou 
0,79€/atest. 

 
Ceny uvedené v ponuke sú bez DPH.  

_______________ 
          Mgr. Nikola Vančíková 
 


