1.

Jakost a provedení odlitků

8.

1.1. Odlitky se dodávají ve standardním provedení, tj. hrubé, očištěné od písku, otryskané,
zbavené vtoků, nálitků a švů podle platných ČSN:
421241 u šedé litiny
421261 u ocelových odlitků
421242 u odlitků z tvárné litiny
2.

Zkoušky a dokumentace o prováděných zkouškách
2.1. Prodávající provádí zkoušky pouze výslovně sjednané. Specifikace zkoušek v návrhu
kupní smlouvy má přednost před výkresovou dokumentací.
2.2. Dokumentace o provedených zkouškách bude dodána ke každé dodávce odlitků
v jednom vyhotovení v českém jazyce, pokud nebude ujednáno jinak.

3.

Výkresová dokumentace
3.1. Po zpracování slévárenských technologických postupů se tyto stávají majetkem
prodávajícího. Po zpracování slévárenských technologických postupů se výkresová
dokumentace předaná prodávajícímu dle čl. III. 3. kupní smlouvy, stává majetkem
prodávajícího.
3.2. Výkres se zakreslenými přídavky bude předán kupujícímu na vyžádání.

4.

Modelová zařízení, přípravky a pomůcky dodávané kupujícím
4.1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud nebude modelové zařízení dodáno
kupujícím:
a) u šedé litiny, ocelových odlitků z uhlíkaté a středně legované oceli minimálně
2 měsíce před sjednanou dobou plnění
b) u odlitků z vysoce legované oceli minimálně 3 měsíce před sjednanou dobou plnění
4.2. Prodávající ručí za rozměrovou jakost odlitku, pokud kupující dodá současně
s modelovým zařízením i příslušnou výkresovou dokumentaci.
4.3. Oprava rozměrových a jiných vad modelového zařízení dodávaného kupujícím, stejně
jako cena této opravy, budou předmětem zvláštního ujednání.

5.

Hmotnost odlitků
5.1. U druhů zboží označených v čl. I. kupní smlouvy jako "Nová výroba" je hmotnost
stanovena konstrukčním výpočtem a skutečná hmotnost se zjistí převážením hrubých
odlitků před první dodávkou.
5.2. Případné odchylky skutečné hmotnosti od vypočítané se promítnou do sjednané kupní
ceny za kus, tedy kupní cena za kus bude zvýšena nebo snížena v závislosti na této
odchylce.

6.

Ceny a cenové náležitosti
6.1. U modelového zařízení, jeho přídavků a všech druhů odlitků je cena stanovena
vzájemnou dohodou ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
6.2. Zanikne-li závazek smlouvou sjednaný jinak než splněním, z důvodů, za které
neodpovídá prodávající, bude za každou započatou hodinu vynaloženou na zpracování
technologických výkresů účtováno 800,- Kč, přičemž případnou škodu v této souvislosti
vzniklou lze vymáhat samostatně ve výši přesahující uvedenou částku.
6.3. Pokud kupující požádá prodávajícího o provedení likvidace modelového zařízení
umístěného v prostorách prodávajícího, zavazuje se za ni prodávajícímu uhradit cenu
v závislosti na hmotnosti modelového zařízení:
a) za modelová zařízení o hmotnosti do 50 kg částku 0,- Kč,
b) za modelová zařízení o hmotnosti od 50kg do 200 kg částku 100,- Kč
c) za modelová zařízení o hmotnosti od 200kg do 500 kg částku 500,- Kč
d) za modelová zařízení o hmotnosti nad 500 kg částku 600,- Kč

7.

