Obchodní podmínky („OP“) pro prodej hliníkových výrobků a obalů zejména na bázi hliníku

PRODÁVAJÍCÍ:
METALIMEX a. s.
IČ:
00000931
Se sídlem: Štěpánská 621/34, 112 17 Praha 1
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 28 zastoupená Ing.
Radimem Hofmanem, ředitelem divize Aluminium

KUPUJÍCÍ:
Název
IČ:
XXXXXXXX
Se sídlem: ADRESA

Smluvní systém a dokumentace, Kupní smlouva a dodací podmínky
Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká vždy písemnou formou a
to:
Dlouhodobý smluvní vztah
1. Uzavřením Rámcové kupní smlouvy a akceptací OP mezi Kupujícím a
Prodávajícím, které stanoví rámcově podmínky dodávek na období
minimálně 12 měsíců (objemy, ceny, platební podmínky, dodací parity,
reklamační řízení atd). Dílčí plnění probíhá na základě jednotlivých
Kupních smluv případně Odvolávek, přičemž Kupní smlouvou se rozumí i
Objednávky potvrzené Prodávajícím.
Náležitosti Objednávky stanoví
Rámcová kupní smlouva popřípadě tyto OP. Náležitosti Odvolávky stanoví
Rámcová kupní smlouva. Anebo
Krátkodobý smluvní vztah
2. Uzavřením Kupní smlouvy a akceptací OP mezi Kupujícím a Prodávajícím,
které stanoví konkrétní podmínky pro dílčí obchod. Kupní smlouvou se
rozumí i Objednávky potvrzené Prodávajícím. Minimální náležitosti
Objednávky stanoví tyto OP.
3. Rámcová kupní smlouva a OP dle bodu 1. se uzavírají vždy minimálně ve
dvou originálech – jedno originální vyhotovení obdrží Kupující, druhé
originální vyhotovení obdrží Prodávající. OP dle bodu 2. se uzavírají vždy
minimálně ve dvou originálech – jedno originální vyhotovení obdrží
Kupující, druhé originální vyhotovení obdrží Prodávající.
4. Pro ostatní smluvní dokumenty popsané v bodech 1. a 2. OP (Kupní
smlouva, Objednávka, potvrzená Objednávka, Odvolávka) a další smluvní
dokumenty uzavírané nad rámec těchto OP platí, že obě smluvní strany
uznávají jejich platnost i v případě, že existují v podobě faxových či
mailových kopií. Písemná forma smluvních dokumentů je zachována, je-li
zaslána Prodávajícímu faxem či e-mailem. Jednotlivé smluvní dokumenty
na zboží odesílané faxem nebo elektronickou poštou a potvrzení těchto
smluvních podmínek provedené též faxem nebo elektronickou poštou,
považují smluvní strany za řádně uzavřený obchodně závazkový vztah –
Kupní smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
v platném znění.
5. Kupující je povinen v rámci každé své objednávky uvést:
a)
Přesnou identifikaci Kupujícího (uvedením obchodní firmy,
sídla, IČ, DIČ, bankovního spojení),
b)
Další náležitosti obchodních listin stanovené právními
předpisy,
c)
Číslo objednávky
d)
Označení požadovaného zboží (výrobek, rozměr, množství,
materiál, jakost, dopravní dispozice, popř. příslušné normy a
technické podmínky), příp. s uvedením číselného označení
dle katalogu Prodávajícího,
e)
cena, či způsob stanovení ceny
f)
Termín plnění,
g)
Způsob balení,
h)
Účel použití zboží, informace o způsobu jeho dalšího
zpracování
i)
Způsob přepravy zboží, místo určení a dodací parita
j)
Datum vystavení Objednávky, razítko Kupujícího a podpis
osoby oprávněné uzavřít dílčí kupní smlouvu
Nebude-li Objednávka Kupujícího obsahovat minimální obsahové
náležitosti výše uvedené, prodávající neodpovídá za případné škody
způsobené nedostatečnou specifikací.
6. Prodávající se smluvním vztahem uzavřeným výše popsaným způsobem
(dále jen Smlouva) zavazuje vyrobit a dodat Kupujícímu výrobky
specifikované ve Smlouvě – hliníkové výrobky a obaly zejména na bázi
hliníku - (dále jen „zboží“). Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit
kupní cenu. Od množství zboží určeného ve Smlouvě se může Prodávající
odchýlit o +/- 10%; fakturováno je skutečně dodané množství zboží.
7. Dodací podmínky se řídí dle INCOTERMS 2010. Součástí dodávky je
dodací list. Převzetí zboží je Kupující povinen písemně potvrdit. Zboží
bude baleno, loženo a řádně zajištěno pro účely přepravy podle obvyklých
zvyklostí. Obaly jsou zahrnuty v ceně dodaného zboží a jsou nevratné.
8. Fixace kovu pořízená Kupujícím je vždy závazná. Kupující je povinen
vypořádat každou jednotlivou fixaci kovu vždy nejpozději do 30 dnů od
data plnění. Nebude-li zafixované množství kovu vypořádáno odběrem
výrobků, je Prodávající oprávněn navýšit fixovanou cenu o hodnotu
případného contanga na LME platného v 31. den od data plnění příslušné
fixace (hodnota contanga je definována jako rozdíl mezi Cash official
settlementem a 3-month official settlementem). V případě nevypořádání
