VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU SG strojírna s.r.o.
1 Platnost
Tyto všeobecné podmínky nákupu
(dále již jen „Podmínky“) platí pro
veškerý nákup zboží pro SG
strojírna s.r.o., dále jen
„kupující“.
1.1 Tyto obchodní podmínky nákupu
doplňují část obsahu kupní
smlouvy v případech, kdy kupní
smlouva neobsahuje konkrétní
ujednání. Odchylná ujednání v
písemné kupní smlouvě mají vždy
přednost před zněním těchto
Podmínek.
1.2 Tyto podmínky se řídí
ustanovením obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb. v platném znění.
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Nabídka a potvrzení
objednávky

2.1 Přijetí objednávky nákupu s těmito
Podmínkami a následné potvrzení
objednávky prodávajícím bez
jakýchkoli doplnění či úprav, je
akceptací návrhu ze strany
kupujícího a vzniká smlouvní
vztah.
2.2 Všechny objednávky kupujícího
musejí být písemně potvrzené
vždy před uskutečněním dodávky
bez opodstatněného zpoždění.
Potvrzená kopie objednávky se
považuje za potvrzení objednávky.
2.3 Pro kupujícího jsou závazné pouze
objednávky potvrzené v písemné
podobě (rovněž zaslané faxem
nebo elektronicky).
2.4 Pokud prodávající nesplní
požadavky uvedené v bodech 2.1,
2.2 nebo 2.3, smlouva nevznikne.
2.5 Nabídky jsou kupujícímu
předkládány bez účtování poplatku
nebo fixního poplatku
prodávajícího.
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Dodací podmínky

prohlášení o shodě a všechny
ostatní dokumenty nezbytné pro
užívání daného výrobku. Shora
uvedené listiny musí být v češtině
a případně v dalším jazyce dle
objednávky.
3.7 Jakost dodávaného zboží musí být
v souladu s mezinárodními
normami a normami a nařízeními
České republiky. Prodávající ručí
za to, že dodané zboží bude
odpovídat technickým specifikacím
dle objednávky.
3.8 Prodávající ručí za ekologickou
nezávadnost dodávaného zboží.
Tam, kde je to obvyklé, přiloží
prodávající k dodávce odpovídající
leták – bezpečnostní list –
obsahující příslušné hygienické
informace týkající se daného
zboží. Tento bezpečnostní list musí
být kupujícímu dodán nejpozději
spolu s dodávkou zboží. Pokud
prodávající pojme sebemenší
podezření, že by dodávané zboží
mohlo představovat jakékoliv
nebezpečí ohrožení zdraví nebo
životního prostředí, musí o této
skutečnosti kupujícího neprodleně
písemně informovat.
3.9 Prodávající, který nevlastní
certifikaci dle požadavku ISO
9000, ISO 14001/EMAS nebo
podobných norem musí na
požádání zavést tyto systémy
nebo splnit jejich požadavky.
Záruku jakosti a/nebo splnění
ekologických norem pak musí
předložit kupujícímu.
3.10 Pokud prodávající nesplní
požadavky uvedené v bodech 3.2
– 3.8, kupující má právo zrušit
objednávku. Nesplnění požadavku
dle 3.9 může vést až k ukončení
obchodní spolupráce.

3.1 Podmínky dodávky jsou DDP
(Incoterms 2000) na dodací
adresu tak, jak požaduje kupující.
V případě jiných podmínek
uvedených v objednávce, je nutné
respektovat OBJEDNÁVKU!

3.11 V případě pozdního dodání zboží
má kupující právo od smlouvy
odstoupit, neboť platí, že smlouva
byla porušena podstatným
způsobem.

3.2 Veškeré zboží musí být řádně
zabaleno/chráněno a dopraveno
dle národních a mezinárodních
bezpečnostních norem a nařízení
(např. RID/ADR týkajících se
nebezpečných materiálů). Zboží
musí být přepravováno v takových
nádobách a / nebo kontejnerech,
které vyhovují kupujícímu.

4.1 Cena stanovená smlouvou je
pevná a není předmětem
jakéhokoliv zvyšování. V ceně je
zahrnuto i balné. Pokud není v
kupní smlouvě sjednáno něco
jiného platí, že ceny jsou uvedeny
v Kč.

3.3 Všechny dodávky musí být řádně
označeny objednávkovým číslem
kupujícího a popisem množství. Ke
každé dodávce musí být přiložen
dodací list s rozpisem.
3.4 Prodávající musí splňovat
„Bezpečnostní a ekologické
předpisy“ platné pro ČR a
kupujícího.
3.5 Pokud zboží svými parametry
vyžaduje zvláštní podmínky pro
převoz nebo skladování, nebo jej
lze přechovávat pouze po určitou
dobu, kupující musí být o těchto
skutečnostech informován ještě
před vznikem smlouvy.
3.6 Zboží není řádně a včas dodáno
prodávajícím, pokud dodávka
neobsahuje manuály pro montáž a
údržbu, pokyny pro použití,

bodu 4.2 a 4.3. Při překročení
splatnosti jsou pohledávky
úročeny sazbou PRIBOR 1 měs. 2% (p.a.). Prodávající bere na
vědomí, že kupující provádí
bankovní převody peněz pouze ve
3 termínech v měsíci (10.,20.,30.
event. nejbližší pracovní den), a
platí pouze ty faktury, které k
příslušnému platebnímu dni
dosáhly splatnosti. Prodávající
nebude nárokovat úrok z prodlení
ani smluvní pokuty, které by
mohly být odvozovány od data
připsání plateb na jeho účet v
případech, kdy objednatel
postupoval dle výše uvedeného
principu a platba byla připsána po
datu splatnosti.
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Cena, fakturace a platba

