VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
2019
1

Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající a kupující podpisem těchto podmínek potvrzují, že
jejich obsah je pro jimi sjednaný smluvní vztah závazný.
1.2. Pokud tyto podmínky obsahují různé alternativy, platí ujednání
obsažené v kupní smlouvě nebo cenové nabídce. Odchylně od
těchto podmínek lze smluvní vztah upravit pouze písemným
ujednáním podepsaným oběma stranami.
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3.1.


3.2.







Předmět dodávky
čerstvý beton a kamenivo pro odběr dopravními prostředky
zajištěnými prodávajícím nebo kupujícím
beton dle specifických požadavků odběratele
Smluvní vztahy
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vznikne:
uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím
podpisem cenové nabídky prodávajícím i kupujícím
Údaje nutné pro uzavření smluvního vztahu:
identifikační údaje kupujícího (IČ, DIČ, adresa, bankovní spojení,
písemná objednávka kupujícího apod.)
specifikace betonu (třída, druh, konzistence)
množství betonu
požadavek na dopravu
určení pracovníka či pracovníků oprávněných dodávku převzít
pro ověření údajů smlouvy, dle těchto podmínek, předloží
kupující na vyžádání prodávajícímu živnostenský list, výpis
z obchodního rejstříku.
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Plnění převzetí dodávky
4.1. Dodací lhůty jsou určeny dle požadavků kupujícího a dle
možností prodávajícího, přičemž plánované a potvrzené dodávky
mají při expedici přednost
4.2. Objednávání a plánování dodávky se provádí telefonicky nebo
osobně v souladu s podepsanou kupní smlouvou nebo cenovou
nabídkou v rozsahu:

jméno zákazníka a osoby, která beton objednává, místo určení,
den, hodinu, množství a druh betonu
Objednací lhůty:

1 pracovní den pro množství nižší než 30 m3

3 pracovní dny pro množství větší než 30 m3

požadavky uplatněné v den dodávky budou splněny v souladu
s volnou kapacitou

upřesnění objednávky může kupující provést nejméně 1 hod před
požadovaným termínem dodání betonu u vedoucího provozovny

zrušení potvrzené objednávky může kupující provést u vedoucího
provozovny nejméně 2 hod před požadovaným dodáním
4.3. Prodávající na každou dodávku betonu vystaví doklad o druhu a
množství dodaného betonu - dodací list.
4.4. Dodávka je splněna dodáním betonové směsi na místo převzetí
prodávajícím a potvrzením dodacího listu kupujícím.
4.5. Místem převzetí se rozumí:

stavby kupujícího pro beton dodávaný prodávajícím

betonárna prodávajícího pro beton, jehož dopravu si zajišťuje
kupující
4.6. Dodávky mimo běžnou pracovní dobu betonárny se uskuteční po
dohodě smluvních stran (prac. doba je 6 00 – 14 30 hod.). Tato
dodávka bude zpoplatněna dle platného ceníku.
4.7. Všichni řidiči, popřípadě zaměstnanci kupujícího, jsou v areálu
betonárny prodávajícího povinni dbát obecně platných předpisů a
pokynů pracovníků prodávajícího.
4.8. Pro předání dodávky betonu v místě určení je třeba, aby kupující
vytvořil podmínky pro plynulý provoz, vykládky a uložení
zajištěním:

sjízdnosti příjezdových komunikací, bezpečné
a vhodné
stanoviště pro umístění dopravních prostředků

potřebné uzavření silnic a chodníků, povolení k vjezdu
dopravních prostředků

potřebné očištění dopravních prostředků, aby nedocházelo ke
znečišťování komunikací a pozemků

přítomnost odpovědného pracovníka za příjem betonu
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Jakost, záruky, odpovědnost za škody a vady
5.1. Jakost

jakost betonové směsi je stanovena a kontrolována dle platných
norem

na výrobky je vydáno prohlášení o shodě, v případě betonů dle
receptur zákazníka je prodávající zodpovědný za jeho složení, ale
nezodpovídá za jeho vlastnosti
5.2. Vzorky čerstvého betonu pro ověření vlastností se odebírají
v četnostech stanovených normami na betonárně prodávajícího.
5.3. Prodávající neručí za jakost dodávky v těchto případech:

jestliže kupující nezajistí bezprostřední a kvalitní zpracování a
ošetření betonu (v souladu s normami) v místě odběru

při nesprávné manipulaci, ukládání a zpracování betonu, zejména
přidáním vody

v případě výroby betonu dle receptur dodaných zákazníkem
5.4. Zprávy o zkouškách betonárnou vyráběných betonů jsou uloženy
u vedoucího betonárny.
5.5. Práva z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit u
prodávajícího ihned při zjištění vady. Zápis musí obsahovat
specifikaci vady, datum a podpisy oprávněných zástupců
prodávajícího a kupujícího. Reklamaci betonu nelze uplatnit bez
takto provedeného zápisu.
5.6. Náklady spojené s oprávněnou reklamací nese prodávající,
náklady vyplývající z neoprávněné reklamace nese kupující.
5.7. Nedojde-li ke shodě při řešení reklamace, budou prodávající i
kupující akceptovat výsledky zkoušek nezávislé zkušebny.
5.8. Záruční lhůta je stanovena dle § 2112 obč. zák. č. 89/2012 Sb.
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Cenové a platební podmínky
6.1. Veškeré ceny za dodávky betonových směsí a ostatní služby jsou
sjednávány dle zákona 526/90 Sb. o cenách dohodou mezi
prodávajícím a kupujícím.
6.2. Pokud není smluveno jinak, platí ceny uvedené v ceníku platném
ke dni podpisu smlouvy či potvrzení objednávky. K prodejní ceně
účtuje prodávající sazbu DPH dle platných norem.
6.3. Sjednané slevy jsou platné pouze při dodržení platebních
podmínek.
6.4. Dodávky je prodávající oprávněn účtovat průběžně fakturami
vždy po dodávce, splatnost faktur je 14 dnů ode dne vystavení
faktury, není-li dohodnuto jinak.
6.5. V případě prodlení se zaplacením faktury je kupující povinen
zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za
každý den prodlení.
6.6. Pokud kupující nezaplatí prodávajícímu dle uvedených
podmínek, vyhrazuje si prodávající právo:

na zastavení dodávek

na zaplacení záloh ve výši ceny požadovaného množství
dodávek

na jednostranné odstoupení od smlouvy, cenové nabídky,
které je provedeno odesláním doporučeného dopisu na adresu
kupujícího uvedenou ve smlouvě
6.7. Do doby úplného uhrazení dodávky je beton vlastnictvím
prodávajícího.
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Závěrečná ustanovení
7.1. Práva a povinnosti obou stran neupravené těmito podmínkami se
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7.2. Kupní smlouvu nebo cenovou nabídku uzavřely smluvní strany
na základě svobodné vůle a lze je změnit pouze písemnými
dodatky se souhlasem obou stran.
V ………………………….... dne …………..…………………..
Za prodávajícího: ………………………….………………………
(jméno, příjmení, podpis)

Za kupujícího:……………………………………………………..
(jméno, příjmení, podpis)
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