VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY CIE AUTOMOTIVE
1 ÚVOD
Nadnárodní společnost CIE Automotive se v České Republice zabývá výrobou dílů a sestav pro
automobilový průmysl.
Automobilový trh je charakteristický svými vysokými požadavky na kvalitu a spolehlivost výrobků.
Společnost CIE Automotive a všichni její partneři proto musí věnovat mimořádnou péči k zabezpečení
kvality a spolehlivosti dodávaného materiálu, zboží a služeb.

2 ROZSAH A PŮSOBNOST
Tyto všeobecné dodací podmínky (dále Podmínky) se vztahují na všechny dodavatele dílů materiálů a
služeb, kteří vstupují do obchodních vztahů s kterýmkoliv ze závodů CIE Unitools Press a.s., CIE
Metal CZ, s.r.o., CIE Plasty CZ, s.r.o. a CIE Joamar. Všechny tyto společnosti jsou dále označeny jako
CIE.
Nesplnění požadavků uvedených v Podmínkách může vést ke ztrátě stávající a/nebo budoucí
spolupráce, vedle toho také k náhradě škod a vícenákladů z nich plynoucích.

3 ODPOVĚDNOST DODAVATELE
Potvrzením objednávky / popřípadě dodáním, dodavatel souhlasí s pravidly uvedenými v Podmínkách.
Dodavatel nese plnou zodpovědnost za:
kvalitu svých výrobků a služeb - v případě změny v procesu, která by ovlivnila výslednou
kvalitu dodávaných RM, komponentů, dílů a služeb, informuje o této změně zákazníka předem a
projedná veškeré podrobnosti.
kvalitu materiálů od svých subdodavatelů – kvalita materiálů je ověřována pravidelně
periodickými zkouškami a rekvalifikačními testy podle dohody.
zabezpečení shody s definovanými technickými specifikacemi
zajištění dokumentace požadované zákazníkem
včasnost a úplnost dodávek
K tomu se dodavatel zavazuje podpisem Objednávky / Rámcové objednávky.

4 PRŮBĚH DODÁVKY
4.1 Potvrzení objednávky
Dodavatel potvrdí objednávku do 3 pracovních dní od přijetí objednávky. Potvrzením objednávky /
popřípadě dodáním se dodavatel zavazuje dodat specifikované množství materiálu v požadované
kvalitě a dohodnutém termínu.
4.2 Expedice
Dodavatel má povinnost informovat CIE minimálně 1 pracovní den před plánovaným dnem dodání.
4.3 Obsah dodacího listu
CIE požaduje spolu s každou dodávkou dodací list, kterým je zároveň prokázána úplnost dodávky.

Každý dodací list musí obsahovat:
číslo objednávky
přesnou adresu dodavatele a zákazníka
číslo materiálu CIE v souladu s objednávkou
dodané množství
jednotky
číslo dodacího listu a datum odeslání
v příloze další požadované doklady – například atesty, certifikáty, normy
V případě chybějících dokladů je dodavatel povinen doplnit tyto nejpozději do 3 dnů od data dodání.
4.4 Dodací a fakturační adresa
Dodávka musí být doručena přesně dle instrukcí a na dodací adresu uvedenou na objednávce.
Faktury musí být vždy zaslány na odpovídající adresu:
CIE Unitools Press a.s. / CIE Metal CZ, s.r.o.
Finanční účtárna
Hranická 328
757 01 Valašské Meziříčí
CIE Plasty CZ, s.r.o. / CIE Joamar
Finanční účtárna
Průmyslová zóna Lešná
757 01 Valašské Meziříčí
4.5 Značení
Každé balení materiálu musí být označeno štítkem s následujícími informacemi:
rozměry / typové označení
hmotnost / množství
jakost
číslo materiálu dle CIE
doba použitelnosti
další požadované údaje (např. šarže, číslo mateřského svitku)
4.6 Balení
Dodávka musí být dodána ve schváleném balení. Balení musí zabezpečit ochranu a uchování kvality
dodáváných dílů / materiálu v průběhu dopravy a skladování. CIE má právo odmítnout dodávku v
nevyhovujícím nebo poškozeném balení.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY
Není-li dohodnuto jinak, platí standardní platební podmínky CIE a to 90 dnů od obdržení faktury.

6 REKLAMACE
Zjistí-li CIE, že nakupovaný díl / materiál nebo služba neodpovídá stanoveným specifikacím, oznámí
dodavateli tuto skutečnost písemnou formou. Není-li stanoveno jinak, jsou dodavatelé povinni do 8-mi
pracovních dnů předložit plán nápravných opatření nebo přiměřený návrh k jejich vyvinutí v případě
složitých problémů ve formě 8D Reportu.

Zacházení s nevyhovující dodávkou:
odmítnutí / vrácení celé dodávky nebo její části na náklady dodavatele
dodavatel zajistí novou vyhovující dodávku tak, aniž by byla omezena plynulá výroba u
zákazníka
přetřídění dodávky dodavatelem a nahrazení nevyhovujícího materiálu
přetřídění dodávky zákazníkem na náklady dodavatele a nahrazení nevyhovujícího materiálu
přepracování nevyhovující dodávky dodavatelem

7 NÁHRADY ŠKOD
Dodavatelé zodpovídají za veškeré náklady a škody vzniklé v důsledku jakýchkoli vad dodaného
materiálu a služeb a CIE bude požadovat náhradu těchto nákladů od zodpovědných dodavatelů.
Náhrada škod od dodavatele bude ze strany CIE vyžadována, pokud bylo prokázáno, že dodavatel je
zodpovědný za nedostatky kvalitativní nebo v dodávkách.
V případě odpovědnosti za škodu je dodavatel povinen poskytnout CIE novou bezvadnou dodávku
nebo jí odpovídající finanční částku a uhradit další související náklady na straně CIE. Tyto zejména
zahrnuji:
náklady na třídění a přepracování dílů
prostoje výrobních zařízení CIE
poškození výrobních zařízení CIE
náklady na skladování vadné dodávky
ostatní náklady spojené s reklamací (cestovní náhrady, laboratorní testy, administrativní
náklady)

8. SOULAD S PŘEDPISY
Všechny dodávané výrobky a/nebo služby musí splňovat příslušné požadavky ohledně předpisů,
dokumentace a bezpečnosti. Dodavatel je povinen zavést procesy s cílem zajistit dodržování
zákonných omezení a bezpečnost s ohledem na látky, jejichž používání je omezeno nebo zakázáno,
včetně jím nakupovaných výrobků nebo výrobků týkajících se výrobního procesu.
Za účelem plnění podmínek této smlouvy je Dodavatel povinen splnit všechny zákonné povinnosti a
požadavky platné v daném okamžiku, konkrétně včetně nařízení ES 1907/2006 Evropského
parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v
platném znění, a jiné předpisy platné pro tuto oblast.
9. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
ODBĚRATEL přejímá odpovědnost za deset všeobecně uznávaných zásad strategické politiky OSN
Global Compact v oblasti lidských práv, práce a životního prostředí a zavazuje se je integrovat do
strategie a činností společnosti. Těchto deset všeobecně uznávaných zásad strategické politiky OSN
Global Compact považuje za nedílnou součást své strategie a operací, a proto se plnění těchto zásad
se vztahuje i na Dodavatele. Neplnění kterékoli z nich představuje důvod pro okamžité ukončení
smluvního vztahu.

