Podmínky přijetí společnosti za člena ADMD

Zájemce o členství v ADMD
1. O členství v ADMD se může ucházet společnost působící v České republice
nejméně 3 roky, která vyrábí a dodává nebo montuje stavby na bázi dřeva.
Členy ADMD se mohou stát společnosti, které:
a. Disponují vlastní výrobou, nebo vlastní produkcí formou staveništní
montáže, organizují a garantují kvalitní provedení montáže a zajišťují
zákaznický servis od projekční činnosti až po dodávku díla do stavu
vhodného k nastěhování.
b. Nakupují výhradně stavební dílce, na které existuje zákonná certifikace v
souladu s požadavky na výrobky platná v ČR, případně i další certifikace
řízení kvality výroby a montáže. Tyto firmy organizují a garantují kvalitní
provedení montáže, zajišťují zákaznický servis od projekční činnosti až po
dodávku díla do stavu vhodného k nastěhování.
2. Pokud společnost vyrábí domy i jinou technologií, může se do ADMD přihlásit
jen pod podmínkou, že výroba dřevostaveb činí více než 50 % z celkové roční
produkce firmy a to po dobu minimálně tří let (měřeno podílem tržeb za
dřevostavby k celkovým tržbám společnosti bez DPH za předchozí uzavřené
účetní období). Výše příspěvku ADMD se v tomto případě stanoví z celého
ročního obratu společnosti realizovaného na trhu v České republice (tzn. z
realizace dřevostaveb i ostatních staveb realizovaných jinou technologií).
Postup

přijetí

1. Zájemce vyplní přihlášku do ADMD a spolu s odbornými dokumenty ji zašle na
e-mailovou adresu ředitelky ADMD Ing. Lenky Trandové - trandova@admd.cz
a nebo na adresu sídla ADMD - Výstaviště 405/1, Brno 647 00.
Seznam odborných dokumentů:
- doložit 20 realizovaných dřevostaveb v České republice,
- místa staveb a jména zákazníků,
- min. 10 fotek z průběhu realizace alespoň u 10 staveb,
- zjednodušenou projektovou dokumentaci alespoň u 10 staveb dokumentace dle platné legislativy,
- doložení výpisu z obchodního rejstříku (ne starší než 90 dnů),
- potvrzení finančního úřadu o daňových nedoplatcích (ne starší než 6 měsíců),
- potvrzení o bezdlužnosti vůči sociálnímu a zdravotnímu pojištění (ne starší
než 6 měsíců)
- splnění podmínek zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky, doložit platným potvrzením od certifikačního úřadu.
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2. V další fázi bude vyzván zástupce společnosti k účasti na jednání Výkonné
rady ADMD, aby zde společnost představil (přibližně do 2 měsíců od podání
přihlášky).
3. Po obdržení souhlasu Výkonné rady ADMD o předběžném přijetí společnosti
za člena ADMD (doba na vyjádření je 1 měsíc) bude zájemci o členství
zaslána faktura na registrační poplatek pro vstupu do ADMD ve výši 10 000
Kč.
Společnost bude mít od doručení této informace 6 měsíců na splnění
certifikace DNK (tento certifikát provádí Výzkumný a vývojový ústav dřevařský
v Praze). Zástupce společnosti se již bude moci účastnit vybraných akcí, které
ADMD v této době bude pořádat (Kulatý stůl techniků, setkání členů a
partnerů ADMD).
4. Pokud zájemce o členství nesplní podmínky certifikace dle DNK ve
stanoveném termínu, Výkonná rada ADMD zamítne přijetí této společnosti za
člena ADMD. V případě projevení opětovného zájmu společnosti o členství
v ADMD, musí společnost podat novou přihlášku včetně všech příloh.
5. Po splnění certifikace dle DNK a zaplacení členského příspěvku se společnost
stává řádným členem ADMD a může využívat všech výhody plynoucích z
členství v ADMD.

Výše členských příspěvků v ADMD
1. Roční příspěvek ADMD se skládá ze:
a, základní členský příspěvek 15 000 Kč/rok,
b, smlouvy o marketingovém plnění jejíž výše se vypočítává z ročního obratu
firmy ve výši 0,035%.
Roční obrat firmy pro stanovení výše příspěvku se počítá z tržeb člena (bez
DPH) z realizovaných staveb na trhu v České republice za uplynulý kalendářní
rok.
Členský příspěvek je hrazen na základě faktury vystavené ADMD členské firmě a
nevztahuje se na něj DPH.
2. Pokud se stane společnost členem ADMD během kalendářního roku v:
- 1. pololetí roku (do 30. června včetně) platí roční příspěvek v plné výši,
- 2. pololetí roku (po 1. červenci) platí polovinu ročního příspěvku.
3. Cena certifikace dle DNK:
- Cena za provedení certifikaci dle DNK je 36 000 Kč + DPH.
- Cena za jeden dohled je 18 000 Kč + DPH (dohled je prováděn 2x za rok).
Cena za certifikaci a dohledy může být upravena certifikačním orgánem.

