Všeobecné prodejní, nákupní a obchodní podmínky
společnosti Plzeňský skart a.s.
Rozsah platnosti všeobecných obchodních podmínek
Všeobecné obchodní podmínky, (nákup, prodej a veškeré služby) mají výlučnou platnost, jiné podmínky, ostatní dohody mají platnost pouze po vzájemném písemném odsouhlasení a platí
pouze pro konkrétní uzavřenou smlouvu, obchod.
Podmínky běžné v obchodním styku
Pro výklad obchodních doložek platí oficiální pravidla ICC, pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2000 v aktuálně platném znění. Jinak platí Obchodní zákoník a Občanský zákoník v
platném znění. Předpokládáme, že obchodní partneři, tj. dodavatelé či odběratelé jsou obeznámeni s obsahem obchodních podmínek běžných v obchodním styku.
Nabídka / poptávka / objednávka
Zpracované nabídky, poptávky a objednávky jsou až do okamžiku jejich odsouhlasení, potvrzení a podepsání nezávazné a jsou odvolatelné. Obchodní partner, je povinen naši nabídku, poptávku
nebo objednávku právoplatně potvrdit podpisem, jinak tato není platná a může být zrušena. Veškerá prohlášení mezi účastníky musí být učiněna písemně.
Vstup do areálu společnosti
Osoby vstupující do areálu společnosti Plzeňský skart a.s. jsou povinni nahlásit svůj vstup a dodržovat pokyny pracovníků společnosti. Je zakázáno vstupovat bez ohlášení a pohybovat se bez
vědomí obsluhy po areálu společnosti. Všechny osoby pohybující se v areálu společnosti jsou povinni dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a provozní řád.
Ceny
Výkupní ceny jsou platné dle aktuálních ceníků, ceny mohou být stanoveny i individuálně a veškeré ceny jsou smluvní. U jednotných materiálů, Plzeňský skart a.s. sdělí výkupní cenu přímo při
přejímce materiálu, po odsouhlasení výkupní ceny dodavatelem je vystavena dodavateli výkupka na dodaný materiál i s cenou odpadu. U materiálů, netříděných, obsahujících drahé kovy,
některých speciálních materiálů, či různorodých a nejednotných materiálů bude výkupní cena určena individuálně po provedení, laboratorních zkoušek, roztřídění materiálu, přetavení, rozdrcení
či spektrální analýze, k provedení těchto úkonů si Plzeňský skart a.s. vyhrazuje 30 dní od dodání materiálu. Dodavatel bere na vědomí, že pro stanovení výkupní ceny a provedení laboratorních
zkoušek, roztřídění materiálu, přetavení, rozdrcení, či spektrální analýze nebude materiál ve stejném stavu, v jakém ho dodal, materiál může změnit svůj vzhled a formu, může být rozdrcen,
přetaven atd. Veškeré individuální ceny je nutné potvrdit písemně. Veškeré výkupní ceny jsou platné Fco provoz Strašice. Plzeňský skart a.s. si vyhrazuje právo měnit ceny i během dne a to
vzhledem k vývoji cen na burzách. Taktéž je možné se dohodnout na ceně paušální, jednotné. Veškeré uváděné ceny jsou vždy bez DPH. DPH je vypočítáno vždy s ohledem na aktuální platnou
legislativu.
Autodoprava
Autodopravu si zajišťuje každý dodavatel sám, doprava může být dohodnuta a provedena vozidly společnosti Plzeňský skart a.s.. Veškerá externí vozidla pohybující se v areálu společnosti
Plzeňský skart a.s. musí splňovat legislativní i platný technický stav a přeprava musí být s ohledem na konkrétní druh přepravy, ADR apod.. Při přepravě odpadu musí být vozidlo vybaveno dle
platných norem a vyhlášek. Plzeňský skart a.s. nenese žádnou odpovědnost za externí dopravce, a škody způsobené jejich činností. Veškeré nebezpečí za přepravu a odeslání zboží nese
dodavatel, není-li písemně dohodnuto jinak. Dodavatel musí zajistit, aby v rámci dopravy, dodávky nebylo smíšeno více druh odpadů.
