
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

L      :í.:hd.nín:,:;o:bne:c:n:é:Í,:#:d:: asmp,,slueb::úpno.dv:;n,ky§  J2;š    4 , ,     ,:e:hs.:áa::j:c::;:;n:, ;eís:!e,#:n:i:,::;,:te::dd::.i,peu!,:|Tku, zbozí   "     a:ke::;o.#;ge;J!, kr;:;:hdo:d,rěo:Íg:v:!:z:uT;aí:s,i:!;!:,aT;c:pi'akáep:í:,,:í

Dodóní  zooží  mimo  běžnou  pracovní  dobu  zsměstnsnců                      akredíiované zkuseDny.

prodóvajlcího   |e   mozné   uskuiečm   pouze   po   přodcnozí     5.13        Náklady    spojené    s    oprávněnou    reklsmací    nese    pro-
d°hoclé.                                                                                                         :§Vúaíí:!ná|ánk:::yku;ů#,né   s   reklamsd"ró   nebyla

##;:' : Vaš:!:j 'ebhe:oznaáT|ěys`::#C;:aíí:}::"á:;,Vn::'ejs:š     5  i4      prodávající upozorňuje kupuiíciho, že výrobky iim d~
dÉvané ot)sahuji' cement a jsou z totioto důvodu zafazeny
ve  smyslu  zákona  č.157/1998 St).. ve  znění zókona č.
352/1999  Sb..  do  k6teqorie  látka  clráždivá  Na  výrobky  byly
vydány v souladu  se  z6konem  bezpečnostní lísty.  Kupující

je  proto povinen seznámli všechny sve  pracovníky,  kteří
pnjciou  do styku  s  výrobky prodávajícit`o,  s touto
skutečnosií e dodržovst  pří§lušná  bezpečnostní pravldla.

6             Ceny a půtební podmínky
6.1          Veškeré   ceny   za   dodávky  zboží  a   za  posknnutí  dalších

souvisejlcích   služeb  jsou  ve  smy§lu  zákona  č.   526/1990
Sb.,  o  cenóch.  s|ednóvány  dot`odou  mezi  prodávajícím  a
kupu|Ícím.
Pokud  nenídohodniito  jinak,  platí ceny  uvGdené  v  ceniku

prodáva|lci.ho  platném  ke  dni  uzavienl  smlouvy.  Ke  kupni
ceně  píodóvající vždy úč`uje DPH.

62         Je-li   mezi   prodávajícím   a   kupujícím   dohodnuta   sleva   z
ceny  uvedené  v  ceníku,  plati'  takto  sjednaná  sbeva  pouze

pro    případ     dodržení    pBtebních    podmínek    ze    §trany
kupu|lcího.  Bude-ll  kupující v  prodlení se  zaplacením  kupní
ceny,    vznlká    prodávajícímu    vždy    nórok    na    zsplacení
Čd§iky     odpovídaji.cÍ    výši     po§ky`nuté     §levy.     a     to     se

spla`nosti   ke   dni   následujícímu   po   dni   spiatnostl   kupní
ceny,  s jejímž zaplacenlm je  kupující v  prodleí`Í.

6.3         Dodévky    zboží   )e    prodávající   oprdvněn    účtovat   vždy

průběžné    po    je)lct`    uskutečnění.    Splstnost    Íaktur    ie
čimáctidenní a  počftó se  ode  dne  vystavení ůktuíy.  nenl-fl
dohodnuto jinak.

2              Smluvní vziahy
2.1          Smluvní  vztah  vznlkó  zóssdné   uzavřením  písemně   kupní

smlouvy  mezl  prodávajícím   a   kupujíclrT`.   Písemnou   kiipnl
smiouvou     se     rovněž     rozumí     písemná     objednávko
kupuiícího  poivrzená  čl jinsk  akceptovaná prodávajíclm

3              PŤedmét kupní smlouvy
31          Kupní smlouvou  se  prodávaji'cl  zavszuje  aodat  kupujícímu

zboží a pfevési iia  něho viastnícké právo k němu a kupující
se  zavazuje zaplatít  kupní cenu.

