Všeobecné dodací podmínky společnosti Plastika
SV s.r.o.

3.

I.
Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VDP")
upravují smluvní vztah mezi dodavatelem, obchodní
společností Plastika SV s.r.o., se sídlem Zdounky,
Zborovská 253, PSČ 768 02, IČ: 25 31 33 63 (dále jen
"dodavatel") a jeho odběrateli. Tyto VDP jsou nedílnou
součástí kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem
a odběrateli dle ustanovení § 409 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále
jen "smlouva"). Smlouva, jejíž obsah se řídí ustanoveními
těchto VDP, vzniká na základě přijetí objednávky
odběratele dodavatelem. Dodavatel se na základě smlouvy
zavazuje převést na odběratele vlastnické právo ke zboží
specifikovanému v objednávce odběratele a odběratel se
zavazuje zaplatit dodavateli kupní cenu za dodané zboží.
V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními VDP
a jednotlivými ustanoveními smlouvy, má přednost
ustanovení smlouvy, není-li v těchto VDP stanoveno jinak.
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II.
Objednávka zboží
Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli zboží na základě
objednávky odběratele učiněné ústně (telefonicky),
písemně nebo se stejnými účinky rovněž faxem nebo
elektronickými prostředky s tím, že objednávka odběratele
musí obsahovat zejména:
identifikační údaje dodavatele a odběratele (obchodní
firma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení);
druh a přesný název objednaného zboží, popř. normu nebo
katalogové označení;
jednotkovou cenu za každý kus zboží uvedený
v objednávce bez DPH, celkovou kupní cenu, výši DPH,
příp. slevu nebo přirážku;
požadované množství zboží, místo a termín dodání zboží;
způsob dopravy, popř. dodací podmínku;
podpis osoby oprávněné za odběratele v této věci jednat
a razítko odběratele, pokud se nejedná o ústní nebo
elektronicky učiněnou objednávku.
Byla-li objednávka odběratele učiněna ústně, , je
podmínkou její platnosti její dodatečné písemné doplnění
předložením jejího originálu, případně zaslání písemné
objednávky shodného znění poštou, faxem nebo
elektronickými prostředky dodavateli.
Nedílnou součástí objednávky jsou tyto VDP. Vzorová
objednávka se nachází na internetových stránkách
dodavatele www.plastika-sv.cz. Odběratel je povinen
použít tuto objednávku, kterou vyplní a způsobem
stanoveným těmito VDP zašle dodavateli.
Smlouva je uzavřena dnem, kdy dodavatel potvrdí
objednávku odběratele. Potvrzení objednávky je možné
učinit písemně nebo stejnými účinky rovněž faxem nebo
elektronickými prostředky. Pokud dojde k potvrzení
objednávky dodavatelem pouze ohledně části zboží, vzniká
mezi smluvními stranami smlouva ohledně potvrzené části
objednávky. Pokud dojde v potvrzení objednávky k jiné
změně než ohledně snížení množství zboží, jde o nový
návrh smlouvy. Potvrdí-li odběratel nový návrh smlouvy
do 3 dnů od jeho odeslání dodavatelem, je mezi smluvními
stranami uzavřena smlouva.
III.
Dodací podmínky
Dodací lhůta je potvrzována dodavatelem na dohodnutý
kalendářní
týden.
Dodání
zboží
dodavatelem
v kalendářním
týdnu
bezprostředně
následujícím
po dohodnutém kalendářním týdnu, budou smluvní strany
považovat za včasné dodání zboží dle smlouvy.
Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, začíná běžet dodací lhůta
dnem uzavření smlouvy.
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Požaduje-li odběratel termín dodání zboží "ihned" a není-li
ve smlouvě stanoven jiný termín, rozumí se tímto
termínem 10 pracovních dnů od okamžiku uzavření
smlouvy.
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je dodavatel oprávněn
dodat zboží kdykoliv před uplynutím dodací lhůty.