Ujednání o platbách
7.1. Pro plnění závazků dle této smlouvy platí ode dne její účinnosti toto ujednání:
Veškeré platby, ke kterým se zavázal či zaváže v jednotlivých kupních smlouvách,
smlouvách o dílo, či v jiných typech smluv uzavřených mezi smluvními stranami
kupující/objednatel, se považují za platby ve vzájemné souvislosti
a kupující/objednatel přijímá závazek hradit veškeré tyto platby řádně a včas.
7.2. Nebude-li řádně splněna některá platba kupujícího/objednatele dle platných smluv,
upozorní prodávající/zhotovitel kupujícího/objednatele písemně na takovou dlužnou
platbu a na možnost přerušení výroby anebo prací podle této nyní uzavírané smlouvy
a poskytne kupujícímu/objednateli přiměřenou lhůtu k nápravě.
Uplyne-li tato lhůta k nápravě marně, je prodávající/zhotovitel oprávněn přerušit
výrobu či práce sjednané touto smlouvou až do doby řádného uskutečnění platby
kupujícím/objednatelem.
7.3. V případě přerušení výroby anebo prací podle bodu 7.2) shora se o dobu tohoto
přerušení prodlužují lhůty k plnění prodávajícího/zhotovitele.
7.4. V případě prodlení kupujícího s kterýmkoliv závazkem vůči prodávajícímu je prodávající
oprávněn uplatnit na již vyrobeném zboží zadržovací právo, v takovém případě se má
za to, že prodávající splnil svou povinnost z kupní smlouvy dodat zboží a má nárok na
úhradu ceny zboží.

Reklamace vad a práva z odpovědnosti za vady
8.1. Všechny reklamace se zásadně uplatňují písemnou formou.
8.2. Prodávající se zavazuje, že po dobu záruční lhůty bude dodané zboží způsobilé pro
použití ke smluvenému účelu.
8.3. Nároky z vad zboží nemohou být uplatněny, pokud vada byla způsobena neodbornou
manipulací nebo v případě, že kupující provedl opravu bez souhlasu a konzultace
prodávajícího.
8.4. Pro zachování práv kupujícího z odpovědnosti za vady musí být dodržena ustanovení
§ 2106 až § 2112 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.
8.5. Reklamace musí obsahovat číslo reklamačního protokolu, číslo kupní smlouvy
prodávajícího, číslo dodacího listu a datum dodání, číslo modelu, číslo výkresu a
pořadové číslo odlitku, počet kusů, hmotnost kusovou a celkovou, hlavně však přesnou
specifikaci vady.
8.6. Na dodacích listech u vrácených výrobků musí kupující uvést číslo reklamačního
protokolu a další náležitosti podle bodu 8.5.
8.7. V případě, že kupující uplatní nárok z odpovědnosti za vady, s nimiž je spojeno vrácení
vadného výrobku prodávajícímu, je kupující tak povinen učinit nejpozději do 30-ti dnů
od uplatnění reklamace. Neučiní-li tak, zaniká nárok na práva z odpovědnosti za vady.
8.8. V případě, že kupující bude uplatňovat nároky z vad zboží ve formě slevy z kupní ceny,
vyhrazuje si prodávající právo ověření oprávněnosti a rozsahu vad.
8.9. V případě, že v rámci práv z odpovědnosti za vady kupující od kupní smlouvy odstoupí
nebo bude požadovat slevu z kupní ceny, a prodávající takový nárok uzná, vystaví za
účelem vrácení kupní ceny nebo slevy z ceny zboží dobropis.
8.10. Prodávající nenese odpovědnost za konstrukční vady.

9.

Přechod nebezpečí škody na zboží
9.1. V případě, že si kupující převezme zboží v Ernst Leopold s.r.o., nebezpečí škody na
výrobcích přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo
jestliže tak neučiní včas, pak na něj nebezpečí škody na výrobcích přejde v době, kdy
mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží
nepřevezme.
9.2. V případě, že dodání zboží se uskuteční jako předání prvnímu dopravci nebezpečí škody
na výrobcích přechází na kupujícího předáním zboží dopravci v místě plnění uvedeném
v čl. I. kupní smlouvy.

10. Řešení sporů
10.1. Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou strany
řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě při řešení případných sporů,
platí, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou podle českého
práva rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře
České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
Místem sudiště se sjednává Brno.
11. Obaly, balení
Odlitky jsou dodávány volně ložené, pokud není mezi oběma stranami dohodnuto jinak.

