Dodací podmínky
pro dodávky kameniva
(lom Klecany)

Lom Klecany s.r.o
Toužimská 664
190 00 Praha 9
IČ 63983222
DIČ CZ63983222
zapsaná v OR u MS v Praze,
oddíl C, vložka 40032

Platnost od 1. 7. 2018

Objednávky
Každý zákazník (kupující), který požaduje vystavení kupní smlouvy, musí předložit řádnou objednávku, na níž musí být uvedeny všechny
náležitosti - obchodní firma, adresa, korespondenční adresa, případně elektronická adresa pro příjem faktur, IČO, DIČ, bankovní spojení,
registrace podnikatele k DPH, požadovaný druh kameniva, množství a termín dodávky. Objednávka se nepožaduje při platbě v hotovosti.

Kupní smlouva
Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky s platností vždy jen do konce příslušného kalendářního roku. Podmínkou je předchozí
oboustranná dohoda, předložení aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Vzájemné vztahy se řídí těmito
ustanoveními, občanským zákoníkem a uzavřenou kupní smlouvou. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření kupní smlouvy se
zákazníkem, který v minulosti neplnil nebo stále neplní sjednané platební nebo jiné smluvní podmínky. Prodávající je oprávněn odmítnout
uzavření rámcové kupní smlouvy rovněž z kapacitních nebo technických důvodů.

Ceny výrobků
Ceny výrobků se sjednávají dohodou smluvních stran podle ceníku prodávajícího platného v době dodávky. Aktuální ceníky jsou k dispozici
na provozovně a v sídle společnosti prodávajícího.

Expedice a fakturace
Aktuální požadavek na odběr zboží či jeho části dle požadavku kupujícího musí být kupujícím vždy upřesněn a sjednán s pracovníkem
expedice prodávajícího, a to nejpozději do 12. hodiny předcházejícího dne.
Řidiči vozidel dopravce se při příjezdu do lomu (místa převzetí zboží) ohlásí v expedici a dále se řídí dopravním řádem lomu (na příjezdu
do lomu je vyvěšen), dále pak pokyny pověřených pracovníků lomu. Řidič dopravce musí mít od kupujícího pro odběr kameniva plnou moc,
která musí vedle obecných náležitostí obsahovat také číslo vozu, jméno řidiče, jméno zákazníka. Řidič je povinen potvrdit podpisem převzetí
dodávky na dodacím listu, který je podkladem pro fakturaci. Při platbě za hotové obdrží řidič daňový doklad o odběru za hotové.
Fakturaci odebraného zboží provádí prodávající průběžně a kupující podpisem kupní smlouvy souhlasí se způsobem fakturace a platebními
podmínkami. Faktury jsou splatné do 10 dnů ode dne jejich doručení kupujícímu. Při prodlení s úhradou faktury vzniká prodávajícímu nárok
na úhradu smluvní pokuty ve výši 1 promile z neuhrazené částky za každý den prodlení. Závazek se při úhradě prostřednictvím banky
považuje za splněný připsáním placené částky na účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě.
Prodávající preferuje elektronickou fakturaci jako efektivní způsob předávání daňových dokladů. Uvedením emailové adresy v záhlaví
smlouvy (údaj: email. adresa pro příjem faktur), případně obdobným sdělením v objednávce kupující souhlasí se zasíláním elektronických
faktur. V případě požadavku kupujícího na vystavení a zaslání tištěného (papírového) dokladu, bude kupujícímu účtován manipulační
poplatek ve výši 40 Kč + DPH.
V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn zastavit anebo ukončit dodávky výrobků až do úplného uhrazení
všech faktur po splatnosti. Opakované prodlení s úhradou faktur je podstatným porušením smlouvy. Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze
písemně.

Kvalita a reklamace
Všechny výrobky jsou dozorovány podle zákona o zkušebnictví a mají průkazní zkoušky kvality dle ustanovení ČSN EN 12620, ČSN EN 13242,
ČSN EN 13450, ČSN EN 13043. Prodávající zavedl a udržuje certifikovaný systém managementu dle ČSN EN ISO 9001:2009, vydaný
notifikovanou osobou č. 1020 TZÚS Praha, s.p. Na výrobky označené značkou CE je vydáváno prohlášení o vlastnostech. Reklamace
na kvalitu vyřizují pracovníci lomu, případně závodní lomu.
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