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je dodací podmínka
ExW.
Z hlediska způsobů a metod stanovení a ověření kvantity
dodávaného zboží se smluvní strany dohodly na rozdělení
zboží do následujících kategorií:
množství zboží je udáno v kusech (sadách) a počítáním ho
lze stanovit absolutně přesně;
množství zboží je udáno v kusech a počítáním ho lze
stanovit absolutně přesně, ale velmi zdlouhavě.
Pro počítání se používají nepřímé metody, založené
na vážení;
množství zboží je udáno v hmotnostních nebo délkových
mírách a měřením je lze stanovit pouze s určitou přesností
závislou na použitém měřidle a metodě měření.
Podle kritérií uvedených v odst. 6 tohoto článku se
považuje dodávka zboží za úplnou, jestliže dodavatel
dodal:
alespoň 100% smluveného množství zboží dle odst. 7
písm. a) tohoto článku;
alespoň 98% smluveného množství zboží dle odst. 7 písm.
b) a c).
IV.
Cena a platební podmínky
Pokud smluvní strany uzavřou smlouvu bez uvedení kupní
ceny, má se zato, že kupní cena činí:
stejnou částku, na jaké se smluvní strany shodly
při uzavření poslední smlouvy, bylo-li shodné zboží již
předmětem nějaké předchozí smlouvy;
jinak dle rámcové smlouvy, pokud byla mezi dodavatelem
a odběratelem uzavřena a je v době uzavření smlouvy stále
účinná;
dle platného ceníku dodavatele a dle množství objednaného
zboží, nebyla-li ohledně shodného zboží uzavřena již dříve
smlouva a neexistuje-li účinná rámcová smlouva nebo se
na dané zboží rámcová smlouva nevztahuje.
Kupní cena je ve smlouvách a v cenících dodavatele
uvedena vždy bez DPH a pokud není ve smlouvě
stanoveno jinak, nezahrnuje náklady na balení a náklady
na dopravu zboží do místa určení.
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je odběratel povinen
zaplatit dodavateli zálohu na kupní cenu, a to na základě
zálohové faktury dodavatele ve výši 50% z kupní ceny
stanovené ve smlouvě se splatností do 14 dní . od odeslání
zálohové faktury odběrateli. Dodavatel není povinen
zahájit plnění dle smlouvy do doby, než bude záloha
odběratelem dodavateli zaplacena. Celou kupní cenu za
zboží po odečtení zálohy se odběratel zavazuje zaplatit
na základě konečné faktury dodavatele se splatností do 5
dnů od odeslání faktury odběrateli. Odběratel a dodavatel
se výslovně shodli, že pro účely doručení faktur je
doručovací adresou adresa jejich sídla zapsaná
v obchodním rejstříku, neoznámí-li písemně neprodleně
odběratel dodavateli změnu této adresy sídla.
Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura dodavatele.
Dodavatel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu nejdříve
dnem uzavření smlouvy s odběratelem. Dodavatel je
oprávněn vystavit konečnou fakturu nejdříve dnem dodání
zboží odběrateli, nedohodnou-li se učastníci jinak.
Úhrada kupní ceny ze smlouvy se považuje za provedenou
dnem připsání příslušné částky na bankovní účet
dodavatele.
Smluvní strany se mohou ve smlouvě výslovně dohodnout
na uhrazení kupní ceny bezprostředně po převzetí zboží
odběratelem. V takovém případě dodavatel nemusí
vystavovat zálohovou fakturu, ale pouze konečnou fakturu,
která bude odběrateli doručena společně se zbožím.
V případě prodlení odběratele se zaplacením zálohy nebo
celé kupní ceny je tento povinen zaplatit dodavateli
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smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky za zboží uvedené
v konečné faktuře, a to za každý kalendářní den prodlení
se zaplacením celé kupní ceny.
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V.
Odpovědnost za vady
Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku,
kdy přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele.
