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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - VRATNÉ OBALY
Firma
:
DeltaChem s.r.o.
Adresa
:
Povrly 277, 403 32 Povrly, Česká republika
IČO
:
25487396
DIČ
:
CZ25487396
Zastoupená
:
Ing. Luboš Straka, jednatel
Zapsaná :
u Okresního soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20489
dále jako „ Dodavatel „
a
Firma
:
Adresa
:
IČO
:
DIČ
:
Zastoupená
:
Zapsaná :
:
dále jako „ Odběratel „

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
………………………………………………………….
Datum : ………………………………

Výše uvedené strany mezi sebou uzavřeli dnešního dne následující dohodu o režimu zapůjčení a použití obalů
dodavatele :
1. Jako obaly jsou dle tého dohody chápány
1,1
IBC kontejnery 600 a 1000 litrů,
1,3
soudky á 50 litrů
1,5
palety

1,2
1,4

sudy á 200 litrů,
kanystry 30, 20 a 10 a 5 litrů

2. Obaly jsou dodavatelem naplněné zapůjčeny odběrateli výhradně na látky, dodávané dodavatelem odběrateli.
3. Dodavatel je povinen zapůjčit pouze takové obaly, které jsou vhodné na danou látku a jsou v souladu
s legislativou ČR a EU.
4. Odběratel je povinen uchovávat obaly v odpovídajících podmínkách aby nedošlo k jejich poškození,
znečištění a chránit je proti zneužití nebo odcizení.
5. Nakládka a vykládka obalů je možná jen za použití odpovídající prostředků, které jsou k tomuto účelu určeny.
Je zakázáno používat k vykládce IBC kontejnerů nebo paletizovaného zboží tyčí nebo provazů k posunu. Za
poškození v objektu odběratele, a to i při vykládce nebo nakládce odpovídá v plné míře odběratel.
6. Odběratel je povinen obaly vyprázdnit a poté písemně informovat dodavatele o možnosti vyzvednutí obalů, a
to v případě IBC kontejnerů i včetně jejich identifikačních čísel. Doba zapůjčení, pokud není sjednáno jinak, je
60 dní od data dodání. Po tuto dobu jsou obaly zapůjčeny zdarma.
7. Není li sjednáno jinak, u obalů je účtována amortizace a výplach v hodnotě :
IBC kontejnery
– 100 Kč/ks
Sudy 200 litrů
- 50 Kč/ks
Soudky 50 l a kanystry
– 20 Kč/ks
8
Dodavatel obaly vyzvedne na své náklady ( pokud byly dodány v paritě DAP ), nebo je odběratel doručí
do provozovny dodavatele ( pokud bylo zboží odebráno v paritě FCA )
9
V případě, že odběratel nevrátí obaly do termínu dle bodu 6, je dodavatel oprávněn požadovat po
odběrateli pronájem ve výši
IBC kontejnery
10 Kč/ks,
soudky, sudy, kanystry
2 Kč/ks
za každý jeden den, o který je odběratel v prodlení s vrácením obalu. Vyúčtování pronájmu bude prováděno
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měsíčně nebo jednorázově při vrácení obalu, s lhůtou splatnosti 14 dní až do okamžiku jeho fyzického vrácení
dodavateli do místa jeho provozovny nebo do okamžiku písemné výzvy odběratele dodavateli k jeho
vyzvednutí. V případě IBC kontejnerů musí písemná výzva k vyzvednutí obsahovat i evidenční číslo obalu.
V případě, že je avizována možnost odběru vraceného obalu a toto není přes písemné upozornění umožněno,
potom jsou vícenáklady spojené se zbytečnou dopravou přeúčtovány na vrub odběratele. Odběratel se výslovně
zavazuje uvedený pronájem resp. vícenáklady hradit ve smluvené splatnosti.
10. Pokud je odběratel v prodlení s vrácením obalu více než 180 dní od data dodání, potom se má za to, že mezi
dodavatele a odběratelem došlo k uzavření kupní smlouvy, v rámci které dodavatel prodá odběrateli daný obal, a
to v kupní ceně dle platného ceníku. Splatnost faktury je v tomto případě stanovena na 14 dní a odběratel se
výslovně zavazuje ji v plné výši a k termínu splatnosti uhradit.
11. Počet zapůjčených IBC a jejich identifikační čísla budou uváděna v dodacích listech dodavatele.
12. V případě, že odběratel vrátí silně znečištěný, neúplný nebo poškozený obal ( chybějící víčka, proražený
obal, poškozený ventil, poškozená klec nebo paleta IBC, poškozená paleta ), sepíše o tom dodavatel protokol a
s fotodokumentací jej bez prodlení doručí odběrateli. Po doložení těchto skutečností je odběratel povinen
zaplatit dodavateli náklady nutné k vyčištění, k opravě nebo pořízené nového obalu za podmínek viz. bod. 10.
13. Pokud řidič při odběru vracených obalů vyhodnotí stav obalu jako velmi vážný, a to jak z důvodu
technického stavu, tak i znečištění, popř. ohrožující bezpečnost nebo legislativu ČR, a to včetně vyhlášky ADR a
chemického zákona, vyhrazuje si dodavatel právo toto nepřevzít k přepravě. V tom případě je s obalem
postupováno, jako s nevráceným a to až do odstranění překážek v jeho stavu.
14. Odběratel není u zapůjčených obalů oprávněn přelepovat etikety dodavatele. V případě přelepení je
dodavatel oprávněn požadovat poplatek 100 Kč za jedno takové poškození nebo odmítnout obal k převzetí.
15. Odběratel není oprávněn a je mu výslovně zakázáno použít zapůjčené obaly pro naplnění cizími nebo i svými
produkty nebo odpady bez písemného svolení dodavatele. V případě zjištění takovéhoto využití je dodavatel
oprávněn odmítnout zpětné převzetí takového to obalu.
16. V případě, že odběratel použil zapůjčený obal pro jinou látku, než byl určen, nebo byl použit k naplnění
jakoukoliv látkou u jiného plniče než u dodavatele, není dodavatel schopen již dále garantovat nezávadnost
takového to obalu a tento obal je považován za znehodnocený. V tomto případě se obal stává majetkem
odběratele a ten se zavazuje bez prodlení na základě vystavené faktury se splatností 14 dní uhradit jeho plnou
cenu dle platného ceníku obalů. V případě že se tento obal nachází již u dodavatele, odběratel má povinnost
tento obal odebrat ve lhůtě do 14 dnů.
17. Odběratel přebírá veškerou zodpovědnost za škody, a to jak materiální, tak i na zařízení a zdraví všech
pracovníků v případě, že umožnil bez vědomí dodavatele naplnit zapůjčené obaly stejnou nebo i jinou látkou a
toto dodavateli písemně neoznámil. Veškerá zodpovědnost je v tomto případě na odběrateli i ve vztahu ke
státním orgánům a jeho případným sankcím
18. Při porušení ustanovení odstavců 13-17 ze strany odběratele se dodavatel zříká odpovědnosti za případné
škody či sankce, vzniklé porušením legislativy ČR a EU, a to včetně vyhlášky ADR a chemického zákona,
chemické nesnášenlivosti produktů nebo obalu a produktu, včetně případných havárií.
19. Dřevěné palety, EUR i obyčejné, jsou dodávány v úplném stavu a jsou fakturovány společně se zbožím
v ceně 180 Kč/ks u palety prosté a 280 Kč/ks u EURO palety. V případě vrácení palety výměnou při dodávce
nejsou palety fakturovány, v případě vrácení ve lhůtě do 180 dnů je její cena dobropisována. Po lhůtě 180 dnů již
nemá dodavatel povinnost palety převzít. Při vrácení netrvá dodavatel na tom, aby mu byly vráceny stejné
palety, jako byly dodány. Musí však být vráceny palety stejného typu a v odpovídajícím stavu, kompletní,
neznečištěné a nepoškozené.
DODAVATEL
……………………………………………
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KRITERIA PRO POSUZOVÁNÍ VRACENÝCH OBALŮ
Obal, považovaný za nepoškozený musí splňovat následující kriteria :
IBC kontejnery