4.2 Faktura musí udávat číslo
objednávky kupujícího;kód. číslo a
popis zboží a způsob jeho dopravy.
4.3 Faktura se musí vztahovat pouze k
jedné objednávce. Neúplná nebo
chybně vyplněná faktura bude
vrácena.
4.4 Platba bude uskutečněna 60 dní
od data vystavení faktury (jestliže
není jinak určeno objednávkou),
přičemž je fakturováno do 14 dnů
ode dne zdanitelného plnění. V
případě dílčích dodávek je
vystavena jediná faktura za
všechny dodávky uskutečněné v
příslušném měsíci. Faktura je
kupujícímu předána bez
zbytečného prodlení.
Předpokladem pro zaúčtování a
úhradu faktury je, že dodávka byla
splněna řádně a včas a faktura
splňuje požadavky dle

TEL.: 376 521 023-5 FAX: 376 524 654
info@sg-stroj.cz
www.sg-stroj.cz

4.5 Prodávající nesmí postupovat své
nároky ze smlouvy třetím stranám
bez předcházejícího písemného
souhlasu kupujícího.

6.4 Porušení předpisů o bezpečnosti
práce a interních nařízení
kupujícího především pokynů pro
řidiče, podléhá smluvní pokutě
následovně:
- méně závažné porušení, kdy je
okamžitě zjednána náprava;při
prvním případu – bez pokuty;
opakované porušení obdobného
charakteru: smluvní pokuta
1.000,00 Kč
- závažné, významné porušení,
příp. méně významné, ale často
opakované: pokuta 5.000,00 Kč.
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7.1 Za škody způsobené v důsledku
vyšší moci je považováno když:
- v důsledku překážek, které se
vyskytly mimo možnost ovlivnění
prodávajícího, nebylo možno
uskutečnit dodávku

4.6 Kupující má právo zadržet platbu,
dokud mu není poskytnuta
veškerá předem dohodnutá
dokumentace.
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5.2 Pokud se kupující rozhodne pro
odstoupení od smlouvy z důvodů
uvedených v článku 5.1, má právo
uzavřít kupní smlouvu s jiným
prodávajícím, týkající se stejného
zboží, a to i v případě, že rámcová
smlouva uzavřená mezi kupujícím
a prodávajícím zůstává v platnosti.
5.3 Kupující je povinen provést
prohlídku zboží pokud je to možné
co nejdříve po jeho převzetí.
Zjištěné vady je povinen písemně
oznámit. Pokud zjistí vady později,
musí je písemně uplatnit
nejpozději do konce záruční doby.
Z titulu zákonné záruky za jakost
lze uplatnit nároky kdykoliv.
Kupující má vedle nároků z vad
zboží také nárok na náhradu
škody, která v souvislosti s
vadným plněním vznikla.
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- prodávající nemohl tyto překážky
předvídat a v důsledku takových
překážek nemohl provést plnění
dle uzavřené smlouvy

Odpovědnost za vady

5.1 V případě, že dodané zboží
nesplňuje požadavky uvedené v
objednávce, tj. v případě
nedostatků jak kvalitativních tak
kvantitativních, je dodáno s
vadami. Kupující má právo volby
způsobu reklamace. Především má
právo od kupní smlouvy odstoupit,
neboť platí, že v případě vadného
plnění, byla smlouva porušena
závažným způsobem.

Smluvní pokuty

6.1 V případě prodlení s dodáním
zboží je prodávající povinen
uhradit kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 0,2% za každý den
prodlení z kupní ceny opožděné
dodávky.
6.2 V případě vadného plnění je
prodávající povinen uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši
dle bodu 6.1 za každý den
prodlení s odstraněním vad.
6.3 Shora uvedené smluvní pokuty
nesmí přesahovat 10% celkové
hodnoty kupní ceny zboží. Kupující
je oprávněn započítat si smluvní
pokutu na kteroukoliv platbu vůči
prodávajícímu.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 11675
IČ: 25237748, DIČ: CZ25237748

Okolnosti vylučující
odpovědnost za škodu

- prodávající nemohl těmto
překážkám zabránit ani překonat
jejich vlivy.
7.2 V případě zásahu vyšší moci je
odpovědností prodávajícího
dokázat, že došlo k naplnění
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Záruka a pojištění

8.1 Záruka na zboží činí 2 roky.
Záruční doba počíná běžet
okamžikem převzetí zboží
kupujícím. Veškeré opravy během
záruční doby se provádějí pro
kupujícího bezplatně a to bez
zbytečného prodlení. Vyměněné či
opravené části podléhají stejným
záručním podmínkám jako původní
dodávka.
8.2 Prodávající je povinen sjednat
pojištění odpovědnosti za škody
pro případ způsobené škody
vadným plněním, poškozením,
ztrátou. Na požádání je třeba
doložit důkaz o sjednání takového
pojištění.
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Právní vady zboží

9.1 Prodávající je povinen dodávat
zboží nezatížené právy třetích
osob. Pro případ porušení této
povinnosti je povinen sjednat ve
prospěch kupujícího pojištění.
10 Ostatní ujednání
Kupující si vyhrazuje právo
odstoupit od uzavřené kupní
smlouvy v případě, kdy prodávající
není schopen dostát svým
závazkům z důvodu předlužení.
11 Závěrečná ujednání
11.1 Tato smlouva se řídí zákony a
soudní pravomocí státu, v němž se
nachází kupující, a to zejména
obchodním zákoníkem č.513/1991
Sb. a dalšími předpisy ČR.
11.2 V případě soudního sporu
vyplývajícího z uzavřené smlouvy
a těchto Podmínek je věcně a
místně příslušným soudem
Městský soud v Plzni.

BAKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB, a.s. Plzeň
č.ú.: 171818384 / 0300