Dodavatel odpovídá rovněž za vady, které vzniknou
po přechodu nebezpečí škody z dodavatele na odběratele,
jestliže odběratel prokáže, že vady byly způsobeny
porušením povinností dodavatele.
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Odběratel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti
co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží.
V případě zjevných vad je odběratel povinen tuto
skutečnost zaznamenat na příslušný doklad o převzetí.
Na pozdější reklamace zjevných vad zjistitelných
při převzetí zboží nebude brán zřetel. Projeví-li se na zboží
jakákoliv vada, kterou nešlo zjistit při převzetí zboží, ať už
se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka na jakost, či
nikoliv, je odběratel povinen bez zbytečného odkladu,
nejpozději do tří dnů ode dne, kdy odběratel vadu zjistil,
doručit dodavateli písemné oznámení o výskytu vad zboží
obsahující podrobný popis vady, příp. jak se vada
projevuje a uvedení data, kdy odběratel vady zjistil.
Nedodržení této lhůty nebo náležitostí oznámení o výskytu
vad ze strany odběratele má následky dle ustanovení § 428
odst. 1 obchodního zákoníku.
U veškerých odstranitelných vad zboží přísluší odběrateli
nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na slevu z kupní
ceny, a to dle volby dodavatele. Podmínkou vzniku tohoto
nároku je skutečnost, že odběratel dodavateli oznámil vady
v souladu s těmito VDP.
U veškerých neodstranitelných vad zboží vzniká odběrateli
výlučně právo na dodání nového bezvadného zboží
náhradou za zboží vadné nebo nárok na přiměřenou slevu
z kupní ceny. Podmínkou vzniku tohoto nároku je
skutečnost, že odběratel dodavateli oznámil vady v souladu
s těmito VDP.
Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady
odstranitelné, či neodstranitelné, náleží výlučně dodavateli.
Veškeré náklady vzniklé dodavateli v důsledku
neoprávněného uplatnění nároků z vad zboží ze strany
odběratele se odběratel zavazuje dodavateli v plné výši
uhradit.
Záruční doba silničního sloupku je poskytována na dobu 3
let. Záruka se vztahuje na všechny hodnoty stanovené
platnými normami, podle kterých je výrobek certifikován.
Záruka se pak nevztahuje na mechanické poškození jako je
vandalismus apod..
VI.
Balení, přeprava a jakost zboží
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je zboží baleno
v souladu s interními předpisy dodavatele tak, aby bylo
zamezeno poškození dodávaného zboží, tj. druh obalu je
volen přiměřeně charakteru zboží, dodávanému množství
zboží a s ohledem na použitý způsob přepravy.
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je zboží přepravováno
smluvním přepravcem dodavatele/(upraví PLASTIKA
SV).
Odběratel je povinen při předání zásilku prohlédnout
a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných
poškozeních, tato poškození a případné ztráty ihned
oznámit přepravci a dodavateli. O rozsahu poškození nebo
o částečné ztrátě obsahu zásilky musí být na místě předání
sepsán tzv. Zápis o škodě. Další manipulace s poškozenou
zásilkou musí být prováděna v souladu s pokyny
dodavatele. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu
zásilky při jejím předání zjevná, je odběratel povinen
oznámit dodavateli vznik poškození nebo ztráty zboží
bez zbytečného odkladu po zjištění, nejpozději však do 2
dnů od předání zásilky.
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Nebyl-li odběratelem ihned po předání zboží sepsán Zápis
o škodě, příp. nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží
oznámeno jeho poškození nebo ztráta, vyhrazuje si
dodavatel právo neuznat takovou reklamaci zboží.
Dodavatel obchoduje pouze na základě těchto obchodních
podmínek.Jakákoliv jejich změna musí být písemná a
strana dodavatele s ní musí výslovně souhlasit. Přijetí
návrhu obsahujícího odchylky od obsahu návrhu či k němu
přiložených či souvisejících podmínek zakládá protinávrh,
není-li v průběhu jednání výslovně dohodnuto jinak.
