SILON s.r.o.
Planá nad Lužnicí
Průmyslová 451
CZ-39102 Sezimovo Ústí

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (KOUPĚ ZBOŽÍ)
č. 2 /2019 platné od 01.07.2019

1.

ÚVOD

1.1
Použitelnost. Tyto všeobecné obchodní podmínky
(Podmínky) se vztahují na všechny kupní smlouvy (každá jako
Smlouva) uzavřené mezi SILON s.r.o., společností se sídlem na
adrese Průmyslová 451, 391 02 Planá nad Lužnicí, Česká
republika, identifikační číslo 27157245 (Odběratel) a jakýmkoliv
dodavatelem zboží se sídlem v nebo mimo Evropský
hospodářský prostor (Dodavatel). Odběratel a Dodavatel jsou
společně označováni jako Strany.

2.4
Přijetí bez odchylky. Přijetí obsahující dodatky nebo
odchylky od Nabídky – bez ohledu na to, zda mění podmínky
Nabídky podstatně nebo ne – se považuje za novou Nabídku a
nezakládá přijetí původní Nabídky.
2.5
Žádná praxe mezi Stranami. Žádná práva a povinnosti
Stran ze Smlouvy nebudou dovozována z praxe založené mezi
Stranami nebo zvyklostmi zachovávanými v odvětví Odběratele
nebo Dodavatele.
3.

1.2
Hierarchie dokumentů. Koupě jakéhokoliv zboží
Odběratelem od Dodavatele se řídí (i) smlouvou uzavřenou
mezi Stranami, která musí být v písemné formě, a (ii) v rozsahu
neupraveném takovou smlouvou těmito Podmínkami. V
případě rozporů má taková smlouva přednost před těmito
Podmínkami. Obchodní podmínky Dodavatele se na Smlouvu
neuplatní, ledaže si Strany písemně sjednají opak.
2.

UZAVÍRÁNÍ SMLUV

2.1
Jednotlivé nabídky. Tento článek se uplatní na
uzavírání Smluv přijetím (i) jednotlivé objednávky Dodavatelem
nebo (ii) nabídky Odběratelem (každá jako Nabídka).
2.2
Poptávka. Odběratel může nezávazně poptávat
nabídky a ceny zboží. Taková poptávka nezakládá pro
Odběratele žádný závazek.
2.3
Uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena přijetím
Nabídky Stranou, které je nabídka učiněna (Přijetí), jestliže:
(a)

Nabídka a Přijetí jsou učiněny písemně;

(b)
Nabídka vymezuje alespoň množství a kvalitu zboží,
kupní cenu a čas dodání zboží.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1
Místo dodání. Pokud není ve Smlouvě výslovně
stanoveno jinak, zboží bude doručeno na adresu Průmyslová
451, 391 02 Planá nad Lužnicí, Česká republika.
3.2
Dodací lhůty. Dodavatel dodá zboží v čase uvedeném
ve Smlouvě. Dřívější dodávky podléhají předchozímu
písemnému souhlasu Odběratele. Dodací lhůty se nebudou
považovat za fixní ve smyslu § 1980 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (Občanský zákoník), ledaže si Strany písemně
ujednají jinak.
3.3
Přeprava. Dodavatel dodá zboží na místo dodání podle
dodací podmínky DDP (Incoterms 2010).
3.4
Balení. Dodavatel zabalí zboží způsobem nezbytným
pro zachování a ochranu zboží, včetně jakéhokoliv balení
nezbytného pro přepravu zboží k Odběrateli. V rozsahu
použitelném pro konkrétní druh zboží musí Dodavatel
respektovat a dodržovat Odběratelovy pokyny pro balení a
dodání zboží přiložené k těmto Podmínkám (Dodací pokyny).
3.5
Dokumenty. Dodavatel předá Odběrateli veškeré
dokumenty nezbytné pro řádné užívání zboží, včetně
jakýchkoliv celních dokladů a veřejných listin. Dodavatel je
zejména povinen Odběrateli předat dokumenty uvedené v
Dodacích pokynech.
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3.6
Vlastnictví a nebezpečí škody. Vlastnické právo ke
zboží a nebezpečí škody na zboží přejde z Dodavatele na
Odběratele předáním zboží Odběrateli v místě dodání.
3.7
Odmítnutí převzetí zboží. Odběratel může odmítnout
převzít zboží od Dodavatele, pokud zboží není v souladu s
článkem 6 těchto Podmínek.
3.8
Prodlení s převzetím. Pokud je Odběratel v prodlení s
převzetím zboží, Dodavatel nemůže prodat zboží podle § 2126
a § 2127 Občanského zákoníku bez předchozího písemného
souhlasu Odběratele.
3.9
Dostupnost zboží. Pokud Strany uzavřou písemnou
rámcovou smlouvu na dlouhodobé nebo opakované dodávky
zboží, Dodavatel musí zajistit dostupnost zboží, které je
předmětem takové smlouvy, po celou dobu trvání takové
smlouvy v dohodnutém množství.
4.

