Všeobecné obchodní podmínky
1. Zakázka
Udělením zakázky se rozumí předání předmětů ke zpracování žárovým
pozinkováním včetně všech technologických úkonů s tím spojených – např.
očištění předmětů, vyvrtání odvětrávacích a odtokových otvorů (dále jen
„předání ke zpracování“). Zakázku doprovázející zakázkový list musí
obsahovat druh materiálu, množství, hmotnost a sílu materiálů předaných ke
zpracování. Kupujícím dodané materiály nebudou prodávajícím přepočítávány.
Pro vyúčtování zakázky jsou závazné: druh materiálu a síla zjištěná při příjmu,
jakož i po pozinkování zjištěná hmotnost.
Obvyklé žárové pozinkování bude zhotoveno jako povrchová ochrana a
neposkytuje absolutní hladkost. Na základě zvláštního ujednání budou
provedeny vedlejší práce, jako např. dodatečné očištění (např. odstranění
zinkových zbytků, praménků a zesílených míst beze zbytku i značkovací práce,
sestavení transportních jednotek a jiné), tyto vedlejší práce budou fakturovány
podle spotřeby vynaloženého času.
2. Transport
Vyzvednutí předmětů k žárovému pozinkování a předání pozinkovaných
předmětů (převzetí a expedice) je věcí prodávajícího pouze u individuálně
smluveného množství zboží, kdy prodávající výslovně tuto povinnost převzal
v rámci možností jeho vozového parku a podle jeho rozvozového plánu.
Pro případ, že prodávající převzal dodávku a expedici, platí následují:
Místem odvozu je v každém případě smluvené místo pro vyzvednutí předmětů
ke zpracování a následně předání pozinkovaných předmětů.
Řidiči prodávajícího převezmou předměty určené ke zpracování u kupujícího
bez přezkoumání jakosti, množství, hmotnosti a síly materiálu. Potvrzení příjmu
budou řidiči vystavena bez záruky jakosti, množství, hmotnosti a síly materiálu.
Předměty určené ke zpracování budou dopravovány na cestě tam i zpět na
vlastní nebezpečí kupujícího. Prodávající neručí za poškození, či za ztrátu
předmětů určených ke zpracování způsobenou během transportu. Za čekací
doby u kupujícího způsobené opožděním vyzvednutí předmětů ke zpracování
prodávající neručí.
Pokud nemůže kupující předměty k žárovému pozinkování předat k převzetí
připravenému řidiči prodávajícího, nebo není-li přítomen, i když byl o termínu
vyzvednutí zpraven a k tomuto termínu neučinil výhrady, je povinen uhradit
náklady na tuto zbytečnou jízdu. Totéž platí obdobně i pro expedici
pozinkovaných předmětů. Až do příští jízdy bude prodávají skladovat
pozinkované předměty na vlastní nebezpečí a účet kupujícího.
3. Dodací doba
K pozinkování dojede neprodleně po převzetí předmětů určených
k pozinkování. Termíny zhotovení nemohou být přislíbeny. Ústní sjednání lhůt
je neplatné. Pokud bude výjimečně termín zhotovení sjednán, a tento bude
překročen bez zavinění, např. z provozních důvodů, nezávažně, sjednává se, že
nedodržení sjednaného termínu není důvodem k odstoupení od smlouvy, ke
vzniku nároků na slevu či k žádosti o náhradu škody. Nezávažně je překročení
lhůty do 14-ti dnů. Pokud se vyskytnou pro vyřízení zakázky nějaké
nepředvídatelné překážky, jako např. nedostatek materiálu, provozní poruchy,
prodlevy v dodávkách základních surovin, stávka, nebo výluka, nebo vyskytneli se případ vandalismu ve vlastním závodu, nebo u dodavatelů prodávajícího,
dohodnutá doba zpracování se přiměřeně prodlužuje. Dále se přislíbená dodací
lhůta prodlouží o přiměřenou dobu, pokud se odchýlí druh materiálu, počet
kusů, síla, popř. hmotnost skutečně dodaných materiálů ke zpracování od údajů
uvedených v zakázce. Pokud nastane situace na základě nepředvídaných
překážek, či událostí znemožňujících vyřízení zakázky během přiměřené lhůty,
sjednává se oprávnění prodávaného odstoupit od smluvních závazků s účinky
ex tunc. Prodávající je však povinen kupujícího o tom neprodleně informovat,
že zakázku nelze provést z uvedených důvodů ani během dodatečné lhůty.