Dodávka materiálu, odpadu
Každá zásilka materiálu, odpadu se oznamuje ústně, telefonem, faxem nebo elektronicky. Dodávka materiálu musí obsahovat expediční doklady ve kterých je uvedena hmotnost, druh materiálu,
zařazení odpadu podle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP a nebezpečnosti nákladu a právních předpisů dle zákona o odpadech. Není-li uvedeno zařazení odpadu, platí zařazení Plzeňského
skartu a.s. a následné reklamace jsou vyloučeny. Expediční doklady musí obsahovat přesné určení druhu zboží, jeho hmotnost, údaje o objednání, adresy, místo přijetí dodávky. Je.li na základě
objednávky právo dodavatele na vrácení obalových a jiných prostředků, (např. palety, big bag), musí tento požadavek uvést v přiložených dokladech, jinak zanikají veškeré nároky dodavatele
na tento obalový materiál. Náklady, které vzniknou při nerespektovaní těchto doporučení Plzeňského skartu a.s. jdou vždy k tíži dodavatele. Sloučení různých materiálů není možné. Každý
dodavatel je povinen dle zákona o odpadech a podrobnostech nakládání s nimi dle zákona vystavit průvodní doklady ke každému odpadu. Dále pak je dodavatel povinen min 1x ročně a to vždy
s první dodávkou odpadu vystavit základní popis odpadu a identifikační list odpadu. V případě nedodržení těchto legislativních postupů vyhrazuje si Plzeňský skart a.s. právo na nepřijetí
odpadu, materiálu.
Stanovení hmotnosti a množství
Hmotnost každého materiálu se vždy stanoví vážením na úředně ověřených vahách umístěných v areálu společnosti při každé dodávce a to samostatně pro každý dodaný druh materiálu.
Plzeňský skart a.s. si vyhrazuje právo na to, že rozhodující bude váha zjištěná, při vážení na vahách naší společnosti.
Reklamace
Reklamace dodaného materiálu společností Plzeňský skart a.s. je možné pouze v případě, že materiál bude mít stejnou skladbu a hmotnost jako při odeslání materiálu. V žádném případě nebude
uznána reklamace v případě, když dojde k smíchání materiálu vlivem dopravy, nebo jeho znehodnocením při vykládce. Odběratel je povinen reklamovaný materiál soustředit odděleně, do doby
vyřízení reklamace. Plzeňský skart a.s. si vyhrazuje právo reklamovat dodaný materiál dodavatelem, snížit cenu, vrátit tento materiál dodavateli, pokud tento není v souladu s dohodnutou
kvalitou.
Odpovědnost za vady
Veškerý materiál, odpad a zboží, které budou dodány, nebo služby, které budou poskytnuty, budou odpovídat současnému stavu techniky, aktuálním právním ustanovením, předpisům a
směrnicím úřadům, odborům a profesním sdružením. Dodávky a služby musí zejména odpovídat nařízení rady EEC o dozoru a kontrole transportu odpadů v rámci EU a odpovídajícími
právními přepisy České republiky. Příslušné certifikáty a dodací listy musí být předány společně s dodávkou, je-li to předepsáno, nebo je-li to běžné. Dodavatel odpovídá za původ zboží, za
jeho kvalitu a za případné cizí látky ve zboží a zodpovídá za jejich druhovou čistotu, bez ohledu na to, zda jsou přípustné z hlediska odpadového hospodářství. Dodavatel má povinnost a dohled
nad všemi s dodávkou spojenými zákonnými deklaračními a důkazními povinnostmi. Dodavatel výslovně prohlašuje a ručí za to, že veškerý dodaný materiál, odpad neobsahuje výbušné části,
předměty, které by mohly způsobit explozi, uzavřená dutá tělesa a radioaktivní látky, či není radioaktivitou kontaminován, dále pak materiál obsahující PCB, rtuť a jiné nebezpečné látky a
materiál biologicky znečištěný. Jestliže se přesto zjistí, že jsou přítomny zamořené části, nebo celá dodávka je kontaminována, či jsou obsaženy nepřípustné látky, jsou veškeré náklady, které
vzniknou s dodávkou a uskladněním zamořeného zboží, především náklady na testování, vyčlenění, zjištění, uskladnění, mimořádnou a specielní dopravu, případné ošetření, léčení, likvidaci,
případné sankce a jiné následné náklady jdou k tíži dodavatele. Dodavatel ručí také za případné a možné škody na majetku a poškození zdraví osob. Je-li to ze zákona přípustné, je dodavatel
povinen odebrat zamořený odpad zpět. Zákonné nároky z vad přísluší odběrateli Plzeňskému skartu a.s. v nezkráceném rozsahu. Společnost Plzeňský skart a.s. je oprávněna požadovat
odstranění závady, nebo dodání nového zboží. Právo na náhradu škody výslovně zůstává Plzeňskému skartu a.s. vyhrazeno Je-li to nutné při nebezpečí z prodlení je Plzeňský skart a.s. oprávněn
provést odstranění závady na náklady dodavatele. V případě škod vzniklých při dodání vadného zboží je Plzeňský skart a.s. oprávněn požadovat náhradu nákladů, které mu vzniknou jako je
např. náklady na dopravu, vstupní kontrolu, která přesahuje běžný rozsah. Každý dodavatel je odpovědný za způsobené zavinění jeho následnými, i předchozími dodavateli, subdodavateli i
pomocným personálem. Je zodpovědný i za vlastní zavinění.