PLATBY

4.1
Kupní cena. Kupní cena za zboží je stanovena ve
Smlouvě. Tato kupní cena je závazná a nemůže být zvýšena po
uzavření Smlouvy. Dohodnutá cena bude zahrnovat všechny
přepravní náklady a všechny příslušné daně kromě daně z
přidané hodnoty uplatňované v České republice, pokud není
sjednáno jinak. Jakákoliv platba Dodavateli prostřednictvím
bankovního převodu se považuje za provedenou Odběratelem
v den, kdy byla odečtena z Odběratelova bankovního účtu za
předpokladu, že platební instrukce byla Odběratelem správně
provedena na základě informací poskytnutých Dodavatelem.
4.2
Fakturace. Odběratel zaplatí Dodavateli za zboží kupní
cenu na základě faktury vystavené Dodavatelem v souladu s
právními předpisy. Faktura musí obsahovat číslo objednávky a
číslo dodacího listu v souladu s Dodacími pokyny a může být
zaslána elektronickou poštou na invoice@SILON.eu.
4.3
Splatnost. Odběratel zaplatí kupní cenu do 60 dní od
pozdější z těchto událostí: (i) datum doručení faktury podle
článku 4.2, nebo (ii) doručení zboží. V případě rozporu mezi
splatností stanovenou ve Smlouvě a splatností stanovenou ve
faktuře je rozhodným pozdější den splatnosti.
4.4
Srážky. Odběratel může srazit z kupní ceny jakoukoliv
částku splatnou českým daňovým úřadům, která je důsledkem
Odběratelovy zákonné povinnosti zajištění daně z příjmu
vyplývající ze skutečnosti, že Dodavatel je rezidentem země
mimo Evropský hospodářský prostor.

5.

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ A POJIŠTĚNÍ

5.1
Dodržování předpisů. Dodavatel je povinen dodržovat
všechny příslušné právní předpisy, technické požadavky a
obecně uznávané standardy vztahující se ke zboží, zejména
nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady o
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH),
ve znění pozdějších předpisů.
5.2
Zajištění kvality. Dodavatel je povinen používat systém
řízení kvality podle normy ISO 9000 nebo podobný systém
odpovídající kvality.
5.3
Odběratelovo právo kontroly. Odběratel má právo
provést na základě předchozí výzvy prohlídku Dodavatelova
dodržování článků 5.1 a 5.2, a to prostřednictvím osobní
prohlídky Dodavatelových prostor, vybavení, materiálu,
dokumentů a záznamů provedené během běžných pracovních
hodin.
5.4
Změny v postupech Dodavatele. Dodavatel musí
písemně oznámí Odběrateli jakékoliv změny svých dodavatelů
nebo výrobních procesů, které by mohly mít negativní dopad na
specifikaci, kvalitu nebo chování (vlastnosti) zboží ve výrobním
procesu Odběratele, a to nejméně dva měsíce před každou
takovou změnou. Dodavatel zajistí, aby žádné zboží podléhající
takovéto změně nebylo doručeno Odběrateli, dokud Odběratel
nepotvrdí a neodsouhlasí takovou změnu písemně.
5.5
Pojištění. Dodavatel je povinen udržovat přiměřené
pojištění odpovědnosti za škodu (zahrnující, pro vyloučení
pochybností, odpovědnost za škodu způsobenou vadou
výrobku) s minimálním plněním 150 000 000 Kč za pojistnou
událost, a poskytne Odběrateli pojistku prokazující toto
pojištění bez zbytečného odkladu po jejím vyžádání
Odběratelem.
5.6
Solventnost. Dodavatel a jeho dceřiné společnosti,
mateřské společnosti a dceřiné společnosti těchto mateřských
společností (každá jako Spřízněná osoba) zůstanou solventní
podle příslušných právních předpisů vztahujících se každou z
nich po dobu trvání Smlouvy. Dodavatel a každá Spřízněná
osoba je povinna plnit své závazky vůči finančním institucím
způsobem, který nepovede k nezaplacení finanční zadluženosti
Dodavatele nebo kterékoli z jeho Spřízněných osob v den její
splatnosti nebo k jejímu zesplatnění před stanoveným datem
splatnosti jako důsledek případu porušení (jakkoliv popsaného).
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6.