pozice kovu v maximální lhůtě 90 dní od data jejího plnění je Prodávající
oprávněn uzavřít otevřenou pozici Kupujícího k libovolnému datu. Kupující
se zavazuje cenový rozdíl z takto uzavřené pozice zaplatit Prodávajícímu
do 30 dnů od data uzavření pozice.
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Prodávající je oprávněn stanovit limit pro maximální celkové množství
fixovaného kovu v závislosti na výši pojistného limitu Kupujícího. Minimální
množství stanovuje prodávající na 25 tun.
V případě nedodržení dodacího termínu je Kupující oprávněn účtovat
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,03% z hodnoty nedodaného zboží
za každý den prodlení.
V případě neodebrání zboží dle dodacího termínu je Prodávající oprávněn
účtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03% z hodnoty neodebraného
zboží za každý den prodlení. Odmítne-li Kupující odebrat (převzít) zboží či
jinak plnění smlouvy znemožní (například porušením platebních
podmínek), je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve
výši rozdílu mezi sjednanou cenou a aktuální hodnotou hliníku dle LME.
V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží v dohodnutém dodacím
termínu vzniká prodávajícímu po předchozím upozornění a stanovení
dodatečné lhůty k převzetí zboží právo zboží vhodným způsobem prodat.
Na požádání zajistí a předloží Prodávající atest k jednotlivým zakázkám.
Zajištění atestu bude účtováno samostatnou položkou na faktuře v měně
totožné s měnou kupní ceny výrobků.
Platební podmínky
Splatnost kupní ceny je uvedena ve Smlouvě, popř. daňovém dokladu
(faktuře). Splatnost kupní ceny se počítá od data vystavení. Po dohodě lze
daňové doklady (faktury) zasílat v elektronické podobě. V takovém případě
musí být mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena smlouva o elektronickém
odesílání faktur.
Prodávající poskytuje Kupujícímu kreditní (úvěrový) limit určený k nákupu
zboží dle Smlouvy. Výše limitu je Kupujícímu ke dni podpisu této smlouvy
známa. Pokud celková suma jakýchkoliv pohledávek Prodávajícího za
Kupujícím (bez ohledu na lhůtu jejich splatnosti anebo na právní titul
vzniku) z jakékoliv Smlouvy dosáhne hodnotu kreditního (úvěrového)
limitu, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží pouze na základě
předplatby anebo jiných zajištěných platebních podmínek stanovených
Prodávajícím. V případě snížení kreditního limitu pojišťovnou tak, že tento
limit nepokryje aktuální stav aktivních pohledávek, je Prodávající oprávněn
u objednávek potvrzených po této změně kreditního limitu, změnit
jednostranně platební podmínku ve smyslu zkrácení splatnosti či
požadovat dodatečné zajištění pohledávky. O této skutečnosti je povinen
písemně informovat Kupujícího.
Kupní cena je uhrazena dnem připsání netto hodnoty fakturované částky
na účet Prodávajícího. Kupující není oprávněn zadržovat platbu nebo její
část za účelem započtení vzájemných pohledávek, včetně kompenzací
reklamací, není-li v těchto OP uvedeno jinak.
Prodávající je oprávněn v případě opakovaného prodlení s úhradou
závazků Kupujícího, snížení pojistného limitu pojišťovnou nebo v případě
zhoršení ekonomické situace Kupujícího jednostranně změnit platební
podmínku. O této skutečnosti je Prodávající povinen písemně informovat
Kupujícího.
Nebude-li termín splatnosti dodržen, má Prodávající právo účtovat
měsíčně či kvartálně úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za
každý den prodlení s platbou. Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 30 dní
ode dne vystavení vyúčtování úroků z prodlení. Zaplacením úroků
z prodlení ze strany Kupujícího není jakýmkoli způsobem dotčen nárok na
náhradu škody ze strany Prodávajícího.
Prodávající je oprávněn zastavit jakékoli dodávky Kupujícímu až do
vyrovnání všech splatných dluhů, které Kupující má vůči Prodávajícímu.
Je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen na výzvu
Prodávajícího potvrdit uznání dluhu, popřípadě uznat dluh a dohodnout
splátkový kalendář sepsaný formou notářského zápisu. Je-li Kupující
v prodlení s úhradou kupní ceny déle než 30 dnů, může Prodávající od
všech smluvních vztahů uzavřených s Kupujícím odstoupit a žádat
náhradu škody.
Pokud byla ve Smlouvě sjednána platba předem, považuje se prodlení
Kupujícího se zaplacením za podstatné porušení Smlouvy. Je-li platba
kupní ceny sjednána ve splátkách, stane se při prodlení s úhradou jedné
ze splátek splatná celá kupní cena.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní
ceny.

