PRAVIDLA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ SKLADOVÝCH MATERIÁLŮ DODÁVANÝCH
PŘÍMO ZHOTOVITELŮM
A) Způsob zajišťování betonových a dřevěných sloupů je následující:
1) Zhotovitel si sloupy objedná formou rezervace přes Extranet u příslušného Centrálního
skladu E.ON (CS Brno - Slatina, CS Č. Budějovice), dále jen CS, jako požadavek na
přeskladnění.
2) Souběžně s objednáním betonových sloupů u příslušného CS si zhotovitel projedná
termín a místo dodání přímo s výrobcem.
3) Minimální množství výrobci dopravovaných betonových sloupů je 10 ks. Kumulaci
minimálního počtu sloupů zajišťuje Logistika.
4) E.ON Logistika tyto sloupy objedná u dodavatele.
5) Přepravu betonových sloupů na místo určení organizuje dodavatel, ve spolupráci se
zhotovitelem. Vykládku betonových sloupů na místě určení zajišťuje zhotovitel.
6) Rozvoz dřevěných sloupů:
 oblast Brno pod 30 ks sloupů zhotovitel si odebere dřevěné sloupy z CS Brno Slatina, nad 30 ks sloupů přepravu organizuje dodavatel,
 oblast České Budějovice zhotovitel odebírá sloupy ze skladu dodavatele.
Výlučně pro případy odstranění nahodilých poruch a havárií je na obou centrálních
skladech k dispozici definovaná havarijní zásoba sloupů s neomezenou dostupností.
B) Způsob zajišťování betonových pilířů je následující:
1) Zhotovitel si pilíře objedná formou rezervace přes Extranet u příslušného CS buďto jako
požadavek na přeskladnění, eventuálně jako požadavek pro přímý výdej do zakázky.
2) Dodávky zboží budou realizovány na základě samostatných objednávek/odvolávek
s uvedením typu, množství, místa plnění a termínů do místa plnění v paritě DDP dle
INCOTERMS 2010 dle aktuální potřeby kupujícího.
3) Zhotovitel projedná způsob dopravy, termín a místo dodání přímo s výrobcem.
C) Způsob zajišťování ochranných rour vč. příslušenství je následující:
1) Zhotovitel si objedná ucelená balení (plné délky) prostřednictvím extranetu u příslušného
CS formou přeskladnění.
2) Na základě tohoto požadavku EON Logistika tyto roury objedná u dodavatele ochranných
rour.
3) Hodnota minimální dodávky je stanovena na 10 tis. CZK (bez DPH). V tomto případě
zaveze dodavatel ochranné roury přímo na zhotovitelem požadované místo určení danou
dodávku rour (sklad, stavba).
4) Kumulaci minimálního počtu ochranných rour do výše uvedeného limitu zajišťuje
Logistika.
Pozn: existuje i možnost společného závozu pro více zhotovitelů (pokud se dohodnou 2
zhotovitelé a dají dohromady objednávku přes 10 tis. CZK s požadavkem závozu na stejný
den a jejich sklady nejsou od sebe vzdáleny více jak 30 km)
D) Způsob zajišťování ocelové konstrukce vč. příslušenství je následující:
1) Zhotovitel si konstrukci objedná formou rezervace přes Extranet u příslušného CS buďto
jako požadavek na přeskladnění, eventuálně jako požadavek pro přímý výdej do
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zakázky. Minimální objem konstrukcí výrobcem dopravovaných na požadované místo
určení (sklad, či staveništní skládka) je 30 tis. CZK (bez DPH). Vykládku ocelových
konstrukcí na místě určení zajišťuje zhotovitel.
Zhotovitel se může s výrobcem dohodnout i na menších závozech (tam, kde je výrobce
schopen zkumulovat společný závoz pro více odběratelů).
Zhotovitelé si mohou konstrukce vyzvednout také přímo v sídle výrobce konstrukce.
Souběžně s objednáním konstrukcí u příslušného CS si zhotovitel projedná způsob
dopravy, termín a místo dodání přímo s výrobcem.
EON Logistika konstrukce objedná u výrobce a přeskladní je na sklad E.ON u
zhotovitele, eventuálně vyskladní přímo na požadovanou zakázku.

Kontaktní osoby výrobců *):
Betonové sloupy:
Sloupárna Majdalena, s.r.o.
ELV S. Morava, s.r.o.
Dřevěné sloupy:
Timberimpex, s.r.o.
Ochranné trubky:
KAMAT, spol. s r.o.
Elektro S.M.S., s.r.o.
Ocelové konstrukce: Energetika servis, s.r.o.
Betonové pilíře:
Sloupárna Majdalena, s.r.o.
Drokos, s.r.o.
*) aktuální stav pro účel veřejné zakázky
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