STAV ZBOŽÍ A VADNÉ PLNĚNÍ

6.1
Požadavky Odběratele. Zboží bude doručeno včas a v
dohodnutém množství a kvalitě, a bude odpovídat specifikaci
dohodnuté ve Smlouvě nebo obvyklým specifikacím pro takový
typ zboží (v rozsahu, v jakém není specifikace požadována
Odběratelem).
6.2
Faktické vady a záruka. Dodavatel dodá zboží bez
jakýchkoliv vad v souladu s článkem 6.1 a poskytne na zboží
24měsíční záruku. Dodavatel zaručuje, že zboží bude po dobu
záruky způsobilé k užívání, pro které bylo zamýšleno, včetně
jeho použití Odběratelem v jeho výrobním procesu, a že bude
odpovídat specifikacím uvedeným v článku 6.1.
6.3
Právní vady (porušení práv duševního vlastnictví).
Zboží nebude zatíženo právy třetích osob a neporuší žádná
práva třetích osob včetně práv duševního vlastnictví jako je
autorské právo nebo patenty. Dodavatel v plném rozsahu
nahradí Odběrateli jakoukoliv platbu třetím osobám a náklady
obrany, které Odběratel vynaložil v souvislosti s nároky třetích
osob (i) vztahujících se k jejich právu ke zboží nebo (ii)
založených na porušení jejich práv dodáním zboží.
6.4
Náhodná prohlídka zboží. Při přebírání zboží Odběratel
prohlédne zboží pouze náhodně (včetně prohlídky množství a
kvality zboží) čímž nejsou dotčena žádná jeho práva ze Smlouvy.
Jakékoliv vady, které Odběratel objeví následně po provedení
náhodné prohlídky, například při použití zboží či po jeho
doručení Odběratelovu zákazníku, budou považované za skryté
vady.
6.5
Nároky Odběratele. Pokud je Dodavatelovo plnění
jakýmkoliv způsobem vadné (včetně nedoručení zboží nebo
doručení zboží v menším množství), má Odběratel právo na
nápravu takových vad v souladu s příslušnou právní úpravou
(včetně opravy, výměny či náhrady). Volba nároku z důvodu
vadného plnění náleží Odběrateli. Odběratelovo právo na
náhradu škody není v žádném ohledu omezeno dalšími
možnými nároky z vadného plnění.
6.6
Lhůty pro oznámení nároků. Odběratel oznámí
Dodavateli jakékoliv vady zboží:
(a)
do 15 dní od posledního dne záruky podle článku 6.2
ve vztahu k nárokům krytým zárukou; nebo
(b)
do 6 měsíců od převzetí zboží ve vztahu k ostatním
vadám.

7.