Kvalita
1. Kvalita zboží je přesně specifikována ve Smlouvě. Kvalitativní parametry
zboží jsou specifikovány hodnotami anebo odkazem na příslušnou normu
ČSN/EN a účelem použití.
2. V případě nutnosti sjednání užších tolerancí je Prodávající s Kupujícím
povinen uzavřít dvoustranné technicko-dodací podmínky (TDP) formou
přílohy ke Smlouvě, které přesně specifikují klíčové parametry zboží.
v případě, že nebude použita norma ČSN/EN nebo budou sjednány užší
tolerance, je Prodávající s Kupujícím povinen uzavřít dvoustranné
technicko dodací podmínky, TP nebo PN.
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Pro nové zboží (výrobky) spolupracují obě smluvní strany v procesu
vzorkování a posléze zkušební dodávky na definici parametrů zboží a
výběru vhodné technologie výroby tak, aby byly parametry zboží
standardizovány jak ve výrobním procesu Prodávajícího, tak pro následný
výrobní proces Kupujícího.
Zboží, které je Prodávajícím dodáno v souladu s kvalitou definovanou ve
Smlouvě anebo TDP je Kupujícím akceptováno jako bezvadné plnění.
Je-li předmětem plnění nová tisková zakázka, Kupující odsouhlasí nátisk
do tří pracovních dnů od předložení nátisku. O dobu prodlení
s odsouhlasením se dodací lhůta prodlužuje.
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Záruka za jakost a vady zboží, reklamační podmínky
1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že dodané zboží bude odpovídat
sjednané technické specifikaci, a to po dobu 6 měsíců od data dodání.
Kupující je povinen odzkoušet zboží, zda vyhovuje účelu, pro který má být
použito.
2. Zboží musí být skladováno v suchém a temperovaném prostředí. Jedná-li
se o fólie navinuté na papírových dutinkách, musí být skladovány
v prostředí s teplotou v rozmezí +10°C až +25°C a s relativní vlhkostí
vzduchu 65% až 80%. Jedná-li se o fólie na kovových trubkách, musí být
skladovány v prostředí s teplotou v rozmezí +10°C až + 30°C a s relativní
vlhkostí vzduchu 50% až 70%.
3. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí
škody. Zjevné závady (např. porušení obalu, značení, nesoulad s dodacím
listem) musí reklamovat bez zbytečného odkladu. Při zjištění poškození
zboží při přepravě je Kupující povinen s přepravcem sepsat protokol o
poškození zásilky (komerční zápis).
4. Písemné oznámení o vadách (reklamace) musí obsahovat:
 identifikaci vadného zboží (číslo Smlouvy, číslo zákazníka, číslo
palety, číslo pásu, svitku nebo role – lze doložit fotografií štítku).
 množství vadného zboží (počet kusů nebo hmotnosti).
 popis vady nebo určení, jak se projevuje (s případným doložením
fotodokumentace nebo zasláním vzorku).
5. Na žádost Prodávajícího je Kupující povinen jednat o reklamaci za účasti
zástupce Prodávajícího na místě, kde vada byla zjištěna nebo kde se
reklamované zboží nachází. Bez předchozího projednání reklamace není
Prodávající povinen převzít reklamované zboží zpět.
6. Kupující je povinen v rámci reklamačního řízení poskytnout součinnost
