Global Tungsten & Powders spol. s r.o.

Všeobecné nákupní podmínky
Tyto Všeobecné nákupní podmínky vydala společnost Global Tungsten & Powders spol. s
r.o. se sídlem v Bruntále, Zahradní 1442/46, PSČ 79201, Česká republika, IČ: 27808408, a
platí pro všechny smluvní vztahy, do nichž vzájemně vstupují společnost Global Tungsten &
Powders spol. s r.o jako kupující a třetí fyzické nebo právnické osoby jako prodávající či
dodavatelé. Tyto Všeobecné nákupní podmínky byly vydány k níže uvedenému datu a
nahrazují veškeré všeobecné nákupní podmínky, které společnost Global Tungsten &
Powders spol. s r.o. nebo její právní předchůdci doposud vydali.
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Všeobecná ustanovení
Smluvní vztah se řídí výlučně Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Global
Tungsten & Powders spol. s r.o. (“kupující”), jak je uvedeno níže. Tyto podmínky platí
analogicky pro jakýkoli předmět smluvního vztahu.
Prodejní podmínky dodavatele neplatí, a nejsou součástí smluvního vztahu ani v
případě, že jsou zmíněny v potvrzení objednávky a kupující je výslovně neodmítl.
Tyto Všeobecné nákupní podmínky platí také pro budoucí obchody, aniž by se musely
nadále výslovně dojednávat.
Veškerou obchodní nebo jinou korespondence vztahující se ke k smlouvě je nutné vést
s nákupním oddělením kupujícího. V korespondenci je nutné uvádět číslo zakázky a
číslo jednací.
Uzavření smlouvy
Dodavatel musí jak v nabídce, tak v potvrzení objednávky přesně dodržet specifikace
kupujícího. Každá odchylka musí být výslovně uvedena, a to písemně. Smlouva je
uzavřena, jakmile dodavatel obdrží písemné potvrzení objednávky kupujícího. Kromě
dodávek a produktů specifikovaných v objednávce zahrnuje obsah objednávky také
požadavky na bezvadné provedení a funkci objednaného zboží. Všechny dodávky a
produkty musejí odpovídat právním předpisům státu, v němž se plní příslušná dodávka,
jakož i současné úrovni techniky. Každá objednávka se musí opírat o písemnou
objednávku uvádějící číslo objednávky.
Předané nebo objednané a zaplacené vzorky, výkresy resp. nástroje nesmí být
předány třetím osobám bez souhlasu kupujícího, ani nesmí být užity k účelům mimo
rámec této smlouvy, ani jejich obsah nesmí být sdělen třetím osobám. Tyto musejí být
pečlivě uchovány a chráněny před krádeží nebo použitím třetími osobami. Dodavatel je
musí předat kupujícímu, jakmile již nejsou zapotřebí pro účely této smlouvy.
U objednávek na vyžádání vzniká závazek ke koupi až po výslovném vyžádání
dodávky kupujícím. To platí i v případě, že zboží je už vyrobeno. Kupující má právo
měnit datum dodávky, nestojí-li tomu v cestě žádné závažné důvody dodavatele.
Změny nebo dodatky ke smlouvě vyžadují písemnou formu. To platí také pro ujednání
o odvolání požadavku písemné formy.
V případě pochyb jsou ceny uvedené v dokumentech vydaných a/nebo uzavřených
dodavatelem pevné franko závod příjemce.
Nebyly-li ceny dohodnuty předem, musejí se uvést závazně v potvrzení objednávky. V
tomto případě si kupující vyhrazuje právo během čtyř týdnů od smlouvy odstoupit, aniž
by dodavatel mohl požadovat jakoukoli náhradu.
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Dodání
Dodací lhůty se musejí bezpodmínečně dodržovat tak, jak byly dohodnuty. Jakmile
však dodavatel zaznamená prodlení dodávky, musí kupujícího okamžitě písemně
informovat o příčině a očekávané délce prodlení. Toto nemá vliv na následky prodlení
dodávky.