ÚJMA A NÁHRADA ŠKODY

7.1
Právo domáhat se náhrady škody. Dodavatel odpovídá
Odběrateli za jakoukoliv újmu v souvislosti se Smlouvou podle
příslušných právních předpisů, zejména – ne však výlučně –
podle § 1925 a § 2913 Občanského zákoníku.
7.2
Peněžitá náhrada. Dodavatel nahradí Odběrateli
jakoukoliv újmu způsobenou Objednateli v souvislosti se
Smlouvou v penězích, ledaže Odběratel požádá písemně o
nahrazení újmy uvedením v předešlý stav (např. výměnou).
7.3
Právo postihu v případě nároku zákazníků
(předvídatelnost újmy). Dodavatel prohlašuje a bere na
vědomí, že Odběratel může být uveden do prodlení s plněním
svých závazků vůči svým zákazníkům v důsledku prodlení
Dodavatele podle Smlouvy, což může vyústit v povinnost
Odběratele zaplatit smluvní pokutu, nahradit škodu nebo
poskytnout zákazníkovi jiné plnění. Dodavatel bere na vědomí,
že právo na náhradu škody v souvislosti se Smlouvou zahrnuje,
a že Dodavatel odškodní Odběratele bez jakéhokoliv omezení
za jakoukoliv újmu utrpěnou Odběratelem ve vztahu k nárokům
Odběratelových zákazníků na zaplacení smluvní pokuty,
náhradu škody nebo jiné plnění, za předpokladu a v rozsahu, v
jakém takové právo zákazníka vznikne v důsledku prodlení
Odběratele způsobeného prodlením Dodavatele, přičemž tato
újma může významně převýšit hodnotu Smlouvy. Dodavatel
poskytne Odběrateli a Odběratelovým zákazníkům veškerou
součinnost nezbytnou pro vypořádaní nároků Odběratelových
zákazníků, včetně přiměřeného přístupu do prostor
Dodavatele, k jeho zaměstnancům a jakýmkoliv dokumentům
vztahujícím se ke zboží.
7.4
Výjimky z vyšší moci. Stávky, výluky nebo zpoždění v
přepravě zboží nejsou považovány za okolnosti (překážky)
vylučující odpovědnost Dodavatele za řádné a včasné dodání.
Jakákoliv okolnost vylučující odpovědnost Odběratelova
zákazníka ve vztahu ke zboží objednanému Odběratelem podle
Smlouvy se považuje za okolnost vylučující odpovědnost
Odběratele Dodavateli podle Smlouvy (s výjimkou platby kupní
ceny za zboží převzaté Odběratelem). Pro vyloučení
pochybností každá Strana potvrzuje, že žádná okolnost vzniklá
během prodlení Strany s plněním jejích závazků nevylučuje její
odpovědnost podle Smlouvy v souladu s § 2913 Občanského
zákoníku.
7.5
Smluvní pokuty. Jakákoliv smluvní pokuta sjednaná
mezi Odběratelem a Dodavatelem nemá vliv na Dodavatelovu
povinnost nahradit škodu způsobenou Odběrateli v rozsahu
převyšujícím částku zaplacenou Dodavatelem jako smluvní
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pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem,
zůstává Objednateli zachováno právo na náhradu škody ve výši,
v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem, a to bez
jakéhokoliv dalšího omezení.
8.

8.2
Použití Důvěrných informací. Dodavatel může použít
Důvěrné informace pouze v rámci smluvního vztahu s
Odběratelem. Dodavatel musí zajistit, že Dodavatelovi
zaměstnanci a další osoby podílející se na dodávce zboží na
straně Dodavatele, zejména jakýkoliv schválený Dodavatelův
subdodavatel, zachová povinnost mlčenlivosti v rozsahu podle
těchto Podmínek.
DOKUMENTACE