nutnou k vyšetření reklamace, především s reklamovaným zbožím
nemanipulovat a uchovat jej v dodaném stavu až do vyřízení reklamace.
7. Prodávající je oprávněn zamítnout reklamaci zejména v případech:
 skladování zboží v nevyhovujících prostorech (zvýšená vlhkost,
značné kolísání teploty).
 došlo již k dalšímu zpracování zboží, které má za následek
nepřezkoumatelnost oznámené vady, nebo se zbožím bylo dále
manipulováno i po oznámení vad.
 při přepravě vráceného zboží bylo zboží poškozeno z důvodu
špatného zabalení nebo nedostatečného zabezpečení nebo chybí-li
řádná identifikace a doklady k vrácenému zboží.
8. V případě oprávněné reklamace má Kupující nárok na vystavení dobropisu
na hodnotu vráceného vadného zboží, nebylo-li dohodnuto jinak (náhradní
dodávka, poskytnutí slevy).
9. V případě , že prodávající uzná reklamaci jako oprávněnou bude po
dohodě s kupujícím postupovat následovně:
a)
na vadné nebo poškožené zboží poskytne prodávající kupujícímu
slevu z ceny zboží a na tuto slevu vystaví opravný daňový doklad.
nebo
b)
v případě množstevního rozdílu Prodávající na chybějící nebo
přebývající zboží vystaví opravný daňový doklad.
nebo
c)
v případě, že vady jsou opravitelné, zajistí Prodávající opravu
vadného zboží.
nebo
d)
prodávající zajistí náhradní plnění a to tak, že na vadné vrácené
zboží vystaví opravný daňový doklad a na dodávku nového bezvadného
plnění vystaví nový daňový doklad.
nebo
e)
prodávající odstoupí od smlouvy a na reklamované zboží vystaví
opravný daňový doklad.
Pokud z titulu reklamace vynaložil Kupující náklady, které nelze uspokojit
dle bodů a) – e) tohoto odstavce, má kupující nárok na úhradu škody takto
vzniklých nákladů. Výše náhrady škody podléhá souhlasu obou smluvních
stran.
10. Obě smluvní strany mají v případě sporu o kvalitě či množství dodaného
zboží právo využít renomovanou nezávislou kontrolní organizaci. Náklady
na tuto organizaci nese strana, která neutrální analýzu objedná.
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hodnoty London Metal Exchange. Hodnoty koeficientů pro jednotlivé druhy
odpadů jsou uvedeny v příslušné příloze Smlouvy. Pro další smluvní
dokumentaci platí ustanovení těchto OP zejména bod 5 (Smluvní systém a
dokumentace).
Odpad, který Prodávající od Kupujícího převezme za dohodnutých
podmínek, je Kupující oprávněn Prodávajícímu vyúčtovat a Prodávající
může takto vyúčtovanou cenu dodaného odpadu uhradit jednostranným
započtením proti dodanému zboží Kupujícímu ve smyslu těchto OP.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že takto může být započtena i ještě
nesplatná pohledávka Prodávajícího za Kupujícím.
Kusový odpad musí být dodán v kvalitě dle dohody, tříděný dle slitiny, bez
oleje a nečistot, vyhovující ČSN/EN.
Přepravu odpadu zajišťuje Kupující na své náklady do místa určeného
Prodávajícím. Prodávající může zajistit odvoz odpadu jako zpětné vytížení
vozidla při dodávce zboží.

