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Uzavření kupní smlouvy, objednávání zboží
Prodávající dodává své zboží za níže uvedených podmínek, které jsou součástí každé
kupní smlouvy. V neupravených otázkách platí ustanovení § 2079 a následující
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník nebo OZ). Ujednání
kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
Kupující se zavazuje zboží objednávat písemnou formou, prokazatelným způsobem
doručenou prodávajícímu. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího,
přesnou specifikaci výrobku, množství a velikost balení dodávaného výrobku,
požadovaný termín dodání, způsob dopravy a přesné místo určení. Veškeré
objednávky jsou považovány za závazné a bezprostředně po jejich obdržení jsou
podnikány kroky k zajištění objednaného zboží. V případě zrušení objednávky je
kupující povinen nahradit prodávajícímu případně vzniklou škodu.
Při následném doobjednávání probarvených materiálů je nutné, aby kupující uváděl
ve své objednávce výrobní šarži předchozí objednávky. Pokud takto neučiní,
neodpovídá prodávající za vzniklé škody způsobené odlišností barevného odstínu od
předchozí dodávky.
Kupující bere na vědomí, že dodávky bez uzavřené rámcové kupní smlouvy jsou
možné jen při platbě předem nebo v hotovosti, u kupujících s uzavřenou rámcovou
kupní smlouvou jsou dodávky podle této smlouvy.
Dodací podmínky – převzetí zboží
Zboží je vyráběno ve více výrobních závodech se shodnými technickými vlastnostmi
a jakostními parametry (viz. příslušný TL výrobku). Prodávající si vyhrazuje právo
dodávat zboží z libovolného výrobního závodu podle svého uvážení.
Dodání zboží je ze strany prodávajícího splněno:
a)
dodáním zboží na náklady prodávajícího na dopravně přístupné místo určení
v ČR dle dispozic kupujícího, a to v případě ucelené dodávky baleného zboží
v množství cca 20 tun kamion
b)
dodáním zboží objednaného v menším množství s požadavkem kupujícího na
dopravu objednaného zboží za cenu dohodnutých paušálních příplatků dle
individuálních kalkulací
c)
naložením zboží na kupujícím určený dopravní prostředek za současného
předání příslušných dokladů doprovázejících zboží kupujícímu nebo přepravci
V případě, že kupující pověří převzetím zboží třetí osobu, musí tato předložit
prodávajícímu plnou moc k převzetí zboží.
Zajišťuje-li přepravu zboží na místo určení dle dispozic kupujícího prodávající, je
kupující povinen zajistit bezodkladně převzetí zboží včetně jeho složení.
Při dodávce zboží předá prodávající kupujícímu doklady nutné k převzetí a užívání
zboží a kupující potvrdí na kopii převzetí zboží. Uplatnění nároků z vad zboží
(množství, jakost) je podle povahy věci nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, kdy se
o nich kupující dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od tohoto zjištění.
Prodávající si vyhrazuje právo ověření vytýkaných vad na místě samém.
Obaly zboží a palety EUR
Zboží je dle druhu baleno v papírových pytlích, plastových vědrech, svazcích,
kartonech, popř. i dodáváno jako volně ložené v mobilních silech.
Prodávající si vyhrazuje právo při případné změně názvu výrobku dodávat tento po
přechodnou dobu v původním balení. Grafické vyobrazení výrobků v tištěných
materiálech prodávajícího má pouze informativní charakter.
Prodávající prohlašuje, že plní své povinnosti v Systému sdruženého plnění EKOKOM podle zákona o obalech.
Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR ve výši
220,- Kč/ks. Dodané palety EUR je možno vrátit do výrobního závodu Ledčice max.
do výše odběrů ve lhůtě do 90 dnů od data dodání. Tyto budou dobropisovány
kupujícímu s oběhovou srážkou ve výši 25,- Kč/ks, tzn. v ceně 195,- Kč/ks. Vrácené
palety EUR budou přijímány původní, neznečištěné a nepoškozené.
Zboží balené na paletách EUR je zabezpečeno folií. Kupující se zavazuje skladovat
zboží v suchých prostorech. Dodavatel ručí za kvalitu výrobků dle technické
specifikace (TL výrobku), nikoli však za způsob provedení staveb.
Cenové a platební podmínky
Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době přijetí řádné
objednávky (dle bodu 1.2 těchto VOP)
Ke kupní ceně v Kč se připočítává DPH v zákonné výši.
Případné slevy (např. velkoodběratelské či objektové) z ceny zboží se nevztahují na
palety EUR, mimořádné akční nabídky a reklamní akce prodávajícího, servisní výkony
a sjednané příplatky a pokuty.
Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen v průběhu platnosti kupní smlouvy. Tuto
změnu je povinen oznámit kupujícímu s minimálně 30 -ti denním předstihem.
Pro fakturaci je nutno předložit: výpis z OR, kopie ŽL, doklad o registraci DIČ,
bankovní spojení.
Je-li kupující v prodlení s platbou za odebrané zboží, zavazuje se zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Nárok prodávajícího na náhradu škody vzniklé z titulu prodlení s placením, jakož i
nárok na úhradu úroků z prodlení není smluvní pokutou dotčen.
Prodávající a kupující se dohodli, že prodlení kupujícího s platbami považují za
porušení smluvních vztahů a prodávající je oprávněn:
zastavit dodávky, aniž by to znamenalo porušení rámcové kupní smlouvy
požadovat platby v hotovosti nebo předem
snížit nebo zrušit sjednané slevy z ceníkové ceny zboží
odstoupit od rámcové kupní smlouvy

5.