9.1
Dokumentace poskytnutá Odběratelem. Jakákoliv
dokumentace poskytnutá Odběratelem Dodavateli v souvislosti
se Smlouvou, včetně plánů a kalkulací, zůstane ve vlastnictví
Odběratele a bude považována za Důvěrné informace.
Dodavatel vrátí jakoukoliv takovou dokumentaci Odběrateli bez
zbytečného odkladu na základě žádosti Odběratele.
9.2
Dokumentace poskytnutá Dodavatelem. Dodáním
zboží platí, že Dodavatel převedl na Odběratele vlastnické
právo k jakékoliv fyzické dokumentaci poskytnuté Odběrateli
podle článku 3.5. Pokud Dodavatel nevlastní takovou
dokumentaci, dodáním zboží Dodavatel uděluje Odběrateli
veškerá práva nezbytná k užívání dokumentace (licenci) jako
nevýhradní v celosvětovém rozsahu pro všechny známé i
neznámé způsoby užití po celou dobu trvání příslušných práv
duševního vlastnictví k takové dokumentaci, včetně práva
převést nebo podlicencovat tato práva třetím osobám v České
republice a kterékoliv další zemi. Úplata za převod vlastnického
práva nebo udělení licence se považuje za zahrnutou v kupní
ceně zboží podle Smlouvy a Odběratel nemusí za takový převod
nebo udělení licence platit nic navíc.
10.

Dodavatel

poruší

Smlouvu

podstatným

(b)
pokud na základě objektivních důvodů existují obavy,
že Dodavatel nesplní své smluvní povinnosti řádně a včas;

MLČENLIVOST

8.1
Povinnost mlčenlivosti. S výhradou článku 8.2 je
Dodavatel povinen veškeré obchodní, technické a další
informace přímo či nepřímo se vztahující k Odběrateli nebo ke
Smlouvě (Důvěrné informace) zachovávat jako důvěrné a
nezpřístupnit je jakékoliv třetí straně, s výjimkami
vyžadovanými právními předpisy, a to po celou dobu trvání
Smlouvy a 10 let po ukončení Smlouvy.

9.

(a)
když
způsobem;

UKONČENÍ

10.1
Odstoupení. Odběratel může písemně odstoupit od
Smlouvy:

(c)
pokud Odběratel nepotvrdí do 15 dní od oznámení
změnu podle článku 5.4 ve vztahu ke zboží objednanému od
Dodavatele před oznámením takové změny;
(d)
pokud se plnění Smlouvy stane protiprávní pro
kteroukoliv Stranu podle jakýchkoliv příslušných právních
předpisů;
(e)
pokud se Dodavatel nebo jeho Spřízněná osoba stane
insolventní nebo je zahájeno insolvenční řízení proti Dodavateli
nebo jeho Spřízněné osobě podle příslušných právních předpisů
a Dodavatel neprokáže do 15 dní od jeho zahájení, že takové
řízení je bezdůvodné nebo šikanózní;
(f)
jakákoliv finanční zadluženost Dodavatele nebo jeho
Spřízněných osob není splacena v den její splatnosti nebo se
stane splatnou před stanovenou splatností důsledkem případu
porušení (jakkoliv popsaného); nebo
(g)
pokud nastanou okolnosti vylučující odpovědnost
kterékoliv Strany a budou přetrvávat po dobu delší než jeden
měsíc,
za předpokladu, že u skutečností uvedených v odstavci (a), (b)
a (g) nedojde k nápravě do 7 dnů od obdržení písemného
oznámení Dodavatelem od Odběratele; takové oznámení není
vyžadováno, jestliže takové skutečnosti nastanou víc než
jednou nebo trvají nepřetržitě po dobu delší než 15 dní.
10.2
Účinnost odstoupení. Odstoupení je účinné okamžitě,
ledaže Odběratel stanoví v oznámení o ukončení zaslaném
Dodavateli jinak.
10.3
Podstatné porušení. Kromě případů považovaných za
podstatné porušení povinnosti podle Občanského zákoníku,
budou také následující skutečnosti považovány za podstatné
porušení Smlouvy Dodavatelem:
(a)
dní;

jakékoliv prodlení s doručením zboží o jeden nebo více

(b)
neodstranění faktických nebo právních vad zboží v
době písemně oznámené Odběratelem Dodavateli;
(c)
nesplnění povinnosti Dodavatele podle článku 5.1
nebo 5.2;
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(d)
neprokázání dostatečného pojištění požadovaného
podle článku 5.5, nebo odmítnutí poskytnout důkaz o takovém
pojištění Odběrateli.
10.4
Újma v souvislosti s ukončením. Dodavatel odpovídá
Odběrateli za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku ukončení
Smlouvy podle tohoto článku 10, avšak pro vyloučení
pochybností za předpokladu splnění Odběratelovy obecné
povinnosti k odvrácení či snížení újmy.
11.