4. Výpočet ceny
Nabídkovými cenami se rozumí ceny při volné dodávce do závodu.
K individuálně smluvenému množství zboží, které bude vyzvednuto a
expedováno prodávajícím, nebude připočítávána přirážka k nákladům na
pozinkování.Ceny za pozinkování budou podle dohody vyúčtovány podle
hmotnosti za 1kg pozinkovaného materiálu. U výpočtu cen podle hmotnosti je
druh a síla pozinkovaného materiálu určující. Síla předmětů bude před
pozinkováním změřena. Pokud by se pozinkované předměty v síle materiálu
mezi sebou odchylovaly, a je-li výpočet ceny dohodnout podle hmotnosti na
materiálu, bude rozhodující síla materiálu, který má největší podíl.
Když na základě druhu dodaného materiálu byla dohodnuta mimořádná cena a
později se ukáže, že zákazník uvedl o druhu materiálu špatné údaje, je
prodávající oprávněn k opravě ceny. U předmětů, které v důsledku své
konstrukce půjdou velmi těžko pozinkovat, nebo si vyžádají zpracování jinak
než obvykle, bude vyúčtována cenová přirážka odpovídající vynaložené
spotřebě navíc.
K sjednaným cenám bude účtována 100% přirážka pokud jsou předměty:
a) dvakrát ponořeny
b) pokud jsou předměty, neskladné, např. balkónové konstrukce
c) již pozinkované, byť jen částečně
d) pokryty silnější vrstvou než 150 mikronů – u dlouho skladovaných
materiálů.
Veškeré zámečnické práce (např. vrtání větracích otvorů) nejsou v ceně za
zpracování zahrnuty. Prodávající tyto práce vyúčtuje podle skutečných nákladů,
pokud budou zámečnické práce provedeny.
U termínovaných zvláštních přání, které mohou být splněny jen pomocí
přesčasů a mimořádných směn, bude uplatněna přirážka.
Cenu za provedenou zakázku je kupující povinen zaplatit v hotovosti k rukám
pověřené osoby prodávajícího před předáním pozinkovaných předmětů,
nejpozději však do třiceti dnů poté, co se kupující dozví, že pozinkované
předměty jsou připraveny k předání. Jiný způsob platby je třeba sjednat.

Na nároky, které nabyly sjednány, nemůže být brán zřetel a kupující nemá
žádné právo na pozdržení při platbě zakázky. Sjednává se, že s ohledem na
rozsah zakázky může prodávající dodat dílčí výkony, které je oprávněn
okamžitě vyúčtovat dle sjednaného způsobu úhrady.
5. Obaly
Žárově pozinkované materiály nebudou prodávajícím zabaleny.
6. Ručení
S předměty předanými ke zpracování bude odborně manipulováno při
současném stavu techniky. Zpracování podle určených (národních,
mezinárodních) norem musí být dohodnuto. Prodávající, pokud nebude
existovat výslovná dohoda, nebude přezkoumávat, zda-li jsou předané předměty
vhodné pro požadované zpracování.
Prodávající neodpovídá za vady a škodu, které vzniknou na předmětech
předaných ke zpracování navzdory odbornému postupu, kvůli jakosti materiálu,
protažení materiálu a nepřiměřenému svařování, nebo které byly způsobeny
třetí osobou na straně kupujícího i přes odborný postup ze strany prodávajícího.
Dále jsou z odpovědnosti prodávajícího vyloučeny takové předměty určené ke
zpracování, které byly nebo budou vystaveny nepřiměřenému působení
mechanických nebo elektrolytických činitelů. Za trhliny u odlitků je jakákoli
odpovědnost vyloučena, včetně odpovědnosti za případné následné škody.
Nádrže, uzavřené kádě, uzavřené dutiny, duté konstrukční díly, např.
v trubkových konstrukcích, jakož i mezi prostory na svařovaných plochách,
budou muset být odvrtány k odvětrávání a odtékání na předmětech předaných
ke zpracování vyžaduje odborné znalosti, musí být jejich zhotovení ujednáno
s prodávajícím. Nejsou-li na předmětech předaných ke zpracování vyvrtány
žádné odvětrávací a odtokové otvory a není-li písemně prodávající upozorněn
na dutiny apod., odpovídá kupující za všechny škody způsobené explozí, které
prodávajícímu nebo třetím osobám vzniknou.
