VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 2017
1. Všeobecná ustanovení
1.1.
Obchod s ocelářskými výrobky je obchodní společností MONTAN OCEL, spol.
s r.o. (dále v textu prodávající) uskutečňován na základě písemně uzavřených
kupních smluv (dále v textu KS) za níže uvedených a smluvními stranami
ujednaných podmínek, ve výjimečných případech na základě kupujícím
předložených a prodávajícím písemně potvrzených objednávek. Kupující
prohlašuje a podpisem KS či vlastním objednáním zboží potvrzuje, že se s
těmito Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami (dále v textu VPDP)
seznámil, plně s nimi souhlasí a zavazuje se k jejich dodržování.
1.2.
Tyto VPDP jsou nedílnou součástí veškerých KS uzavíraných prodávajícím
v rámci jeho podnikatelské činnosti.
1.3.
V ostatním platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále v textu OZ), a písemně uzavřené KS. Ujednání
KS mají přednost před ustanoveními těchto VPDP.
2.
Objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy
2.1.
Zboží je kupujícím objednáváno písemnou objednávkou, prokazatelným způsobem doručenou prodávajícímu, tj. jedním z následujících způsobů:
elektronickou poštou, doporučeným dopisem, faxem. Veškeré objednávky
doručené prodávajícímu jsou ze strany kupujícího závazné. Prodávající doručení
objednávky kupujícímu odpovídajícím způsobem potvrdí, tj. jedním z
následujících způsobů: elektronickou poštou, doporučeným dopisem, faxem.
Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství, balení,
návrh lhůty dodání, přesné místo a způsob dodání. Objednávka neobsahující
tyto údaje či objednávka prodávajícím nepotvrzená, nezavazuje prodávajícího k
plnění. Neodpovídají-li údaje uvedené v objednávce podmínkám sjednaným
v písemně uzavřené KS, k odchylným podmínkám uvedeným v objednávce se
nepřihlíží a postupuje se dle podmínek sjednaných v písemně uzavřené KS.
Bezprostředně po obdržení objednávky činí prodávající kroky k zajištění jejího
plnění. Zruší-li kupující objednávku, je povinen nahradit prodávajícímu
případně způsobenou škodu.
2.2.
Ústní dohody a vedlejší ujednání, obzvláště přísliby a jiné údaje vztahující se
k dodací době a kvalitě materiálu podléhají písemnému potvrzení prodávajícího
a pro prodávajícího jsou závazné od okamžiku jejich potvrzení či od doby
v takovém potvrzení uvedené.
2.3.
Pro zboží nebo jeho části, které je či může být vyráběno ve více výrobních
závodech se shodnými technickými vlastnostmi a jakostními parametry (viz
technické listy příslušných výrobků prodávajícího), je prodávajícímu vyhrazeno
právo výběru dodávky zboží z libovolného výrobního závodu podle jeho uvážení.
2.4.
Prodávající je oprávněn k částečnému dodání zboží či k dodání zboží
s odchylkou ve výši +/- 10% sjednaného množství u dodávek nad 10 t, u
dodávek menších než 10 t je prodávající oprávněn k dodání s odchylkou ve výši
+/-20% sjednaného množství.
2.5.
Přijetí nabídky ve formě odpovědi s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740
odst. 3 OZ se vylučuje.
3.
Místo a doba dodání - převzetí zboží
3.1.
Obecným místem dodání zboží, není-li níže uvedeno či stranami ujednáno jinak,
jsou sklady prodávajícího, tj. místo určené prodávajícím v KS, nebo v potvrzení
objednávky kupujícímu, kde zboží připravené k odběru bude na náklady
prodávajícího naloženo na dopravní prostředek kupujícího. Kupující je povinen
na tomto místě převzít zboží do 7 kalendářních dnů od vyzvání k odběru.
Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn kupujícímu toto zboží vyúčtovat a
kupující je povinen uhradit dohodnutou kupní cenu. Současně se sjednává ve
prospěch prodávajícího skladné ve výši 25 Kč/paletové místo a den. Po
uplynutí expirační doby bude neodebrané zboží ekologicky zlikvidováno na
náklady kupujícího.
3.2.
Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat správnost a úplnost dodávky.
Zjištěné nedostatky v druhu, množství a kvalitě je povinen okamžitě vyznačit na
dodacích listech a neprodleně, nejpozději následující pracovní den po převzetí
zboží, je oznámit prodávajícímu.
3.3.
Pověří-li kupující převzetím zboží v místě dodání třetí osobu, musí tato předložit
na vyzvání prodávajícímu platnou plnou moc nebo jiným věrohodným
způsobem prokázat, že je pověřenou osobou. Nedostatek zmocnění takovéto
osoby může vyvolat prodlení kupujícího s převzetím zboží. Náklady tímto
prodlením vyvolané jdou k tíži kupujícího.
3.4.
Závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu je také splněn jeho předáním
prvnímu dopravci k přepravě do místa dodání, a to včetně všech dokladů
nutných k převzetí zboží kupujícím. Dopravce zajišťující přepravu zboží může být
určen kupujícím nebo zajištěn prodávajícím.

