Všeobecné dodavatelské předpisy (Windmöller & Hölscher Machinery k.s.)
1.

Účel a rozsah platnosti

1.1

Naše dodavatelské předpisy platí ve spojitosti s našimi
Všeobecnými nákupními podmínkami. Mají zaručit hladký,
aktuální průběh příjmu zboží. Zabrání se tak dobám čekání pro
dodavatele a naše zaměstnance, jakož i nesrovnalostem při
dodávkách.

2.

Všeobecně

2.1

2.2

2.3

3.

5.3

Dodržování termínů a kvalita dodaného zboží mají u nás stejnou
důležitost. Dodržování termínů dodávek, požadavků na kvalitu,
jakož i našich dodavatelských předpisů je základem pro naše
hodnocení dodavatelů.

Ke každé balené jednotce (např. bedna, karton) je nutné
dodatečně přiložit balící list s následujícími údaji:
•
číslo dodacího listu
•
naše číslo objednávky
•
naše číslo položky
•
naše číslo materiálu
•
naše číslo dodavatele
•
dodávané množství

5.4

Pokud dodavatel dodává díl dle neaktuálního indexu výkresu,
označí tento díl navíc viditelně štítkem: „Díl dle neaktuálního
indexu výkresu“.

Pokud není dohodnuto jinak, je třeba zboží / díly dodat
kompletní a připravené k montáži včetně všech nutných
povrchových úprav.

6.

Podle bodu 7.1 našich Všeobecných nákupních podmínek se
dodavateli písemně zaznamenají rozdíly v kvalitě i kvantitě
zboží, zjištěné při příjmu, do zprávy o závadách.

7.

Balení

7.1

Zboží / díly jsou dodávány v takovém balení, aby bylo vyloučeno
poškození při transportu nebo skladování.

7.2

Při balení dodávek zboží je třeba respektovat cíle odpadového
hospodářství a zákonů životního prostředí.

Adresa pro dodání
Poštovní adresa pro dodání, která je uvedena v našich
objednávkách a zakázkách, se musí dodržet.
•

Balení je třeba provádět dle specifikace dílů z hlediska logistiky,
zajištění kvality, ekologické bezpečnosti a úspornosti.

Dodává se zásadně do příjmu zboží v našem závodě
Windmöller & Hölscher Machinery k.s.
Háj 357
CZ-798 12 Kralice na Hané

4.

Doby příjmu zboží

4.1

Doba příjmu zboží:
pondělí – pátek

neaplikován pro Windmöller & Hölscher Machinery k.s.

7.3

Zboží / díly, jakož i jejich pomocné balící prostředky nesmí
přesahovat vnější obrys nosiče nákladu (např. paleta)
používaného dodavatelem.

7.4

Zboží / díly je třeba odborně zakonzervovat. Musí být
nakonzervovány olejem (Cortec VCI 329 nebo ekvivalent) na
místech ohrožených korozí.

7.5

Dodávka zboží / dílů se provádí v zabalených jednotkách
odděleně dle velikosti dílů. Smíchání malých a velkých dílů a dílů
určených na volnou plochu v jednom balení je nepřípustné. Toto
neplatí pro vícedílné komponenty dle bodu 10.1.

06.00 – 16:00 hod.

4.2

Dodávky mimo dobu příjmu uvedenou v bodu 4.1 jsou možné
pouze po dohodě s naším odpovědným nákupčím /
disponentem.

7.6

Aby se zabránilo promíchání, je třeba různé druhy třídit / balit
zvlášť.

5.

Doprovodné dokumenty / podklady

8.

Označení dodávek

Následující dokumenty se přiloží na zřetelně viditelné místo
nebo se před vyložením zboží předají našim zaměstnancům.

8.1

Dodací listy se přikládají ke zboží dle popisu v bodu 5.1.

8.2

Jestliže se dodávaná položka skládá z více balíků, je nutné tyto
zřetelně označit jako náležející k sobě.

9.

Označení dílů

9.1

Přiřazení zboží / dílů k příslušným položkám dodacího listu musí
být velice snadné. Pokud je to nutné, je potřeba připevnit na
díly popisky / štítky, které je možno odstranit bez zanechání
jakýchkoliv stop na zboží. Balení požadujeme označit
následujícími údaji:

5.1

5.2

Dodávka každé zásilky musí být vybavena následujícími
doprovodnými dokumenty:
a) Dodací list s níže uvedenými údaji:
•
naše číslo objednávky
•
naše číslo položky
•
naše číslo materiálu
•
naše číslo dodavatele
•
dodávané množství
b) Osvědčení o zkouškách (pokud je požadováno
v objednávce, výkresu, nebo ve zvláštních ujednáních)
c)
Bezpečnostní listy (u nebezpečného zboží)
U proclívaného zboží / dílů musí být přiložena obchodní faktura
s doklady o původu zboží.

Stav: Červenec 2017

a)
b)
c)

naše číslo materiálu
naše číslo objednávky a pozice
množství
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Všeobecné dodavatelské předpisy (Windmöller & Hölscher Machinery k.s.)
Lakované plochy nesmí být etiketou poškozeny.
9.2

Malé díly mohou být označeny etiketou - na balení dle pozice
objednávky.

9.3

Každý díl, podléhající výkresové dokumentaci musí být trvale
označen gravírováním, vyražením, mikroúderem apod. naším
číslem materiálu a označení musí obsahovat také přidělenou
značku dodavatele. Výška písma je zvolena smysluplně podle
velikosti dílů. Pokud výkres neobsahuje žádné zadání místa
označení, zvolí dodavatel vhodné místo. Lakované plochy nesmí
být označením poškozeny.

9.4

Jestliže se dodávaná položka skládá z více jednotlivých dílů, je
nutné tyto zřetelně označit jako náležející k sobě.

10.

Kompletní dodávky

10.1

Vícedílné komponenty je nutno dodávat výlučně svázané.

11.

Stav dodávek

11.1

Nosič nákladu a obaly se přebírají pouze v bezvadném stavu. Při
prokázaném poškození nosiče a balení si vyhrazujeme právo na
odmítnutí příjmu.

11.2

Je nutno zaručit vyložení zboží bez nákladní rampy. V našem
příjmu zboží je k dispozici čelní vysokozdvižný vozík.

11.3

V případě opakovaných nedodržení našich dodavatelských
předpisů si vyhrazujeme právo na odmítnutí příjmu zboží nebo
dodatečné vyúčtování nákladů, způsobených problémovým
přijetím zboží. K tomu účelu bereme jako základ poplatek za
zpracování ve výši 50 € a za každou dodatečnou hodinu
zaměstnance obnos 25 €.
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