Strojírny Cheb a.s.
Podhradská 5,350 02 Cheb
IČO: 28051025 DIČO: CZ28051025
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1483

Všeobecné dodací podmínky společnosti
platné k 01.08.2012
1.

Základní ustanovení
a)
b)

2.

Objednávka/Smlouva
a)
b)

3.

2.

Ke každé, i k dílčí dodávce přiloží dodavatel řádný Dodací list, který obsahuje Číslo objednávky/Smlouvy, název (specifikaci )zařízení
případně stavby, číslo balení, adresu a místo dodání, název dodavatele, přepravní rozměry zařízení,(v cm), přepravní váhu (v kg) a způsob
skladování

Záruční doba
1.
2.
3.
4.

8.

StCh (nebo jakákoli nezávislá organizace pověřená StCh) má právo sledovat práce na dodávce v místě výroby nebo montáže zařízení,
aby se ujistila, že vše odpovídá podmínkám dohodnutým v Objednávce/Smlouvě a v dokumentaci související s realizací Objednávky/Smlouvy

Odeslání/Dodávka
1.

7.

Pokud není v individuálních podmínkách dohodnuto jinak, budou platby prováděny bankovními převody do 60-ti dní ode dne obdržení
příslušné faktury StCh. Faktury budou zasílány do StCh“
a) Originál+1 kopie poštou na adresu: Strojírny Cheb a.s. , Podhradská 5, 350 02 Cheb
b) V elektronické podobě- (formát PDF) opatřené buď ele.podpisem nebo razítkem s podpisem oprávněnou osobou
na e-mailovou adresu faktura@strojcheb.cz za předpokladu, že si dodavatel nejprve vyžádá od StCh písemný souhlas se zasíláním
faktur v elektronické podobě
Faktura musí obsahovat: Číslo Objednávky/Smlouvy, případně název stavby, musí k ní být přiloženy veškeré potřebné dokumenty a doklady,
případně původní dokumentace podle čl. 12. těchto VDP

Technická inspekce
1.

6.

Datum dodávky zboží nebo termínu provedení prací jsou závazné
Dodavatel je povinen oznámit StCh vznik okolností, které by mohly být důvodem pro opožděné plnění Objednávky/Smlouvy.
StCh má právo rozhodnout, zda přistoupí na nový termín a za jakých podmínek, nebo zda Objednávku/Smlouvu ukončí ať již celou
nebo její část, bez ohledu na škody a(nebo) případná penále za opoždění. V takovémto případě je dodavatel zodpovědný za ochranu dodávky
až do termínu dodání resp. vypořádání

Platby a fakturace
1.

5.

Originál Objednávky/Smlouvy náležitě podepsaný oprávněnými zástupci Strojíren Cheb a.s. (dále jen „StCh“) a Dodavatelem
je považována za uzavřenou Objednávku/Smlouvu.
Žádná úprava provedená Dodavatelem ve zpět zaslaném (potvrzeném) originálu Objednávky/Smlouvy není pro StCh závazná,
pokud jí písemně nepotvrdí oprávněný zástupce StCh, což platí i pro individuální podmínky a VDP

Termíny
1.
2.

4.

Schválením individuálních podmínek Objednávky/Smlouvy znamená též přijetí Všeobecných dodacích podmínek (dále jen "VDP").
V případě rozporu mezi VDP a individuálními podmínkami dohodnutými v Objednávce/Smlouvě, platí ten dokument, který je nedílnou
součástí vzájemně podepsané Objednávky/Smlouvy
Žádné jiné ustanovení jakéhokoli dokumentu, vystaveného Dodavatelem/Zhotovitelem (dále jen „Dodavatel“) nesmí mít vyšší účinnost,
než ustanovení Objednávky/Smlouvy

Bez ohledu na zákonem stanovené záruky je záruční doba stanovena na 24 měsíců ode dne převzetí pokud není v Objednávce/smlouvě
sjednáno jinak
Během Záruční doby provádí Dodavatel na vlastní náklady a v co nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů výměnu, úpravy a opravy
dodaného zařízení tak, aby toto splňovalo očekávanou funkci a odpovídalo Smluvním podmínkám.
V případě opoždění jakékoli úpravy nebo opravy je Smluvní záruční doba prodloužena o dobu, po kterou bylo zařízení vyřazeno z provozu
V případě výměny zařízení, ať už celkové nebo pouze částečné, začne Smluvní záruční doba běžet znovu, a to buď na celé zařízení
nebo pouze na vyměněnou část

Subdodávky
1.

Dodavatel nesmí bez písemného souhlasu StCh svěřit nebo postoupit plnění Objednávky/Smlouvy ani její části někomu jinému
formou subdodávky.
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9.

