Obchodní podmínky společnosti ALBA – METAL, spol. s r.o. pro nákup zboží nebo služeb
1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Tyto obchodní podmínky společnosti ALBA – METAL, spol. s r.o. IČ
46964321, se sídlem Ladná, Mlýnská 459, PSČ 691 46, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6622, pro nákup
zboží nebo služeb (dále jen „OPN“) upravují smluvní vztahy mezi ALBA –
METAL, spol. s r.o. a jinými osobami, kde ALBA – METAL, spol. s r.o. je v
postavení kupujícího (dále jen „ALBA-METAL“) a druhá strana v postavení
prodávajícího (dále jen „Dodavatel“).

5.4.

Záruka. Dodavatel poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců od
dodávky ALBA-METAL.

5.5.

Odpovědnost za vady. Dodavatel je povinen k náhradě škody, která ALBAMETAL vznikla přímo nebo zprostředkovaně v důsledku vadné dodávky,
porušením zákonných bezpečnostních předpisů nebo jiných právních
důvodů, jež lze přičíst k tíži Dodavatele.

6.

Kvalita

6.1.

Každá dodávka zboží musí být bez závad.

6.2.

Dodavatel je odpovědný za kvalitu předmětů dodávky a zavazuje se, že bude
provádět efektivní zajištění kvality a dokumentace a toto na vyžádání doloží
společnosti ALBA-METAL. Dodavatel přiznává ALAB-METAL možnost
přesvědčit se, že opatření k zajištění kvality se uplatňují v potřebném
rozsahu. Za tímto účelem umožní Dodavatel ALBA-METAL po předchozím
ohlášení kdykoliv prohlídku výrobních a kontrolních zařízení, nahlédnutí do
výrobních podkladů a dokumentace.

2.

Objednávka

2.1.

Smluvní vztah mezi Dodavatelem a ALBA-METAL vzniká na základě
vyjádření souhlasu Dodavatele s objednávkou vystavenou ALBA-METAL
a těmito OPN.

2.2.

Objednávka vystavená ALBA-METAL je závazná po dobu 3 pracovních dnů
ode dne odeslání Dodavateli.

3.

Dodací podmínky

3.1.

Místem dodání zboží je místo uvedené v objednávce. Není-li v objednávce
místo dodání uvedeno, rozumí se jím sídlo společnosti ALBA-METAL.

6.3.

3.2.

Vlastnické právo ke zboží přechází z Dodavatele na ALBA-METAL převzetím
zboží, pokud není sjednáno jinak.

Dodavatel se zavazuje po dobu 15 let od poslední dodávky dodávat náhradní
díly za podmínek obvyklých na trhu.

6.4.

3.3.

Částečné plnění je přípustné jen se souhlasem ALBA-METAL. Před
sjednaným termínem plnění je Dodavatel oprávněn plnit jen se souhlasem
ALBA-METAL. Splatnost faktury v takovém případě bude stejná, jako kdyby
k dodání došlo v původně sjednaném termínu.

Dodavatel, pokud není držitelem ISO 9001, se zavazuje o této skutečnosti
ALBA-METAL informovat, provést kroky vedoucí k implementaci ISO 9001
a současně plnit obecně závazné standardy a požadavky automobilového
průmyslu.

7.

Výpůjčka nástrojů

3.4.

Je-li Dodavatel v prodlení s dodáním zboží, je ALBA-METAL oprávněna
Dodavateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží
za každý den prodlení (maximálně však 20 % z celkové ceny zboží uvedené
v objednávce). Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká případného nároku na
náhradu škody.

7.1.

3.5.

Dodávané zboží musí být Dodavatelem zabaleno způsobem vhodným pro
jeho přepravu. Obal musí zboží chránit před jakýmkoliv mechanickým,
chemickým či klimatickým poškozením. Obaly jsou nevratné.

V případě, že Dodavatel zhotoví na základě objednávky ALBA-METAL
nástroje k výrobě dodávaného zboží, je Dodavatel povinen informovat
ALBA-METAL o zhotovení nástrojů a o termínu možného předání a převzetí.
Dodavatel je povinen nástroje na základě předávacího protokolu předat
společnosti ALBA-METAL, případně jiným způsobem, schváleným ALBAMETAL, existenci těchto nástrojů prokázat.

7.2.

V případě, že ALBA-METAL nástroje za účelem výroby dodávaného zboží
zapůjčí zpět Dodavateli, je Dodavatel povinen nástroje trvale označit na
viditelném místě číselným označením a dále obchodní firmou, sídlem a
identifikačním číslem ALBA-METAL.

7.3.