OBECNÁ USTANOVENÍ

11.1
Písemná forma. Jakékoliv právní jednání učiněné
Stranou ve vztahu ke Smlouvě, včetně Nabídky a Přijetí, nebo
dodatek ke Smlouvě musí být učiněno v písemné formě.
Požadavek písemné formy bude naplněn také tehdy, když
dokument bude poslán prostřednictvím faxu, elektronicky nebo
e-mailem za předpokladu, že jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem Strany je součástí takové zprávy.
11.2
Nedodržení požadavku písemné formy. Bez ohledu na
§ 582 odst. 2 Občanského zákoníku (neplatnost pro nedostatek
formy) Strany souhlasí, že Odběratel může namítat neplatnost
Smlouvy nebo jakéhokoliv jejího dodatku z důvodu nedodržení
článku 11.1, a to i po zaplacení kupní ceny za dodané zboží
podle Smlouvy.
11.3
Postoupení Dodavatelem. Dodavatel může postoupit
pohledávku ze Smlouvy za Odběratelem pouze s předchozím
písemným souhlasem Odběratele.
11.4
Započtení. Ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského
zákoníku (způsobilost pohledávek k započtení) je vyloučeno ve
vztahu k jakékoliv pohledávce vzniklé ze Smlouvy. Strany
souhlasí, že nejisté nebo neurčité pohledávky jsou způsobilé k
započtení, až do okamžiku případného podání žaloby ve vztahu
k takové pohledávce kteroukoli Stranou u příslušného soudu.
11.5
Žádné na sobě závislé smlouvy. Žádné Smlouvy nejsou
na sobě závislé ve smyslu § 1727 Občanského zákoníku (závislé
smlouvy).
11.6
Úplná dohoda. Každá Smlouva představuje úplné
ujednání Stran ve vztahu k jejímu předmětu a obsahuje všechny
náležitosti, které Strany považují za důležité pro závaznost
Smlouvy. Žádný projev Stran učiněný při jednání o Smlouvě
nebo po uzavření Smlouvy nemůže být vykládán v rozporu s
výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze Stran.

11.7
Oddělitelnost neplatných ustanovení. Ukáže-li se
některé ustanovení Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se
vliv takové vady obdobně podle § 576 Občanského zákoníku
(oddělitelnost neplatné části jednání).
11.8
Žádný dopad změny okolností. Pro vyloučení
pochybností, obě Strany na sebe berou nebezpečí změny
okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku ve
vztahu ke každé Smlouvě a jakékoliv změně komoditních nebo
jiných cen na relevantních trzích.
11.9
Vyloučení některých ustanovení Občanského
zákoníku. Ustanovení § 557 (pravidlo contra proferentem) a §
1799 a § 1800 Občanského zákoníku (adhezní smlouvy) se
nepoužijí na žádnou Smlouvu.
11.10 Promlčení. Strany souhlasí s prodloužením promlčecí
doby ve vztahu k jejich právům podle každé Smlouvy na dobu
15 let od okamžiku, kdy promlčecí lhůta počíná běžet.
11.11 Rozhodné právo. Smlouva se řídí českým právem.
Použití úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna
1980 a kolizních právních norem je vyloučeno.
11.12 Soudní pravomoc. Pokud je Dodavatel rezidentem
členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Luganské
úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí
v občanských a obchodních věcech ze dne 23. října 2007, mají
soudy České republiky výhradní pravomoc rozhodnout jakýkoliv
spor vzniklý v souvislosti se Smlouvou nebo v důsledku její
neplatnosti. Místní příslušnost se určí na základě sídla
Odběratele.
11.13 Rozhodčí řízení. Pokud je Dodavatel residentem jiného
státu než uvedeného v článku 11.12 výše, všechny spory vzniklé
v souvislosti se Smlouvou nebo v důsledku její neplatnosti
budou vyřešeny s konečnou platností podle Rozhodčích
pravidel Mezinárodního rozhodčího centra Rakouské federální
hospodářské komory ve Vídni (Vídeňská pravidla) třemi
rozhodci jmenovanými v souladu s Vídeňskými pravidly.
Místem rozhodčího řízení bude Vídeň v Rakousku. Jazykem
rozhodčího řízení bude angličtina.
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PŘÍLOHA
DODACÍ POKYNY – ČÁST A
Dokumenty, které Dodavatel poskytne Odběrateli
•

Dodavatel poskytne dodací list a inspekční certifikát fyzicky nejpozději při dodání zboží.