Vyúčtování, platba
Lhůta splatnosti činí 45 dní, není-li dohodnuto jinak, ode dne převzetí zboží. Při zálohové platbě, nebo při platbě předem nabývá se vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí. V případě
zaslání zboží zpět z důvodu neuspokojivé kvality, jsou dodavatelé povinni vrátit poskytnuté platby zpět spolu s obvyklými úroky. V opačném případě je Plzeňský skart a.s. oprávněn ponechat si
zboží až do zaplacení požadované platby. Právo na započtení, nebo zadržovací právo se může využít pouze v zákonném stanovené míře. Vzniknou-li na straně Plzeňského skartu a.s. jakékoliv
mimořádné náklady související s dodávkou je dodavatel povinen tyto náklady uhradit. Tyto možnosti mohou vzniknout při nedodržení termínu dodávky, splatnosti, neuspokojivé kvality aj. Při
prodlení s platbou si Plzeňský skart a.s. bude účtovat penále ve výši 0,05 % denně z celkové fakturované částky. Platby jsou prováděny výhradně bankovním převodem.
Ochranná práva třetích osob
Dodavatel se zavazuje, že jeho dodávkou nebudou poškozena práva třetích osob a je povinen zprostit Plzeňský skart a.s. nároků na náhradu škody ze strany třetích osob. Dodavatel je odpovědný
za náhradu všech nároků vzniklých v důsledku práv a nároků třetích osob, škod a jiných nároků, včetně výpadků výroby.
Převod práv a povinností
Bez písemného souhlasu Plzeňského skart a.s. nesmí dodavatel své nasmlouvané povinnosti převádět, ani částečně třetím osobám. Dodavatel je oprávněn započíst nebo zadržet zboží jsou-li
jeho protinároky ve stejném právním vztahu.
Dodací lhůta, prodlení v dodání
Dohodnutá dodací lhůta je pro dodavatele závazná. V případě nedodržení dodací lhůty a s tím vzniklé nároky na náhrady škody je dodavatel tyto nároky Plzeňskému skart a.s. povinen uhradit.
V případě prodlení s dodávkou souvisí zákonné nároky. V tomto případě je možné i odstoupit od smlouvy. Ovlivnění dodávky, vliv a zásahy způsobené „ vyšší mocí“ prodlužují termíny
dodávky a lhůty plnění. Při trvání potíží způsobené „ vyšší mocí“ jsou obě strany oprávněny od smlouvy odstoupit.
Ostatní ujednání.
Dodavatel je povinen uchovávat v tajnosti veškeré informace , které se dozvěděl v rámci obchodního styku s Plzeňským skartem a.s.. Soudní příslušnost je Česká republika – Plzeň, použité
právo výlučně legislativa České republiky, použití Vídeňské úmluvy, nebo Haagské úmluvy je vyloučeno. Veškerá informační data jsou uložena v informačním systému Plzeňského skartu a.s.
Salvátorská klauzule
Stanou-li se některá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neúčinnými, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinná ustanovení budou přeformulována tak, aby
jimi byl dosažen zamýšlený právní záměr obchodní smlouvy. Současně se přihlédne i k zamýšlenému hospodářskému záměru. Stejně to platí, jestliže při provádění smlouvy vznikne mezera
vyžadující doplnění smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že neprodleně nahradí neúčinná ustanovení právně účinnými ujednáním, nebo právní mezeru vyplní.
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