3.2         Zboži.mmůžebýt:
•      transpoi`beton  vyTobený  v souladu  s čsN  EN 206+A1

('ypový beton)
•      Čerstvá zdicímalta vyrobená v souladu  sčsN  EN 998-

pla`ných  předplsů  a  postupova` dk!  pokynů  prodávajíciho,
4.14        Je-li   jako   místo   plnění   sjedn6na    stavba    kupujlcího,   |e

kupujlcí  povjnen   vy`vořft   podmínky   pro   možm)st   plynulé

dopravy  zboží,  jeho  vykládku  a  uložení,  a  z®  tím  účelem

přl'psdnó  zajbtn:
•       sjízdnost a pr.ístupnost příjezdových  komunik@cÍ
•      bezpečné   a   jinak   vhodné    místo    pÍo    umlstění   do-

pravnlch  prostředků a mecnanismů.
•       potrebné  uzávěry silnic  @cr\odníků`
•      veškerá  nutns  bezpečnostníopatření,
•       povolenívjezdu  dopravnlch  prostredků  oe-ll iorio  ireba

napf.  prl clopravnlch  omezenlch).
•       po`řet)né   očlš`ění   dopravních   prostředků.   8Ůy   nedo-

cházelo  ke  znečišt'ovánl komunikscí,

1   ED.2
•      Čerstvý   beton    s    kamenivo.   uíčeně    pro   odbér   do-

pravnhi prostfedky zajÉtěnými kupujíci'm
•      beton   vyrobený   podle    soecífických    požadavkú    ku-

puii'cího      (beton      předepsaného      složení,      zákaznlcká
receptura)
•      beton pro cememobetonové  kíyiy v souladu  s čsN  73

6 1 23- 1
•      kamenlvo  smeleně   hydrsulickým   pojivem   (KSC)   dle

ČSN  73 6124-1                                                                                                    5
•      msny   cemeniové   (cementově   potěry)   vyíobené   dle     5.i

ČSN  EN 998-2 ED.2

52
4              Dodsci. podmínky
4`1          Dodscl    lhůty   se    určujl    podle    požadavkú    kupujícího    a      5.3

možností    prodávajícího.    Prodávající    je    povinen    dodat
kupujícimu   zboží  ve   sjednaných   dodscích   lhú`ách.   Dřive      5`4.
objednané,   pláncwaně   a   po`vr2enó   dodávky   zboží   mají
zásadně vždy pfednosl                                                                               5,5

4.2          Jednotlivé  konkré`ni' dod6vky  zboží se  reallzují v  souladu  s
uzavrenou   kupní  smlouvou   dle   požadavku   kupujlcího   na
zókiadé   konkré`ní   o0|ednávky.   kierá   může   býi   uclněna      5.6

pi.semné     (dopisem,     Íaxem,     E-msllem)     nebo    1     úsiné
(tsleíonicky,   pň   osobním   iednáno.   Ot)jednávka   musi.   být
dostatečně    speciílkován@    v    rozsahu    výše     uvedených      5.7
(echnických     norem     (bod      3.2.     .Podmínek.)     a     musí
obsahovat     osobu,     pověřenou      ktipujícím     k     převzetí

pŤedrrétuobiedndvky.
4.3         Na      zákiadé      konkrétní     objednávky     kupujlcíno      bude

uzavřena  dohodnuta  dodóvka  zboží,  přičemž  se  6jedná  a      5`8
určí  osoi)a.  která  zboží  objednává,  mi.sto  určeni  dodávky.
čas    dodávky,    množství    a    druh    požadovaí`óho    zboží,
způsob   dopravy   a   údaj   o   tom.   zds   kui)ujíci   požaduje

posky`nutl    1    jiných    souvisejících    §lužeb    (např.    Čerpáni
betonu  apod.).

4.4         Požadavky    na   dodávky   zt)ožÍ   v    rámci   jednoho   `ýdne

(týdenní   požadavek),    sděll   kupující   pmaůvajícímu   vždy
nejpozaě|l  do   12.00   nodln   Čtvrtka   predcházejlcího  týdnu
dodávek      r(upu|ÍcÍ    je     povinen     uvést     mr`ožstvl     zboží     5.9

požadov3né     v     iom     ktei.ém     dni     s     v     případě,     že
požadovsnih   zbožím   je   beton,    i   požadBvek   na   jer`o
Čerpání.    Týdenní   požadavsk    biide    dále    upře§ňován    v
denním požadavku.