3.5.
Zajišťuje-li přepravu zboží na místo určení dle dispozic kupujícího prodávající, je
kupující povinen zajistit převzetí a složení zboží v místě dodání bez zbytečných
průtahů. Neurčí-li kupující v objednávce osobu oprávněnou k převzetí zboží,
vychází prodávající z předpokladu, že osoba přebírající zboží v místě dodání je
osobou oprávněnou.
3.6.
Prodej a dodávky zboží jsou ze strany prodávajícího uskutečňovány výhradně v
pracovních dnech (s výjimkou omezení dle obecně platné legislativy).
3.7.
Sjednané dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných překážek na straně
prodávajícího (vyšší moc). Události způsobené vyšší mocí opravňují
prodávajícího – i během prodlení – odložit dodání o dobu existence překážky a
o přiměřenou přídatnou dobu nebo odstoupit úplně nebo částečně od ještě
nesplněné části smlouvy.
3.8.
Povinnost prodávajícího řádně a včas dodat zboží je podmíněna úplným,
řádným a včasným dodáním zboží dodavateli kupujícího. Kupující bere na
vědomí a souhlasí s tím, že v případě prodlení dodavatelů prodávajícího je
prodávající oprávněn upravit termín dodání zboží kupujícímu o dobu nezbytně
nutnou odpovídající tomuto prodlení, v takovém případě nebude prodávající
v prodlení s dodáním zboží kupujícímu.
3.9.
V souvislosti se změnou termínu v důsledku okolností uvedených v článcích 3.7.
či 3.8. výše není kupující oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu škody či
poskytnutí jakéhokoli jiného plnění.
4.
Obaly zboží a palety EUR
4.1.
Zboží je dle druhu dodáváno nebalené a není chráněno proti rzi či je baleno a
dodáváno v obalech určených prodávajícím.
4.2.
Prodávající prohlašuje, že řádně plní své povinnosti zajišťovat zpětný odběr a
využití odpadu z obalů zapojením se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod klientským číslem EKP04020058.
5.
Ceny zboží, obalů a palet EUR
5.1.
Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době přijetí řádné
písemné objednávky kupujícího dle čl. 2 těchto VPDP. V případě nejasností
nebo změny sazby DPH platí jednotkové ceny zboží uvedené bez DPH.
5.2.
Rozhodné jsou ceny zboží uvedené v potvrzení objednávky vystaveném
prodávajícím. Prodávající je však oprávněn upravit cenu na základě vstupních
parametrů platných v den dodání v případě, uplyne-li mezi potvrzením
objednávky a expedicí zboží období delší než čtyři (4) měsíce a pokud došlo ke
změnám faktorů, na jejichž základě byla původní výše kupní ceny kalkulována.
5.3.
Kupující tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li mezi potvrzením
objednávky prodávajícím a expedicí zboží kupujícímu ke zvýšení přepravních
cen, veřejných odvodů, daní a cel a jiných vedlejších poplatků nebo budou-li
takové náklady, odvody nebo poplatky nově zavedeny, obzvláště dojde-li
k uvalení zvláštních (antidumpingových) cel na dovoz zboží, je prodávající
oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení těchto nákladů ve skutečné výši.
5.4.
Pro stanovení hmotnosti zboží je rozhodné vážení zboží provedené prodávajícím
nebo jeho dodavateli. K výzvě kupujícího se hmotnost zboží prokazuje
předložením vážního lístku.
5.5.
Případné slevy (např. velkoodběratelské či objektové) z ceny zboží, poskytnuté
prodávajícím kupujícímu, se nevztahují na palety EUR, fólie, příplatky za barevné odstíny, antibakteriální úpravu a smluvní pokuty.
6.
Platební podmínky
6.1.
Objednané zboží je kupujícímu dodáváno až po jeho úplném zaplacení, není-li v
KS ujednáno jinak.
6.2.
Je-li zaplacení kupní ceny sjednáno proti vydanému daňovému dokladu
(faktuře), zavazuje se kupující svůj závazek zaplacení celé kupní ceny splnit ve
lhůtě splatnosti. Dnem zaplacení je den připsání příslušné částky ve prospěch
účtu prodávajícího či den složení příslušné částky k rukám prodávajícího.
6.3.
Nesplní-li kupující svůj závazek řádného a včasného zaplacení kupní ceny či
jiných plateb, je prodávající oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu
ve výši 20% z vyúčtované a nezaplacené kupní ceny či jiné platby nebo jejich
nezaplacených částí. Zároveň je stranami ve prospěch prodávajícího sjednán
úrok z prodlení ve výši 0,05% denně. Vyúčtované smluvní pokuty, náklady s