Okamžitě po odeslání se musí dodávka nahlásit ve dvou vyhotoveních s uvedením
čísla objednávky a evidenčního čísla. Dílčí dodávky se musí hlásit.
Dodání musí být uskutečněno na místo určení specifikované kupujícím, a to
nejrychlejším způsobem a prostředky. Kupující není povinen přejímat zboží bez
řádných dodacích listů. Dodavatel je odpovědný za následky nesprávných informací na
dodacích listech.
Pokud hradí náklady za přepravu kupující, musí dodavatel volit nejlevnější způsob
přepravy. V každém případě musí dodavatel bezpodmínečně dodržet přepravní pokyny
kupujícího.
Nebezpečí škody přechází na kupujícího v okamžiku, kdy je mu zboží fakticky předáno
nebo při závěrečné inspekci stroje nebo zařízení.
Kupující není povinen přijímat dodávky COD (na dobírku).
Placení
Faktury se posílají účetnímu oddělení s uvedením pořadového čísla. Nesmějí se
přikládat k dodávkám.
Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich obdržení se slevou 3% hotově, do 30
dnů netto. Tato lhůta neběží, dokud není dodávka úplná a bezvadná.
Dílčí faktury musejí být vyznačeny.
Platby akceptovanými směnkami jsou přípustné.
Poskytování materiálu
Materiál, který dal k dispozici kupující, zůstává jeho majetkem.
Materiál, který dal k dispozici kupující, musí dodavatel pečlivě uchovávat. Dodavatel
musí kupujícího okamžitě informovat o jakékoli ztrátě nebo poškození poskytnutého
materiálu.
Při zpracovávání nebo mísení materiálu poskytnutého kupujícím s jiným materiálem
dodavatele se stává kupující spoluvlastníkem. Spoluvlastnický podíl odpovídá poměru
hodnoty poskytnutého materiálu k ostatnímu materiálu. Dodavatel v tomto případě
zaručuje kupujícímu spoluvlastnictví a zavazuje se vykonávat spoluvlastnictví pro
kupujícího bezplatnou úschovou.
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Vady a nároky z vad
Vady se musejí hlásit do dvou týdnů po jejich objevení.
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Postupování nároků
Postoupí-li dodavatel své nároky vyplývající ze smlouvy s kupujícím třetí osobě,
naúčtuje kupující dodavateli všeobecný manipulační poplatek ve výši € 35,00.
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Bezpečnostní předpisy/Předpisy na ochranu životního prostředí
Dodané zboží a služby a stejně tak výrobní postupy dodaných produktů musí
odpovídat zákonným ustanovením, především zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a
chemických přípravcích a ostatním příslušným právním a technickým předpisům.
Musí vyhovovat požadavkům kupujícího. Kromě toho musí být popřípadě dodrženy
předpisy každého mezinárodního spolku. To stejné platí pro předpisy na ochranu
životního prostředí.
Nezbytná bezpečnostní opatření jsou zahrnuta v ceně.
Přepisy pro přepravu nebezpečného zboží je třeba dodržovat. Je-li v objednávce
poznámka, že se má uskutečnit další přeprava námořní či leteckou cestou, musí
dodavatel dodržovat také všechny předpisy, které jsou určeny pro tento druh
přepravy, pokud jde o balení a značení.
Prohlášení dodavatele o splnění požadavků vyplývající ze směrnice RoHS a vyhlášky
č. 221/2004 Sb. Směrnice 2002/95/EC RoHS (Rescriction of Hazardeous
Substances) ukládá, že výrobky přicházející na trh po datu 01.07.2006 nesmějí
obsahovat stanovené škodlivé látky, kterými jsou olovo, rtuť, šestimocný chrom,
kadmium a PBB a PBDE. Vyhláška č. 221/2004 Sb., účinná od 1.5.2004, zakazuje
uvádět na trh nebezpečné látky a přípravky, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB),
polychlorované
terfenyly
(PCT),
azbestová
vlákna,
dichlor
(dichlor-2methylbenzyl)benzen (směs isomerů) - obchodní název: Ugilec 141, chlor
(chlorbenzyl)methylbenzen (směs isomerů) - obchodní název: Ugilec 121, brom
(brombenzyl)methylbenzen (směs isomerů) - obchodní název: DBBT. Dodavatel
prohlašuje, že všechny jím na základě této smlouvy dodané produkty jsou souladu
s vyhláškou č. 21/2004 Sb. a zároveň naplňují legislativní požadavky směrnice EU
2002/95/EC, která zakazuje používání vyjmenovaných látek.
Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zúčastněných na
plnění zakázky a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost, zejména vybavením
ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, hygienických předpisů a uskutečněním
všech dalších potřebných preventivních opatření, vedoucích k ochraně života a
zdraví těchto osob. Dodavatel při plnění zakázky v sídle kupujícího odpovídá za
pořádek a čistotu v tomto místě. Po dobu plnění zakázky je povinen zabezpečit, že
nedojde k narušování tohoto místa, nebo škodám na věcech, které se na tomto místě
nacházejí. Dále je dodavatel povinen z místa plnění zakázky neprodleně odstraňovat
veškeré znečištění, které způsobil.
Dodavatel je povinen odpadní materiál vzniklý při plnění zakázky vlastním nákladem
průběžně a bez zbytečného odkladu odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními
předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí.
Dodavatel je při plnění smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona.
Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností dodavatele jsou
součástí dohodnuté ceny.
Dodavatel se zavazuje informovat kupujícího o všech látkách, které hodlá užit při
realizaci smlouvy, zejména pak o nebezpečných chemických látkách a přípravcích,
(např. barvy, chemikálie, stavební hmoty atd.). Zároveň nesmí používat při plnění
smlouvy nebezpečné chemické látky a přípravky, jejíž uvádění na trh je zakázáno
podle vyhlášky č. 221/2004 Sb., uvedené platí i pro používání nebezpečných látek a
přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu, nebo používání je omezeno dle přílohy 2
téže vyhlášky. V případě používání chemických látek je také nutné se řídit Směrnici
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2002/95 EC (O omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a
elektronických zařízeních OEEC).
Dodavatel nesmí vylévat žádné zbytky chemických látek ani jiné odpadní vody
vznikající při plnění smlouvy v sídle kupujícího do kanalizace bez předchozího
projednání s příslušným zaměstnancem kupujícího.
Veškeré zbytky všech látek použitých v sídle kupujícího při plnění smlouvy musí
dodavatel odvézt ze sídla kupujícího.
Dodavatel je povinen při plnění smlouvy dodržovat závazky z ní vyplývající a pokyny
kupujícího, veškeré ČSN, bezpečnostní, hygienické a další obecně závazné právní
předpisy, které se týkají jeho činnosti při plnění uzavřené smlouvy.
Dodavatel je povinen informovat kupujícího o rizicích ve výše uvedených oblastech.
V případě jakékoliv havárie, kterou způsobí dodavatel, je tento povinen neprodleně
informovat kupujícího.
Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci nebo osoby plnící povinnosti ze
smlouvy uzavřené s kupujícím měli odpovídající odbornou způsobilost pro výkon
konaných činností.
Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné nákupní podmínky se řídí českým právem. Veškeré vztahy mezi
smluvními stranami, které nejsou definovány v těchto Všeobecných nákupních
podmínkách ani ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami, se řídí příslušnými
ustanoveními Obchodního zákoníku České republiky, zák. č. 513/1991 Sb. a
příslušnými českými právními předpisy.
Místně příslušný je příslušný soud prvního stupně v sídle kupujícího.
Používat název kupujícího pro reklamní účely není dovoleno.
Doba pro vykládku je od pondělí do pátku, od 7.00 do 15.00 hod.
Návštěvy u kupujícího jsou možné pouze po předchozí domluvě s odpovědnými
pracovníky nákupního oddělení.
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