5.1

Podmínky pro dodávky VL směsí a nájem strojního zařízení
U volně loženého zboží se kupující zavazuje zabezpečit plochu pro umístění sila
(min. 3 x 3 m). Příjezdová plocha musí být přizpůsobena bezpečnému příjezdu
vozidla cca 40 tun, za každých povětrnostních podmínek.
5.2 Plochu pro umístění mobilního sila a přístupovou cestu se zavazuje zabezpečit
kupující, který je též zodpovědný za jejich dostatečnou únosnost. Vjezdy, chodníky,
poklopy, propustky apod. musí být v takovém stavu, aby je přepravní vozidla
(souprava až 40 tun) nemohla poškodit. Po celou dobu umístění sila na stavbě se
kupující zavazuje zajistit volný přístup dopravních prostředků k mobilnímu silu.
5.3 Pokud je třeba povolení pro umístění sila, kupující se zavazuje obstarat je. Při
každém přistavení, doplnění, přemístění a odvozu sila a strojní techniky se kupující
zavazuje zabezpečit přítomnost odpovědného pracovníka.
5.4 V případě odběru volně ložených směsí za pomoci mobilních tlakových a
beztlakových sil se kupující zavazuje:
zajistit na staveništi vodovodní přípojku pitné vody nebo vody odpovídající
ČSN EN 1008, s konstantním tlakem 0,4 MPa a s možností napojení
tlakové hadice (3/4 palce)
zajistit zdroj elektrické energie (400/230 V, 5 kolíková zásuvka, jištění 32
C, proudový chránič) v dostupné vzdálenosti a příslušné kabely
5.5 Je přísně zakázáno přemisťovat silo bez souhlasu prodávajícího.
5.6 Mobilní sila a navazující strojně technologická zařízení smějí obsluhovat výhradně
řádně zaškolení pracovníci při dodržení všech obecně závazných norem a
předpisů, zejména předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je
zakázáno jakékoliv neodborné zasahování do mobilních sil, strojního zařízení a
dalšího předaného příslušenství od převzetí do jejich zpětného předání
prodávajícímu.
5.7 Max. množství materiálu při závozu sila je 14 tun, při doplnění min. množství 10
tun, max. 20 tun. Vrácený volně ložený materiál v sile se dobropisuje do výše
max. 3 tun.
5.8 Zapůjčení mobilního sila je při pravidelném doplňování suchou maltovou směsí
zdarma. V opačném případě, pokud za kalendářní měsíc nepřipadá v průměru na
1 pracovní den alespoň 1 tuna zpracovaného materiálu, účtuje se denní nájem ve
výši 200,- Kč/pracovní den. Převoz sila v rámci staveniště paušálně 3.000,- Kč.
Manipulace se silem s max. 10 tunami materiálu, při větším množství je kupující
povinen umožnit odvoz sila, tzn. snížit množství materiálu na max. 10 tun.
5.9 Eventuální vícenáklady vzniklé nedodržením podmínek 5. 1 – 5. 8 se zavazuje
uhradit kupující.
5.10 Na nájem omítací techniky pro zpracování VL směsí se uzavírá zvláštní smlouva.
Kupující se zavazuje na pronajaté technice zpracovávat výhradně materiály
prodávajícího, v opačném případě je povinen uhradit smluvní pokutu.
5.11 V případě dodání strojní techniky po 14 hod. se nájemní dny počítají od
následujícího dne po dodání.
6.
Jakost zboží, odpovědnost za vady, záruka
6.1 Prodávající vydal písemné Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě na
všechny prodávané výrobky, pro které je to zákonem požadováno.
6.2 Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků, splňující požadavky
příslušných norem, technických listů a technologických předpisů prodávajícího.
6.3 Prodávající neručí za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhodných
materiálů, přístrojů či strojů jiného výrobce, nevhodným návrhem konstrukce,
případně nesprávnou aplikací výrobků SAKRET nebo jejich nevhodným použitím.
6.4 Podmínkou pro poskytnutí záruky je dodržení všech podmínek a parametrů
uvedených v příslušné technické dokumentaci výrobku.
6.5 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku dodání zboží.
Kupující musí zajistit, aby byl z důvodu případných nároků prokazatelně zjištěn stav
zboží.
6.6 Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným
zacházením se zbožím s vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.
6.7 Při skladování je třeba dbát pokynů uvedených v TL jednotlivých výrobků, zejména
v zimním období, aby nedošlo při změnách venkovní teploty k poškození
skladovaných materiálů.
6.8 Výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, je nutné přepravovat a skladovat při
minimální teplotě +5°C.
6.9 Při výrobě probarvených hmot používá prodávající přírodní suroviny, které svými
vlastnostmi ovlivňují výslednou barevnost. Případné drobné odchylky barevných
odstínů od vzorníku nebo mezi jednotlivými výrobními šaržemi nemohou být
důvodem reklamace.
6.10 Spotřeby materiálu uvedené v katalogu jsou pouze orientační. Skutečná spotřeba
závisí na způsobu a podmínkách použití na konkrétní stavbě.
7.
Závěrečná ustanovení
7.1 Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby
minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, které mohou vyplynout z činností
spojených s plněním smlouvy nebo z použití zboží.
7.2 Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních
informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.
7.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2021 do odvolání a ruší
Všeobecné obchodní podmínky 2020.