4.5          Požsdavky   na   dodÉvky   zbožJ.   v   konkrétním   dm   (denní

požadav©k),  sděll  kupuiíci'  piodáva|ícímu  vždy  nsjpozděii
do  12.00  hodin  dne  předcházejícího dni  dodávky.

4.5         BudeJi    kupujíci.   požadovat    uskutečnění   dodávky    zboži.

)eš`ě  v  iýž  den,  bLide dodávka  reallzovóna  podle  dohody a
podie  voiné  kapacny prodávaiícino.

4.7          Požadavky  na  usku`ecnéní dodavky  zDoží  může  kupujícl
upresriovat   prímo   na   betonarně   prodávaiícírio.   a   to   u
vedoucího  provozu  net)o  u  míchače`

4.8           Kupuqcí    je     oprávněn     zruši`     po`vrzenou     občdnávkii
nejpozdějl   do   okamžJ'ku   započetí   mi.chání.    Dope-li    ke
zrušenl  ob|ednávky  později,  je  kupující  pov(nen   nshram     5.i

prodóvajícímu  náklady  spojené  s  likvidací  zboží,  které  jlž
bylo      pro     kupujícmo     vyrobeno     a     nebylo     kupujbím
oďebréno.    Kupujíci.   je    dáie    v   tcimto    případě    nahradft

prodóvajícímu    veškeré    daiší    s    ti.m    vzníklé    náklady    a
nahradit  mu   veškeroii  Škodu.   která  mu  vznikla.   Pokud  je

součásti.   zrušené    objednávky    i    požsdsvek    íia   čerpání
betonu,    Č     kupujlcí    povinen    uhradjt    'i    náklady,     které      5.i

prodávající  vynaložil   kvůlj   pozdnímu   zrušení  Čeípání   (do
24  hod.  Dez SO/NE),  nebo  náklady spoiené  se zby`ečným
vý|ezdem čerpadl8.

4.9          MÍstemplněnl  (určenose  rozumí
• stavoa  kupujícího u zboží dopravovaného prodóvaj`cím,
-provoz be`onáíny  prodávajícltio  u  zboží, jehož  přepíavu  si

zajišt'u)e  kiipujlci' sám.

4.10        U    ksždé   jednotlivé    dodávky    zt)ožÍ   vystaví   prodávsjící
doklod  o  druhu  a  množswí  dodaného  zooží  -  dodscí  l'isi.
Podpísem   dodacího   llstu   kupující   powrzujc,   že   dodání
zbož(       bylo        proveder`o        prodávajích        fádnó        a

•       očlštění  komunlkací,  Oudov,  pozemků,  vodních  plocti

s vodotečí. došlo-li  k iakovému  znečištění.
•      přftomnos`  svého  zsměstnance  čj  |iného  pověřeného

pracovníka    s   odpovídajícími    znslostmi   o    zkušenostml,
kierý   je   odpovědný   za   převzetí   zboží,   jeho   staveništnl

dopravu,   ukládáni  a  ošetřování.  Pouze  takový  pracovnik
může   nařídlt  řldlčl  přldání  doplňkové  pfedem  dohodnutó

pftsady,  přlčemž  je  povlnen  tuto  skutečnost  zaznamenst
do dodacíhct  lisu]

::#::ib:trounkuy'je°dspú°nv::enn°as`a:ovna,:oy,oav::ašk#díečsNEN
206+A1.

jakost  mait  io  s`anovena  a  kontrolována  podle   čsN   EN      6.4         Ů-př-ipsdě-p`Íodienl kupuii.cího  se  zaplaconírn kupnl ceny |e
998-1  ed.  2.