6.4.

Rozměrové vady je kupující povinen uplatnit do 3 měsíců od data převzetí zboží.
Vlastnické právo k prodávanému zboží nabývá kupující až okamžikem úplného
zaplacení celé kupní ceny a splněním všech případných dalších nároků
prodávajícího vůči kupujícímu (např. zaplacení vyúčtovaných nákladů, spojených s uchováním zboží, smluvních pokut, úroků z prodlení apod.). Odchylně od
ustanovení § 2133 OZ se sjednává, že právo prodávajícího od smlouvy
odstoupit a požadovat vrácení věci zakládá jakékoliv prodlení kupujícího
s úhradou kupní ceny, včetně prodlení s úhradou splátky kupní ceny
nepřesahující desetinu kupní ceny.

7.10.
Záruka za jakost a nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká i v
případě, kdy se při dopravě, manipulaci a skladování kupující neřídí pokyny
uvedenými v technických listech jednotlivých výrobků či pokyny prodávajícího.
7.11.
V případě neoprávněně uplatněných práv z odpovědnosti za vady zboží či jiných
nároků má prodávající právo na náhradu veškerých vynaložených nákladů
spojených s jejich řešením, např. také znalečné, náklady právního zastoupení,
cestovné apod.

6.5.
V případě prodlení kupujícího s plněním svých závazků je prodávající také
oprávněn omezit či zcela zastavit další prodej a dodávky zboží kupujícímu, popř.
již dodané zboží na náklady kupujícího převzít zpět do své dispozice. Zároveň si
prodávající a kupující ujednávají, že pokud kupující nezaplacené zboží prodá či
jinak převede vlastnické právo na třetí osobu, kupující tímto postupuje a již
postoupil prodávajícímu bez dalšího takto vzniklou pohledávku za danou třetí
osobou, a to až do výše svého dlužného plnění vůči prodávajícímu.

7.12.
Uplatněné vady budou řešeny výhradně dodáním nového bezvadného zboží,
nebude-li toto možné, pak bude kupujícímu poskytnuta sleva z uhrazené ceny
zboží.
7.13.
Odpovědnost prodávajícího za veškeré nároky kupujícího v souvislosti s vadami
zboží je omezena do celkové výše kupní ceny zboží, kupující není oprávněn
požadovat po prodávajícím náhradu ušlého zisku.

6.6.

7.
7.1.