Utajení
1.
2.

Dodavatel musí udržovat v tajnosti veškeré údaje a informace obsažené v Objednávce/Smlouvě a nesmí je bez předchozího písemného
povolení StCh poskytnout žádné třetí straně a smí je použít pouze pro účely uvedené v Objednávce/smlouvě
Dodavatel nesmí bez předchozího písemného povolení StCh ani citovat Objednávku/Smlouvu za účelem vlastního doporučení
nebo své propagace

10. Pojištění
1.

Dodavatel uzavře veškeré potřebné pojistné smlouvy a bude je udržovat v platnosti tak, aby pokryl v odpovídající výši svou odpovědnost
za možná nebezpečí, která mohou nastat v průběhu plnění Objednávky/Smlouvy a odpovědnost vyplývající ať už ze zákona
nebo ze smluvních závazků vyplývajících z Objednávky/Smlouvy

11. Odstoupení od smlouvy
1.
2.
3.

S ohledem na duševní vlastnictví, Objednatel zaručuje respektování práv třetích stran a jejich neporušitelnost jak v průběhu plnění
tak i následně při využívání zařízení, dodávek nebo služeb zahrnutých v Objednávce/Smlouvě
Pokud není v individuálních podmínkách uvedeno jinak, Dodavatel přiznává StCh veškerá vlastnická práva na vědomosti, informace,
vynálezy a výsledky získané během plnění Objednávky/Smlouvy nebo vyplývající z tohoto plnění
Pokud není v individuálních podmínkách uvedeno jinak, veškeré dokumenty, software, speciální nástroje, modely apod. připravené
Dodavatelem nebo jeho jménem ve shodě s Objednávkou/Smlouvou se stávají majetkem Objednatele

12. Dokumentace dodavatele
1.

Dokumentací ve smyslu toho článku se rozumí:
Prohlášení o shodě, Osvědčení o jakosti a kompletnosti, Doklady o provedených zkouškách, testech a měření a jejich výsledky,
Doklady o použitých materiálech a jejich atesty, Revizní knihy a pasporty, Předpisy pro montáž, obsluhu a údržbu zařízení, Průvodní
dokumentace, Konstrukční a výkresová dokumentace, Výpočty důležitých částí, Kusovníky, Statické výpočty

13. Výroba a montáž
1.
2.

Dodavatel musí postupovat podle všeobecných pravidel pro výrobu a montážní práce, v souladu předpisy společnosti,
v níž jsou práce prováděny
Dodavatel je povinen dodržovat platnou legislativu, normy a vyhláška a předpisy

14. Ekologické odstranění obalů
1.
2.
3.

Dodavatel provede likvidaci prázdných obalů a pomocného balicího materiálu na vlastní náklady
Dodavatel je povinen dodržovat veškeré ekologické předpisy spojené s likvidací prázdných obalů a pomocného balicího materiálu
V případě jejich nedodržení je Dodavatel povinen uhradit vzniklou škodu a veškeré postihy a sankce ze strany Orgánů ochrany životního
prostředí

15. Odstoupení od smlouvy
1.
2.

StCh má právo jednostranně a bez náhrady ukončit Objednávku/Smlouvu v případě vážného nedodržení závazků vyplývajících.
z Objednávky/Smlouvy ze strany Dodavatele
StCh má právo ukončit Objednávku/Smlouvu podle potřeby s kompenzacemi dohodnutými oběma stranami. Druhá strana
musí být o takovémto ukončení Objednávky/Smlouvy písemně uvědomněna nejméně v 10-ti denním předstihu

16. Neplnění závazku Dodavatele
1.

V případě neplnění závazků při realizaci Objednávky/Smlouvy nebo záručních podmínek ze strany Dodavatele, má StCh právo,
poté co zaslání výzvy doporučeným dopisem s dodejkou zůstalo bez odezvy, nakládat nebo nechat nakládat třetí stranu
se zařízením, dodávkami nebo službami nebo provádět úpravy a opravy dotčeného zařízení nebo dodávek, a to na náklady
a nebezpečí Dodavatele který neplní své závazky, aniž by to mělo vliv na zodpovědnost a záruky, ke kterým se Dodavatel zavázal

17. Právo a řešení sporů
1.
2.

Pokud není v individuálních podmínkách uvedeno jinak, řídí se Objednávka/Smlouva zákony České republiky platnými ke dni odpisu
Objednávky/Smlouvy.
Nedojde-li v případě sporu k přátelskému urovnání, bude takový spor řešen u Krajského obchodního soudu v Plzni
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