“Nejsme nutnost, jsme cesta“
Kdo jsme a co nabízíme
-

Metrostav stavebniny, s.r.o. jsou členem Skupiny Metrostav, největšího stavebního uskupení v rámci ČR

-

na trhu působíme již od roku 1993

-

průměrný roční obrat se pohybuje mezi 500-750 mil. Kč

-

nabízíme kompletní sortiment stavebních hmot po celé ČR a SR

Výhody spolupráce s námi
-

pro subdodavatele Skupiny Metrostav dodávky bez přímých úhrad za zboží (platby probíhají formou finančních
zápočtů, kde jsou platby za dodané zboží odpočteny až z fakturace subdodavatele; netřeba CF/hotovost)

-

dodáváme pouze zboží od prověřených dodavatelů, splňující požadavky nové legislativy

-

jednoduchá a pružná komunikace na příslušné zakázce (M stavebniny/Metrostav/subdodavatel)

-

operativní řešení situací, vzniklé nepředvídatelným vývojem na stavbě (například není-li prodlení s platbou
zaviněno subdodavatelem, ale vyšším dodavatelem či investorem, neuplatňujeme penále)

-

vždy pro konkrétní stavební zakázku je přidělen pouze jeden obchodní zástupce, který komplexně zajišťuje
veškeré dodávky zboží v rámci celé stavby a je opakovaně v komunikaci se zástupci Metrostavu (vedoucí
projektu, stavbyvedoucí, příprava)

-

subdodavatelům pomůžeme s orientací v postupech
přehled, znalost vnitřního prostředí a procesů.

uvnitř společností Skupiny Metrostav. Máme všeobecný

Výhody řešení pohledávek formou zápočtů
-

po podpisu zápočtu ze strany subdodavatele, který připraví naše strana, je již veškerá agenda spojená
s administrativou a následnou platbou v naší režii (závazky subdodavatele vůči nám se považují za uzavřené).

-

kopírujeme podmínky na dané zakázce (průběh realizace, fakturace, splatností mezi subdodavatelem a
generálním dodavatelem atd.), které podle dohody můžeme dále individuálně upravit

-

zápočtováno je obvykle pouze zboží, která bylo v daném měsíci zabudováno a vyfakturováno, s vazbou na
dostatečný objem financí pro ostatní režijní náklady subdodavatele

Pravidla nakupování ve Skupině Metrostav, platná pro subdodavatele
(pravidla, platná podle Smlouvy o dílo a Všeobecných smluvních podmínek Metrostavu a.s. / Subterra a.s.)
-

Povinnost poptat společnost Metrostav stavebniny, s.r.o. ve vybraných komoditách
(více na www.metrostav.cz → Vstup pro dodavatele → Povinně odebírané komodity)

-

Po ukončení výběrového řízení na dodávku vybraných materiálů má subdodavatel poskytnout společnosti
Metrostav stavebniny, s.r.o. LAST-CALL v případě, že srovnatelná konkurenční nabídka je nižší (LAST-CALL se
poskytuje písemně a Metrostav stavebniny, s.r.o. mají na odpověď 48 hodin během pracovních dnů).
Za neposkytnutí LAST-CALL je dle SoD/VSP ze strany Metrostavu či Subterry vůči subdodavateli uplatněna
smluvní pokuta ve výši 5% z hodnoty materiálu (počítáno dle cen Metrostav stavebniny, s.r.o.)

-

Podmínky pro dodávku zboží: naše společnost může dodat zboží pouze při splnění jedné z uvedených podmínek:
-

Ze strany smluvní pojišťovny je nutné pojistné krytí ve výši minimálně 30% hodnoty celkově dodaného
zboží včetně DPH. Pokud není takové krytí poskytnuto, je potřebné ručení vedoucího projektu (viz níže)

-

Odpovědný vedoucí projektu na dané zakázce poskytne naší společnosti písemné Ručitelské prohlášení
za v budoucnu uskutečněné dodávky zboží danému subdodavateli, pro případ vzniku rizikové pohledávky.

Bez dostatečného pojistného limitu či Ručitelského prohlášení není možné dodávku zboží realizovat.
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