NÁKUPNÍ PODMÍNKY- lisovna plastů
společnosti KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. se sídlem Starohradská čp. 47,
572 01 Polička, IČ: 150 35 964 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1022

Čl. I
Úvod
1. Obchodní společnost KOH-I-NOOR PONAS s.r.o., se sídlem Starohradská čp. 47, 572 01 Polička,
IČ: 150 35 964, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 1022 ( dále jen „PONAS s.r.o.), je strojírenskou firmou, která se zabývá výrobou
vstřikovacích forem pro termoplasty, výrobou přesných strojních dílů a přípravků a vstřikováním
technických dílů z termoplastu ( max. hmotnost výlisku 1000g).

Čl. II
Rozsah a působnost
1. Tyto Nákupní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy, kde vystupuje na straně jedné
společnost KOH-I-NOOR PONAS s.r.o., se sídlem Starohradská čp. 47, 572 01 Polička, IČ: 150
35 964, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 1022, zejména v postavení odběratele, kupujícího či objednatele (dále jen „odběratel“) a na
druhé straně osoba, zejména v postavení dodavatele, prodávajícího či zhotovitele (dále jen
„dodavatel“).
2. Tyto Nákupní podmínky ( dále jen „podmínky“) se vztahují na všechny dodavatele dílů, materiálů,
výrobků a služeb ( dále jen „zboží“ nebo jen „výrobky“), kteří vstupují do obchodních vztahů se
společností PONAS s.r.o.. Nesplnění požadavků uvedených v těchto podmínkách může vést
k ukončení spolupráce, případně k uplatnění nároků na náhrady škod a vícenákladů z toho
plynoucích.
Čl. III
Odpovědnost dodavatele
1. Potvrzením objednávky, popřípadě dodáním zboží, dodavatel souhlasí s těmito podmínkami.
Dodavatel nese plnou odpovědnost za:
- kvalitu svých výrobků a služeb- v případě změny v procesu, která by ovlivnila výslednou
kvalitu dodávaných materiálů, komponentů, výrobků, 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 dle dohody
- zabezpečení shody s definovanými technickými specifikacemi
- zajištění dokumentace požadované zákazníkem
- včasnost a úplnost dodávek
K výše uvedenému se dodavatel zavazuje podpisem, potvrzením objednávky.

Čl. IV
Průběh dodávky
1. Potvrzení objednávky
Objednávky činí společnost PONAS s.r.o. písemně, a to převážně elektronicky formou e-mailu.
Dodavatel potvrdí objednávku písemně rovněž e-mailem do 2 pracovních dní ode dne odeslání
objednávky. Pokud tak neučiní, je objednávka brána za potvrzenou. Potvrzením objednávky se
dodavatel zavazuje dodat specifikované množství výrobků v požadované kvalitě a dohodnutém
termínu.
2. Expedice
Dodavatel má povinnost v případě zpoždění dodávky neprodleně informovat společnost PONAS
s.r.o..
3. Obsah dodacího listu
Společnost PONAS s.r.o. 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 výrobku v souladu s objednávkou společnosti PONAS s.r.o.
- dodané množství
- jednotky
- číslo dodacího listu a datum odeslání
- číslo šarže
- v příloze další požadované doklady- například atesty, certifikáty, normy
V případě chybějících dokladů je dodavatel povinen ihned tyto dokumenty zajistit a zaslat.
4. Dodací a fakturační adresa
Dodávka musí být doručena přesně podle instrukcí a na dodací adresu uvedenou na objednávce.
Faktury musí být vždy zaslány na odpovídající adresu: KOH-I-NOOR PONAS s.r.o., Finanční
účtárna, Starohradská čp. 47, 572 01 Polička, nebo e-mailem na adresu sdělenou společností
PONAS s.r.o..
5. Značení
Každé balení výrobků musí být označeno následujícími informacemi:
- název výrobku
- hmotnost / množství
- číslo výrobku dle objednávky společnosti PONAS s.r.o.
- doba životnosti výrobku
- další požadované údaje ( např. šarže)
6. Balení
Dodávka musí být dodána ve schváleném balení. Balení musí zabezpečit ochranu a uchování kvality
dodávaných výrobků v průběhu dopravy a skladování. Společnost PONAS s.r.o. má právo
odmítnout dodávku v nevyhovujícím nebo poškozeném balení.
Čl. IV
Platební podmínky
1. Není-li dohodnuto jinak, platí standardní platební podmínky společnosti PONAS s.r.o., a to 60 dnů
ode dne obdržení faktury.

Čl. V.
Požadavky systému jakosti
(ISO 9001:2009/TS 16949:2009)
1. Dodavatel je povinen zřídit, zdokumentovat a zavést účinný a certifikovaný systém jakosti s cílem
shody se všemi platnými požadavky ISO 9001: 2009/ TS 16949:2009.
Jestliže dojde ke změně v statusu dodavatele ISO 9001: 2009/ TS 16949:2009, musí dodavatel o
této skutečnosti písemně informovat oddělení nákupu a jakosti společnosti PONAS s.r.o. během
10 kalendářních dnů.
Společnosti PONAS s.r.o. bude poskytnuto právo ověřit v provozovnách dodavatele, že výrobek,
materiál a nástroje vyhovují specifikovaným požadavkům, a je oprávněna provést audit na základě
TS16949/ VDA standardů. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost a zdroje pro
provedení auditu. Toto právo bude také poskytnuto zákazníkům společnosti PONAS s.r.o.. Takové
ověření nebude použito jako důkaz dodavatelovy účinné kontroly jakosti. Zákazníkovo ověření
nezbavuje dodavatele zodpovědnosti za poskytování shodného výrobku, materiálu nebo služby ani
nezabrání následnému zamítnutí zákazníkem.
2. Dodavatel je povinen ročně provést interní audit dle VDA 6.3 standardu na všech svých výrobních
linkách včetně procesu svého dodavatele. Společnost PONAS s.r.o. musí být informována o všech
výsledcích auditu s nižším hodnocením než je AB.