Dodavatel je nástroje povinen opatrovat s vynaložením maximální odborné
péče, užívat je výlučně k účelu, ke kterému mu byly zapůjčeny, tj. výhradně
k výrobě zboží pro ALBA-METAL, a chránit je před poškozením, ztrátou,
zničením nebo odcizením, a provádět včas a řádně jejich prohlídky a údržbu.

7.4.

Dodavatel je povinen vést pro každý nástroj dokument, ve kterém budou
zachyceny počty operací provedených na nástrojích (ve vztahu k životnosti
nástroje) a všechny úkony údržby nástrojů.

7.5.

ALBA-METAL je oprávněna provést kdykoliv po předchozím ohlášení
kontrolu stavu nástrojů u Dodavatele, který je povinen k tomu poskytnout
potřebnou součinnost.

7.6.

Dodavatel je povinen vrátit nástroje společnosti
do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k vrácení.

4.

Cena a platební podmínky

4.1.

Kupní cena zboží zahrnuje cenu za balení zboží, cenu obalů a dopravní
náklady na místo dodání, není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak.

4.2.

ALBA-METAL provádí úhradu za zboží výlučně na základě daňového
dokladu vystaveného Dodavatelem a doručeného na adresu sídla ALBAMETAL.

4.3.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zák. č.
235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále musí být ve faktuře
uvedeno číslo objednávky, číslo dodacího listu a datum dodání
fakturovaného zboží ALBA-METAL. ALBA-METAL je oprávněna vrátit bez
zaplacení fakturu, která nemá povinné náležitosti dle tohoto odstavce nebo
obsahuje nesprávné údaje, a to do 30 dnů od jejího doručení. Dodavatel je
povinen podle povahy vady fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Ode dne
doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží lhůta splatnosti znovu.

ALBA-METAL

4.4.

Cena za zboží bude zaplacena po splnění dodávky.

7.7.

4.5.

Cena bude zaplacena na účet Dodavatele na základě faktury vystavené
Dodavatelem nejdříve v den splnění dodávky. Splatnost faktury je 30 dnů
ode dne jejího vystavení.

ALBA-METAL se stává zaplacením ceny za zhotovení nástrojů jejich
vlastníkem a po celou dobu trvání případné fyzické držby nástrojů
Dodavatelem zůstává jejich výlučným a neomezeným vlastníkem.

8.

Závazek dodávat náhradní díly

4.6.

Zaplacením se rozumí odepsání placené částky z účtu ALBA-METAL ve
prospěch účtu Dodavatele.

8.1.

Dodavatel se zavazuje po dobu 11 let od doručení zboží ALBA-METAL
zajišťovat dodání náhradních dílů ke zboží za podmínek obvyklých na trhu.

5.

Reklamace, záruka a odpovědnost za vady

9.

Utajení informací

5.1.

Reklamace. Pokud ALBA-METAL zjistí odchylky od objednávky, resp.
dodacího listu, např. rozdíly v množství, kvalitativní nedostatky nebo
poškození, je oprávněna tuto zásilku nepřevzít nebo vrátit, aniž by ztratila
své právní nároky.

9.1.

Dodavatel se zavazuje nakládat s informacemi technické nebo obchodní
povahy poskytnutými mu společností ALBA-METAL v souvislosti s
objednávkou jako s důvěrnými ve smyslu obchodního tajemství a zavazuje
se je neposkytovat třetí straně.

5.2.

Při dodávkách vadných výrobků je Dodavateli nejprve vyhrazena možnost
zboží vytřídit, opravit nebo dodatečně dodat, pokud je to pro ALBA-METAL
akceptovatelné. Nemůže-li to Dodavatel provést, nebo nezjedná-li
neprodleně nápravu, může ALBA-METAL od smlouvy v rozsahu dodávky
s vadným plněním odstoupit a odeslat zboží na riziko Dodavatele zpět.
V naléhavých případech může po dohodě s Dodavatelem provést úpravu
sama ALBA-METAL na náklady Dodavatele.

10.

Závěrečná ustanovení

10.1.

Tyto OPN se uplatní v plném rozsahu, pokud se ALBA-METAL a Dodavatel
nedohodnou v rámcové kupní smlouvě, kupní smlouvě, nebo v potvrzené
objednávce jinak. Takováto ujednání mají přednost před těmito OPN. Tyto
OPN mají přednost před jinými obchodními podmínkami, zejména
obchodními podmínkami Dodavatele.

10.2.

Vztahy výslovně neupravené těmito OPN, případně jinými dokumenty podle
10.1. OPN se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky.

10.3.

Jakékoliv změny smluvních podmínek vyžadují písemný souhlas obou stran.

10.4.

Tyto OPN nabývají účinnosti dnem 10. 4. 2017.

5.3.

V případě vadné dodávky má ALBA-METAL právo zadržet platbu za vadně
dodané zboží až do řádného splnění.