Není-li dohodnuto mezi účastníky jinak,platí pro přechod
odpovědnosti za vady a škodu na zboží tyto podmínky a
obsah smlouvy mezi účastníky, nelze –li je aplikovat, pak
dodací podmínky INCOTERMS 2000, nelze-li použít
INCOTERMS 2000, pak Úmluva OSN.
VII.
Závěrečná ustanovení
V případě porušení povinností odběratele, zejména v
případě prodlení odběratele se splněním svých povinností
dle smluv, zejména s uhrazením kupní ceny, si dodavatel
vyhrazuje právo odmítnout plnění dalších dodávek dle
uzavřených smluv, a to až do doby úplného splnění všech
smluvních povinností ze strany odběratele. V takovém
případě nemůže odběratel po dodavateli požadovat žádné
nároky vyplývající z odmítnutí plnění dodavatelem v
důsledku prodlení odběratele. Po dobu prodlení odběratele
s plněním povinností dle smlouvy se do prodlení s plněním
svých povinností nemůže dostat dodavatel.
Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele
okamžikem předání zboží prvnímu přepravci.
Dodavatel není v prodlení s plněním povinností
dle smlouvy, je-li prodlení způsobeno okolnostmi majícími
povahu vyšší moci.
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud
odběratel poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající
ze smlouvy a z těchto VDP. Odstoupení od smlouvy se
považuje za doručené též tehdy, pokud bylo dodavatelem
zasláno odběrateli doporučeně na adresu, která je zapsána
jako sídlo odběratele v obchodním rejstříku a zásilka se
vrátila dodavateli jako nedoručitelná, a to okamžikem
vrácení zásilky dodavateli. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká nároku dodavatele na zaplacení smluvní pokuty
nebo náhrady škody dle smlouvy.
Stane-li se některé ustanovení smlouvy nebo těchto VDP
neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy nebo VDP zůstávají
nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení
nahradit platným ustanovením, které se bude co možná
nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení,
a to formou písemného dodatku ke smlouvě, a to do dvou
týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného
ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na výzvu
druhé smluvní strany uzavřít dodatek smlouvy, jehož
účelem je nahradit neplatností postižené ustanovení
platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana
domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle smluvní
strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy,
nahradil svým rozhodnutím.
Smluvní pokuty sjednané těmito VDP nebo smlouvou je
odběratel povinen uhradit dodavateli bez ohledu na to, zda
v souvislosti s porušením povinnosti zajištěné smluvní
pokutou vznikla dodavateli škoda a v jaké výši. Smluvní
pokuty sjednané těmito VDP je odběratel povinen uhradit
dodavateli bez ohledu na skutečnost, zda porušení
povinnosti zajištěné smluvní pokutou zavinil, či nikoliv.
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok dodavatele
na náhradu škody způsobené porušením smlouvy.
Odběratel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj závazek
či pohledávku vyplývající mu ze smlouvy na třetí osobu.
Odběratel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv
svoji pohledávku za dodavatelem vyplývající ze smlouvy
proti jakékoliv pohledávce dodavatele za odběratelem.
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Tyto VDP, smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních
stran dle smlouvy, jakož i všechny vztahy mezi smluvními
stranami založené smlouvou nebo s ní související se řídí
Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží,
pokud dodavatel neaplikoval postup dle čl. VI. této
Úmluvy. Použití principů kolizního práva je vyloučeno.
Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se
smlouvy, nebo jakéhokoliv vztahu založeného smlouvou
nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně příslušný
český soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází
sídlo dodavatele.
Tyto VDP nabývají účinnosti dne 15.2.2008 a jejich
aktuální znění je umístněno na internetových stránkách
dodavatele www.plastika-sv.cz .

