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IČO: 42766273, DIČ: CZ42766273

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE KUPNÍ SMLOUVĚ
1.

Předmětem cenové nabídky/kupní smlouvy je zhotovení dílů (výrobků) v dohodnutém počtu dle odsouhlasené technické
dokumentace a v kvalitě, která je v této dokumentaci uvedená, případně sjednaná.
2. Dodavatel se zavazuje dodat předmět kupní smlouvy včetně všech dokladů, které jsou nutné k převzetí zboží, (dodací list,
daňový doklad, event. CMR, prohlášení o shodě s objednávkou, měrový protokol nebo jiná dokumentace, kterou odběratel
požaduje a která byla předem odsouhlasena) nejpozději v termínu sjednaném ve smlouvě.
3. Podkladem pro zaplacení za dodaný předmět kupní smlouvy je daňový doklad. Daňový doklad musí mít veškeré náležitosti
dle platné legislativy. Zejména číslo daňového dokladu, název, sídlo, IČO a DIČ dodavatele a odběratele. Datum případu,
což je datum expedice předmětu smlouvy, datum splatnosti, počet kusů a dohodnutou cenu. Daňový doklad dále může
obsahovat dohodnuté položky jako je cena za přepravní obal, dohodnutá doprava, poštovné apod. K celkové ceně na
daňovém dokladu se přičítá částka DPH ve výši odpovídající platné legislativě k datu expedice předmětu smlouvy.
4. Odběratel se zavazuje uhradit vyúčtovanou kupní cenu včetně DPH na bankovní účet dodavatele uvedený na daňovém
dokladu.
5. Odběratel se zavazuje uhradit daňový doklad dle dohodnuté splatnosti uvedené na daňovém dokladu. Dnem splatnosti se
rozumí den, kdy je dlužná částka připsána na bankovní účet dodavatele. Odběratel bere na vědomí, že v případě prodlení se
vystavuje riziku vystavení úroků z prodlení. Úroky z prodlení se vypočítávají dle § 517 Občanského zákoníku platného
v době uzavření daného obchodního vztahu.
6. Pokud není výslovně sjednáno jinak, tak místem plnění je areál společnosti BRAVO Loštice, spol. s r. o., Květín 18.
Odběratel je povinen (v případě, že má být předmět dohody splněn předáním prvnímu veřejnému přepravci), sdělit
dodavateli přepravní dispozice a to nejpozději 5 dnů před uplynutím termínu dodání. Přepravní dispozice musí obsahovat
způsob přepravy, místo určení a údaje zabezpečující řádné dodání.
7. Pokud není vyšší smlouvou (např. rámcovou dodavatelskou smlouvou) ujednáno jinak, tak dodavatel a odběratel
sjednávají, že nebezpečí škody za zboží přechází na odběratele dnem jeho převzetí nebo předáním prvnímu veřejnému
dopravci k přepravě.
8. Přechod vlastnictví předmětu kupní smlouvy na odběratele nastává dnem zaplacení kupní ceny odběratelem dodavateli.
9. Pokud není dohodnuto jinak, tak odběratel se zavazuje dodat také palety na ukládání výrobků, příp. pro malé série jen
přepravní bedny 20-60 kg. Každá bedna i palety musí mít viditelně označen název firmy - odběratele. Pokud odběratel
nedodá (v příp. potřeby) na dopravu součástí vlastní paletu, budou dílce dodány na paletě zajištěné dodavatelem. Tato
skutečnost bude uvedena na dodacím listě. Dodavatel bude považovat tuto paletu za nevratný obal a tato bude odběrateli
fakturována ve výši nákladů na její pořízení.
10. Zjevné vady a neúplnost dodávky může odběratel reklamovat do 10 dnů ode dne jejího převzetí od dodavatele nebo
veřejného přepravce. Skryté vady může reklamovat do 6 měsíců od tohoto dne.

DODACÍ PODMÍNKY NA MATERIÁL DODANÝ ODBĚRATELEM
1. Pokud materiál k výrobě dílců dodá odběratel, dodavatel neodpovídá za jakost materiálu ani materiálové vady. Dodavatel
požaduje, aby materiál dodaný odběratelem byl vhodnou formou označen a nemohlo dojít k záměně jakosti materiálu.
2. Materiál musí být dodán v dohodnutých rozměrech (formátech) optimálních pro zpracování a odpovídat jakosti dle
technické dokumentace, tj. příslušné ČSN, ČSN-TDP (rovinnost aj.), nesmí mít vnitřní vady (studené spoje apod.) a s
čistým povrchem
- mořeným nebo jemně tryskaným (bez okují a koroze), zálitky, závalky, vzduchové bubliny u
odlitků aj. V případě nedodržení výše uvedeného bude dodavatel účtovat odběrateli veškeré ztráty nebo vícenáklady, které
mu vzniknou. Při dodávkách většího množství materiálu musí být tento uložen na dřevěných nebo v ocelových paletách v
max. hmotnosti:
ü u plechů pro řezání vodou a plazmou do 850 kg/dřevěná paleta
ü u ostatních obrobků do 1.200 kg/ocelová paleta
ü u hutního materiálu (kulatina, uzavřené profily, typizované plechy aj.) do 3.500 kg/svazek
3. Pokud není dojednáno, že odpad si odběratel odveze, jeho likvidaci zajišťuje dodavatel.
4. Odběratel se zavazuje, že po obdržení zprávy o ukončení výroby, nebo její dílčí části, odveze při osobním odběru dílce,
případně nevyužitý materiál a odpad do 5 dnů. V případě neodebrání bude dodavatel účtovat skladné ve výši 100,-- Kč/m 2
za každý i započatý den a za každý i započatý m2 obsazené plochy. Pokud odběratel neodebere současně i s výrobky
vyžádaný odpad nebo zbytky materiálu, jsou tyto likvidovány dodavatelem bez nároků na vzniklé škody odběrateli.
5. Materiál je odběratel povinen dodat v termínech dle kupní smlouvy. Pokud není dodán včas, může zhotovitel změnit termín
plnění předmětu smlouvy.
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