Ochrana důvěrných informací
1. Za důvěrné informace se považuje obsah Smlouvy, dodatku a příloh,
výrobní, cenové a rozpočtové informace, jestliže se nejedná o údaj veřejně
dostupný nebo všeobecně známý.
2. Smluvní strany jsou povinny počínat si tak, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému přístupu k důvěrným informacím nepovolenými
osobami, neoprávněným přenosům nebo zpracování či jejich jinému
zneužití. Tato povinnost platí i 3 roky po splnění Smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy
1. Pokud jedna ze smluvních stran poruší podstatným způsobem níže
uvedené závazky má druhá smluvní strana právo zcela nebo zčásti
odstoupit od Smlouvy. Za podstatné porušení závazku se považuje:
 porušení platebních podmínek Kupujícím
 porušení dodacích nebo odběrních podmínek, pokud nejsou oběma
smluvními stranami Smlouvou stanoveny jinak
Dodání zboží do jiného členského státu EU a vývoz zboží mimo ES
1. Kupující je povinen před uskutečněním dodávky zboží oznámit
Prodávajícímu písemně:
 údaj o registraci k dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v členském
státě EU a daňové identifikační číslo,
 teritoriální určení zboží (tj. zda je zboží určeno k bezprostřední
přepravě z ČR do jiného členského státu EU= dodání do jiného
členského státu EU nebo mimo prostor EU =vývoz)
 v případě vývozu zboží (mimo EU) poskytnout Prodávajícímu písemné
prohlášení o tom, že Kupující v ČR nemá sídlo, provozovnu ve smyslu
úpravy v oblasti DPH nebo místo podnikání.
2. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat Prodávajícího, dojdeli k jakékoli změně skutečností uvedených v předcházejícím odstavci
těchto „OP“
3. V případě, že přepravu zboží nezajišťuje Prodávající, je Kupující zajišťující
přepravu nejpozději do 10 dnů po dodání zboží povinen doložit, že zboží
bylo skutečně přepraveno z území státu odeslání zboží do jiného
členského státu EU (např. nákladním listem a nebo jiným dokumentem
potvrzujícím tuto skutečnost).
4. Pokud nebudou splněny podmínky pro uplatnění osvobození zboží od
daně dle ustanovení zákona o DPH platného na území státu odeslání
zboží, bude k ceně zboží připočtena daň platná na území tohoto státu.
5. V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavcích 1. a 2. tohoto bodu
„OP“, nebo pokud Kupující jiným způsobem poruší výše uvedené
povinnosti je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu částku DPH a
souvisejících sankcí, to do 15 dnů ode dne oznámení její výše
Prodávajícím.
Vyšší moc
1. Klausule vyšší moci (Force Majeure) Mezinárodní Obchodní Komory (ICC
Publikace č. 421) tvoří nedílnou součást tohoto kontraktu.
Závěrečná ustanovení
1. Písemná forma úkonu je zachována i v případě uzavření Smlouvy
prostřednictvím faxu či el. pošty a faxová či naskenovaná kopie Smlouvy
se považuje za platný dokument rovnající se originálu. Smlouvu a „OP“ je
možné měnit pouze písemnou formou.
2. V případě tisků budou tiskové formy uloženy u Prodávajícího po dobu 12
měsíců od data poslední dodávky, poté budou strženy, nepožádá-li
Kupující písemně o prodloužení této lhůty. Tiskové válce, včetně
povrchové úpravy a tiskové formy, jsou majetkem Prodávajícího.
3. Vztahy touto Smlouvou nebo „OP“ neupravené se řídí právním řádem ČR.
4. K projednání případných sporů je příslušný Rozhodčí soud při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
se sídlem v Praze, a to jedním rozhodcem dle právního řádu České
republiky.
5. Tyto „OP“ jsou závazné, neupravuje-li Smlouva nebo jiná písemná dohoda
uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím určitou okolnost výslovně jinak.

Zpětné dodávky odpadů
1. Kupující je oprávněn nabídnout Prodávajícímu dodávky hliníkového či
slitinového kusového odpadu vzniklého při zpracování zboží od
Prodávajícího.
2. Cena odpadu je dána součinem ceny kovu a koeficientu odpadu. Cena
kovu pro konkrétní slitinu se stanoví dohodou smluvních stran dle aktuální

METALIMEX a. s
Za kupujícího:
Jméno a příjmení:

Za prodávajícího:
Pozice:
V…….dne……….

__________________________________________
_

V…….dne………..
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