•

Dodací list musí obsahovat přesné údaje (položky, množství, šarže/lot a číslo objednávky) a musí být poskytnuto také ve
vztahu k ostatním nevýrobním materiálům nebo náhradním dílům.

•

U dodávek zboží zaslaných sběrnou dopravou musí být dodací list vložen do přepravního balení nebo připevněn viditelně a
pro obsluhu dostupně, v transportní obálce či v kapse na balení.

•

Jestliže dodací list obsahující přesné údaje není k dispozici v době doručení zboží, Odběratel může odmítnout převzetí zboží.

DODACÍ POKYNY - ČÁST B
Označování:
SILON s.r.o. požaduje následující značení veškerých dodávek.
Každá obalová jednotka (PET flakes, preforem, chips, granulátu, regranulátu, PES vláknitého, strunového, kusového) musí být
označena viditelnou a řádně připevněnou etiketou s níže uvedenými informacemi:
- název dodavatele, který do SILONu s.r.o. surovinu dodává (podle objednávky)
- typ suroviny (PET flakes, preformy, chips, granulát, regranulát, PES vláknitý, strunový, kusový)
- barva dodané suroviny
- šarže (nebo datum výroby či odeslání)
- číslo obalové jednotky (Big Bagu, oktabínu, pytle, balíku)
- hmotnost obalové jednotky v kg (brutto a netto)

Instrukce pro balení:
Všechny suroviny, PET flakes, chips, granuláty, regranuláty, preformy, aglomeráty apod. musí být dodány ve vhodném a
nepoškozeném obalu. Big bagy musí splňovat následující požadavky:
- maximální hmotnost - 1300 kg

- big bagy musí být nové, s bezpečnostním faktorem 6:1 nebo 5:1

- spodní výpusť s průměrem min. 60 cm

- big bagy mohou být vícekrát použité, ale pouze s bezpečnostním

- horní násypka nesmí být naplněna flakesy
- 4 horní úchyty

faktorem 6:1, tzn. speciálně vyráběné pro vícenásobné použití
- big bagy musí být chráněny před vlivy vnějšího prostředí
(vlivy neptříznivého počasí, ...) povrchovým obalem nebo folií

Zboží musí být dodáváno na paletách s minimální výškou pro vidle 9 cm.
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Zabezpečení:
Veškeré PET flakes/big bagy musí být dodány nepoškozené a vhodným způsobem, který musí splňovat následující
požadavky:
- big bagy musí být naloženy na kvalitních a nepoškozených paletách (obr. 1.)
- big bagy nesmí přesahovat přes velikost palety (obr. 2.)
- big bagy musí být zabezpečeny upínacími popruhy – každá dvojice (obr.3.)
- návěs musí být vybaven bočnicemi a to v každém poli návěsu (obr. 4.)
- na konci návěsu (za zbožím) musí být umístěny minimálně dvě vzpěry (obr. 5.)

Doporučení pro přepravce:
Vzhledem k povaze přepravovaného zboží, doporučujeme dopravci po nějaké době jízdy auto zastavit a vizuálně zkontrolovat,
zda všechny kurty plní svou funkci a plně obepínají big bagy.
Všechny požadavky jsou nastaveny s ohledem na prevenci škod během přepravy a s ohledem na bezpečnou manipulaci v naší
společnosti. V případě, že vyhodnotíme vykládku jako nebezpečnou a neakceptovatelnou, vykládka nebude provedena.

1.
.
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2.

3.

4.
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5.

Upozornění:
SILON s.r.o. si vyhrazuje možnost v případě nedodržení výše uvedených instrukcí dodávku odmítnout.
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