Jakost  betonu  pro  cemeniobetonové  kryty  je  sisnovens  a
kontrolována  podk3 ČSN  73  6123.1
Jakosi kameniva  stmek!ného hydraullck)h po|ivem  (KSC)

kupující  povinen  zaplatft  pTodávajícímu  úrok  z  prodk3ní  ve

výši  0,05%  z dlužné částky za  každý den  prodlení.
6.5           V  přlpadč  prodk!ní  kupujlcino   se   zaplacením  kupní  ceny

je stanovena a  kon`rolovám  podle dle ČSN 73 6124-1

::::asáum%nyčcseNmen:ůvég(9Cse.TenÉ°DYíP,%těí!,av#v%::é:
kontrolovária  podle  pla`ného dle ČSN  EN  998-2 ED.2
Na  vyrobky  (zbožo   prodávajícího  je  vydáno  píohlášení  o
§hodč  ve  smyslLi  zákona  Č.  22/1997  SD.  ve  znění  dalších

zrněn a  v §ouiadu s pla`r`ým  narízeni.m vlády.
V    přípaclě    betonů    přeciepsanéno    složení,    vyrobených

prodávsjícím  dle  presnéno  zadání  kupu|Ícmo  a  podle  |eno      6.5
recep`ury    (zákaznlcka    receptura).    odpovklá    prodávající

pouze    zs    složen`    čerstvého    t)etonu.    nlkolhi    za    jeho
výsled né Wastn osti.
Prodávajlcí    zsjlšt'uje    kon`Íolu    shody    na    betonámč    v
soLiladu  s  ustanoveníml  platných  ČSN  a  KZP  betonómy.
Kontrolu  shody  na  stsvbě  zajlš`'uje  v  souladu  s  plstnými
CSN  kupujicl.  Vzorky  sloužící  ke  kontrole  shody  musi.  být      7

prokazatelné  odebrány,  ošetřovány  a  zkoušeny v  soulsdu      7.i
s    platnýml   ustanov®níml   ČSN.    Po   přavzetí   pfedmětu
koupě  přochází  net}ezpečí škotly  ns  i)ředmětu  koupě   na
kupujíclho.    PŤedánl   a    prevzetí   pfedmě`u    koupě    bude

potvrzenci  dodí]cm  listem.
Odpovédnosi   prodóvsjícího   za   vady   a   práva   z   odpo-
vědnosti     za     vady     se     fldl     pří§lušný"     ustsnovením.i
obchociníno  zákoiirku,   Prodávajlcí  neodpovídá   za  jakost
zt)oŽÍ a  zpro§tí se  odi]civědno§ti zs vady zbožl také tehdy,

jest'iže:
J<upující nezajlsú v místé odběru zbož` bezprostřední a
kvalnní   uloženl,   zpracovóní   a    ošetfenl   zbožl   (zejméns
betonu) v soubdu s nomami,
J{upuiící nesprávné msnipuiuje se zbožím i)řl |eho ukládá-
nl   či    zpracování   s    jestilže    kupujíc(   nebo   tíetí   osobs
zasáhne  do  složení  dodanóho  zboží  napŤ.  příddním  vody      8

deišmo      než     60     dnů      je      kupující     povinen      zaplatit

prodávajícímu  Íovněž  smluvni'  pokuiii.  Srniuvní  poku(a  se
s|ednává ve výšl 0.5% z celkové kui)ní ceí`y. 8 Ú za každý
den   prodlení  §e   zaplacením   byť  1  |en  část   kupní  ceny.
Ujednání   o   smlwní   pokutě    nemá    vliv   na    naroky    na
n6hradu     Škody.     Prodávající     §      kupujícím     souhlasné

prohlašuji.,  že `akto  sjednana  smluvní pokuia ie  prměřenó
s  ohledem  k  hodnotě  a  významu  zsjBt`ované  povlnriosti  a
s ohledem na  §jodnané  pbtebr`Í podmínky.
Bude-li   kupujíci'   v   prodlení  sB   zaplacením   byL'  i  jen   části

kupní   ceny,   je    prodávajícl   oprávněri    zastavh    dodávky
zboží,  požadovai  zsplacení  záloh  na  další  dodávky  zboží
ve  výši  kupnl ceny  za tyto další požadovaflé  dodávky  neDo

|e  opravněn  odstoupn od  smlouvy  s Účlnky  ke dnl.  v němž
je odstoupenl doručeno  kupujícímu.