.

- musí být prokazatelně majetkem dodavatele a označen jeho .
etiketou a identifikačním číslem
- nesmí být neadekvátně povrchově znečištěn
- nesmí být znečištěn jinou látkou, než pro kterou byl určen
- nesmí mít porušenou plastovou nádobu, ochrannou kovovou klec nebo
nosnou paletu
- je vybaven 1,
2,
3,
4,

kompletním vrchním víkem
ventilem
víčkem ventilu
kompletní nosnou paletou

SUDY, KANYSTRY - musí být prokazatelně majetkem dodavatele a označeny jeho .
etiketou
- nesmí být porušen
- nesmí být neadekvátně povrchově znečištěn
- nesmí být znečištěn jinou látkou, než pro kterou byl určen
- musí být opatřen všemi víčky
- nesmí být poškozená madla ( u soudků 50 l )

PALETY
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CENÍK OBALŮ A JEJICH OPRAV
Ceny jsou uvedeny bez DPH

2014-01-01
Kč/ks

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

IBC kontejner 1000 litrů
IBC kontejner 600 litrů
horní víko na IBC
víčko ventilu IBC
ventil IBC
paleta
výměna poškozené palety u IBC

6000
5000
150
80
600
300
500

8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,

sud PE na hořlaviny
sud PE
soudek 50 l
kanystr 30 l
kanystr 20 l
kanystr 10 l
kanystr 5 l

1150
750
380
200
200
150
50

15,
16,

paleta prostá
EURO paleta

180
280

.
Ceny jsou platné od 01.01.2014 až do odvolání.
Vydáním nového Ceníku a jeho doručením Kupujícímu vstupuje tento v platnost a Ceník
starší pozbývá platnosti.
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