Neplní-li kupující řádně a včas své závazky, je prodávající také oprávněn odstoupit
od KS či jiných smluv. V takovémto případě zůstávají nároky prodávajícího na
zaplacení všech pohledávek (nedoplatky na kupní ceně, smluvní pokuty, všechny 8.
poplatky účtované v souladu s těmito VPDP, jako náklady s uchováním zboží, 8.1.
úroky z prodlení, náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním
zaplacení dlužných částek apod.), plně zachovány, a to i včetně práva na náhradu
škody, způsobené kupujícím.
8.2.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady zboží
Prodávající vydal písemně Prohlášení o shodě a Prohlášení o vlastnostech na
všechny prodávané výrobky, pro které je to zákonem požadováno.
8.3.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

Společná a závěrečná ustanovení
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.
Veškeré nároky kupujícího v souvislosti s dodáním zboží včetně nároků z vad zboží
zanikají nejpozději ve lhůtě jednoho (1) roku ode dne dodání zboží, není-li v bodě
7. uvedeno jinak.

Ke všem výše uvedeným finančním částkám v Kč se připočítává DPH v zákonné
Prodávající odpovídá za jakost prodávaného zboží (za sjednanou jakost se
výši.
považují vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušné technické dokumentace 8.4.
výrobce - technických norem, technických listů a technologických předpisů).
Není-li uvedeno jinak, cenové nabídky prodávajícího jsou indikativní, nezávazné a
Závazné technické parametry jsou uvedeny v Prohlášeních o shodě, Prohlášeních
platí jeden měsíc od data jejich vypracování. Prodávající si vyhrazuje právo své
o vlastnostech výrobku a v technických listech platných v době dodávky. Obdobně
nabídky i v průběhu jejich platnosti odvolat. Cenové nabídky prodávajícího nejsou
prodávající odpovídá i za vady zboží.
návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. OZ a nelze je přijmout
podle § 1740 a násl. OZ a způsobit tak vznik závazku prodávajícího a uzavření
Podmínkou pro poskytnutí záruky je dodržení všech požadavků a parametrů
smlouvy. Na základě cenové nabídky prodávajícího je kupující pouze oprávněn
uvedených v příslušné technické dokumentaci výrobku a provedení prací
zahájit s prodávajícím jednání o uzavření písemné KS nebo doručit prodávajícímu
pracovníky prokazatelně zaškolenými pro příslušnou technologii.
závaznou objednávku. Závazek prodávajícího vzniká výhradně uzavřením KS či
potvrzením objednávky kupujícího ve smyslu bodu 2.
Nebezpečí vzniku škody na prodávaném zboží přechází z prodávajícího na 8.5.
kupujícího převzetím zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou či předáním
Prodávající je oprávněn tyto VPDP změnit a to zejména v nutném rozsahu
zboží k přepravě přepravci pověřenému prodávajícím či kupujícím.
vyvolaném změnou právních předpisů či z jiných závažných důvodů. Změna VPDP
bude oznámena jejich zveřejněním na www.montanocel.cz a to nejméně 15 dnů
Kupující je povinen umožnit prodávajícímu řádné posouzení uplatněné vady a
před nabytím jejich účinnosti. Kupující je v případě změny oprávněn vypovědět
poskytnout mu za tímto účelem nezbytnou součinnost.
smlouvu s výpovědní dobou 15 dnů a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění
nového znění VPDP. Nevyužije-li kupující práva vypovědět smlouvu, platí, že
Prodávající neodpovídá za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím
s novým zněním VPDP souhlasí.
nevhodných materiálů, přístrojů či strojů, nevhodným statickým a technickým 8.6.
návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikací výrobků, či jejich nevhodným
Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky 2017 ruší dřívější Všeobecné
použitím.
prodejní a dodací podmínky prodávajícího a jsou platné od 1.1.2017.

7.7.
Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím se zjevnou vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.
7.8.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé při přeprav, chybnou manipulací a
nevhodným skladováním, pokud tyto vady nebyly reklamování kupujícím
neprodleně po převzetí zboží.
7.9.

Všeobecné prodejní a dodací podmínky 2017 obchodní společnosti MONTAN OCEL,
spol. s r.o., Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova 947, PSČ 15500, IČ: 60464810, DIČ:
CZ60464810, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 26613.