Rozt`odčídok)žka
Účsstníci  Smlouvy   sl  výslovné   s`ednávají  tiito   Rozhodčí
dolozku   vo   smyslu   záitona   Č.   216/1994    Sb..   Jakékow
rozpoíy   a    neshody   ohledné   vzájemných   vztahú,    práv.

povlnnostl    s    nároků    vyplývajících    z    ié`o    Smlouvy    se
účastnícl     budou     snažn     řešli     smímé     dvoustrannýml

jednani'mi.    V    prípadé.    žo   `a`o   |ednánl   nepovedou    ke
smírnému      vyřešeni      ÍozpoÍů      a      neshod,      sjednóvsjl
Účsstnlci,  že  všechny  spory  vznikající  z této  Smlouvy  a  v
souvislosti  6  ni  tiudou,  s  vyloiičením  pravomoci  obecflých
soudů,   rozhodovány  6   konečnou   půtností  u   Rozhodčího

:::doufepů:ť:€Pr:::g,:kéykp°oT?e':ečheoskŘéáá:P:b;j:yv:delo`;::Í
rozhoda  ustanovenými  podie  ráclu.  Účsstnícl  se  zavazují
sf)lni`  v§echny  povinnosii  uložené  jlm  v  Íozhodči.m  nólezu
ve  lhůtách v něm uvedených.

Závěrečná ustanovení
8Pod.'
•bylo  zboží vyrobeno  na  žádost  kupujícíno die iím  dodané      sJ          KUpnl smlouva se  uzsvírá  podle  ust.  § 409 a  nssi.  zákona

č.    513/1991    Sb..    obchodnírio    zókoníkii,    a    obcnodnh

f:;;ťiurŤodb)y|°r::;eodr:ůsn;o(:#:|flak:Í:nm°}ezhba°:íž:tiet°n.                     ##%u::utaaéén,Ps:::,s:„:Í?íÍ:Ín°Sti  s"an`  Zakriené
Zprávy   o    výsledcm    konmiy   shody   jsou    iiiozeny   na      82         KUpnl  Smlouva   můze   bn   m6néna   nebo   zrušena   pouze

:%::::né pprrooddáóvva:j,g,h:as áokíadkéd,;P2;zlc:ní  :#ů#3               !!:h;o;aonu,,;;"aa;óodvunzó:Í::geí:éa:noý?:ie.;:,;k:;hikeu:Č#,,:S:?:oyucvh:

:ubpdul,,czÍí  vh#okánkíon::;:ysh:g,š::PU!í:'mčš:ožaadukž-á'     8.3        Účas,n,c,  proh,a§uj,.  Že  kupní sm,owu  uzav,e,i svobodné

:;oedcáffi,ko!Í;:,oo, s'emdunsa,",::,:,o:,Šadavek    předem    ,asné                  ::ŠE:d:é :epzra,á,laůk,l,Ná dzúekaj:,:o::;,at:k:dppoodv#su#,Ch
Vady zbožljo kupuiíci' ihned  oznámit  prodáva,icimu.  próva      sÁ          Nedílnou   SOučásw   kupnl   §mlowy   jsou   `yto   všeobecné
Z    odpovédnosti    za    vsdy    ie    kiipuiici'    povinon    upbw                      °bchodri    a    Platsbni'    Podmi'nky    a    ceíwk    prodávaiíciho.

Písemné    U    Prodávaiíci.ho    bez    zbytečného    odkiadu    po                      Pla`ný vden  uzavřenl kupni.smlouvy.
zjíšiéní  vady.  V  záplse  o  vadě  bude  uvedona  speclfikace
iiplatnéné  vady,  datum,  vyjádieni  prodévajícmo  a  podpisy
osob  oprávněných  za   kiipLijícmo  a   prodávajlcího  jednai.
Zápis  o  vadách  zbožl je  nezby`nou  podmlnkou  pro  Pódné
upla`něnl Dráv z oclpovédnostl za  vady.
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