7. Poskytnutí záruky
Je-li žárové pozinkování předmětů předaných ke zpracování nedostatečné, nebo
mu chybí sjednané vlastnosti, které nastaly nedostatečně provedeným
zpracováním, tak že by se tyto předměty staly zcela nebo částečně
nepoužitelnými, nebo bude-li tím zkrácena jejich použitelnost, kupující tyto díly
opakovaně zpracuje. Na opakované zpracování za účelem odstranění nedostatků
musí být poskytnuta přiměřená dodatečná lhůta.
Sjednává se, že nedostatky ve zpracování musí být reklamovány nejpozději
během 8 dnů po převzetí pozinkovaných předmětů. Reklamované předměty
musí být kupujícím na jeho náklady dopraveny k prodávajícímu s písemným
odůvodněným a jejich popisem. Pokud na vyžádání kupujícího se prodávající
dostaví na vyřízení reklamace ke kupujícímu a reklamace bude neoprávněná,
bodu vzniklé náklady vyúčtovány kupujícímu. Projde-li sjednaná lhůta, je nárok
na opakované zpracování vyloučen. Náklady za dopravu vadných dílů jdou na
vrub kupujícího, pokud nebude sjednána doprava prováděná prodávajícím.
Prodávající nenese žádnou odpovědnost za vzniklé vady či nedostatky, které
mohou nastat při následných dalších povrchových úpravách žárově
zinkovaných dílů. Kupující tímto ztrácí veškeré záruky.
8. Jakost materiálu k pozinkování
Všechny předměty určené i pozinkování musí být zbaveny barev, fermeže,
tuků, olejů a jiných nečistot, které nejdou odstranit standardním ošetřením
kyselinou. Prodávající nese náklady na odstranění takovýchto povlaků, jakož i
odstranění starého pozinkování či zvláště silného napadení rzí a u válcovaného
povrchu. Budou-li muset být předměty přes všechny předešlé čistící pokusy
pozinkovány podruhé, budou náklady s tím spojené účtovány kupujícímu.
9. Změny formy
Lehce konstruované a větší předměty, přesto že při pozinkování takových
předmětů bude prodávající postupovat s největší možnou odbornou péčí, mohou
se následkem teploty lázně cca 450°C více či méně deformovat. Prodávající
neodpovídá za škody, které následkem takových deformací vzniknou. Za
zpracování podmíněné změny tvaru, vzniku trhlin apod. a dále za eventuální
ovlivnění rozměrů a přesnosti pohyblivých dílů, prodávající neodpovídá a
neposkytuje náhradu.
10. Specifické materiály
Materiály s vysokým obsahem uhlíku nebo křemíku (uklidněná ocel) se mohou
následkem silného příjímání zinku zbarvit šedě, popř. matně. Vrstva může být
křehká a přijmout hnědavé zbarvení. Vyšším nánosem, zinku může dojít
k jazykům zinkové vrstvy. Za vady tohoto druhu, popř. škody z takovýchto
úkazů není prodávající odpovědný.
11. Zástavní právo a jistoty
Sjednává se, že na předměty předané ke zpracování má prodávající zástavní
právo, z důvodu všech splatných a nesplatných, současných a budoucích
pohledávek vůči kupujícímu. Prodávající je oprávněn zadržet předměty
převzaté od kupujícího k zajištění svých splatných pohledávek, které má proti
němu.Sjednává se, že pokud budou prodávajícímu či určené třetí osobě vydány
pozinkované díly před úplným zaplacením, přechází na prodávajícího
vlastnické právo k těmto dílům včetně případných dalších práv (např. právo na
pojistné plnění vážící se k vydaným pozinkovaným dílům) až do doby úplného
uhrazení veškerých závazků vůči prodávajícímu. Kupující je v tomto případě
dále povinen na prodávajícího postoupit pohledávky, které získá z dodávky
pozinkovaných dílů svým obchodním partnerům.
12. Smluvní pokuta
Kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu, kterou je zhotovitel oprávněn
účtovat ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení termínu
úhrady faktur, tímto není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody,
případně úroku z prodlení.

13. Odstoupení od smlouvy
Vyjdou-li po uzavření smlouvy podle těchto či individuálně sjednaných
podmínek najevo okolnosti, ze kterých by bylo zřejmé, že kupující není
schopen dle sjednaných podmínek hradit své závazky, je prodávající oprávněn
požadovat platbu předem nebo poskytnutí odpovídajících záruk za zadanou
zakázku. Odmítne-li kupující v takovémto případě platbu předem nebo
poskytnutí odpovídajících záruk, je prodávající oprávněn k odstoupení od
smlouvy.