Čl. VIII.
Obecné požadavky na dodavatele
1. Požadavky na certifikované výrobky
Všichni dodavatelé dílů hromadné výroby a materiálů provedou certifikaci svých výrobků, aby splnili
nebo překročili přejímku stanovenou v Procesu schvalování výrobního dílu (PPAP) prováděnou
dodavatelem. Toto bude zahrnovat všechny díly a materiály dodávané společnosti PONAS s.r.o.
nebo prostřednictvím společnosti PONAS s.r.o. k jejímu zákazníkovi.
2. MSA ( Analýza systému měření)
Před začátkem dodání dílů hromadné výroby je dodavatel povinen prokázat způsobilost měřících
zařízení Analýzou systému měření dle AIAG manuálu.
3. Zvláštní charakteristiky
Některé výrobky mají důležité vlastnosti, které jsou označovány jako zvláštní charakteristiky. Tyto
požadavky na zvláštní charakteristiky smí určit společnost PONAS s.r.o. nebo její zákazník. SPC (
Statistic Proces Control) data u těchto charakteristik ověřují, že v době PPAP je dosažena
krátkodobá způsobilost minimálně 2,0 hodnoty Cpk nebo větší a během výroby udržuje
dlouhodobou způsobilost minimálně na hodnotě 1,67 Cpk nebo větší. Dodavatelé musí mít tyto
údaje neprodleně k dispozici. Pokud je na výkresu dílu uvedena zvláštní charakteristika zákazníka
společnosti PONAS s.r.o., nebo je na ni odkaz ve specifikaci, požaduje se po dodavateli, aby
zákazníkův požadavek splnil.
4. Poskytování certifikátů o shodě výrobků
Dodavatel je odpovědný za zajištění toho, že nakupované výrobní díly / materiály dodávané
společnosti PONAS s.r.o. se budou shodovat se všemi materiálovými specifikacemi uvedenými ve
výkresu a/nebo v objednávce. Ověření dílů / materiálů certifikátem obsahujícím aktuální, na
požádání změřené výsledky, smí být požadovány v určených intervalech. Společnost PONAS s.r.o.
určí díl a materiál, u kterého je ověření certifikátem nutné. Požadavek na ověření certifikátem bude
uveden v nákupní objednávce.
5. Nulová tolerance vad
Dodavatel si u dílů, materiálů, výrobků a služeb dodávaných společnosti PONAS s.r.o. osvojí kritéria
přejímky s nulovým výskytem vad. Dodavatel je povinen na základě všech dostupných vstupů ( např.

výpadky zákazníka, výrobní výpadky, schůzky kvality, reporty kvality apod.) trvale zlepšovat svůj
proces a výrobky k zajištění nulového výskytu vad.
6. Třídění výrobků
V případě, že proces dodavatele nedosahuje dlouhodobě způsobilosti Cpk 1,67, veškeré výrobky
musí být 100 % tříděny. V případě zjištění neshodného výrobku ve společnosti PONAS s.r.o. a/nebo
v závodě zákazníka společnosti PONAS s.r.o., je dodavatel plně odpovědný za náhradu nebo třídění
neshodného výrobku podle pokynů společnosti PONAS s.r.o.. Společnost PONAS s.r.o. je
oprávněna neshodný výrobek nebo materiál kdykoliv třídit či opravit, aby bylo zajištěno, že
zákazníkovy požadavky nebudou ohroženy. Dodavatel se zavazuje uhradit společnosti PONAS
s.r.o. veškeré náklady, tj. administrativní poplatky, hodinové sazby, náklady na cesty a poplatky
účtované společností provádějící třídění, případně další jiné náklady s těmito související.
7. Dohledatelnost šarže
Dodavatel je odpovědný za udržování dohledatelnosti šarže během celé doby, kdy je výrobek u
společnosti PONAS s.r.o.. Je třeba se vyhnout smíšeným šaržím.
Čl. VIII.
Advanced Product Quality Planning (APQP)
1. Dodavatel se zavazuje provádět APQP proces a mít zodpovědného projektového vedoucího pro
každý výrobkový projekt ve vývoji.
Čl. IX.
Proces schvalování dílů do sériové výroby (PPAP)
1. Proces schvalování dílů do sériové výroby (PPAP) se požaduje vždy před první výrobní dodávkou
výrobku v situacích, jak je dáno v příručce AIAG PPAP. Pokud společnost PONAS s.r.o.
nestanovila jinak, bude použit formát AIAG. Pokud není stanoveno jinak, pro díly se požaduje
stupeň předložení 3 a pro surové materiály stupeň 1.
Čl. X.
Neshodné výrobky, nápravná opatření
1. V případě neshodných výrobků a služeb dodavatele vystaví společnost PONAS s.r.o. dodavateli
písemné reklamační hlášení. Dodavatel je povinen odpovědět formou 8D reportu během 7
kalendářních dnů ode dne doručení reklamačního hlášení.
2. Zacházení s nevyhovující dodávkou
V případě obdržení nevyhovující dodávky je společnost PONAS s.r.o. oprávněna:
- odmítnout/vrátit celou dodávku nebo její část na náklady dodavatele,
- dodavatel je povinen zajistit novou vyhovující dodávku tak, aby nebyla omezena plynulá výroba
společnosti PONAS s.r.o.,
- přetřídění dodávky dodavatelem a nahrazení nevyhovujícího výrobku,
- přetřídění dodávky zákazníkem na náklady dodavatele a nahrazení nevyhovujícího výrobku,
- přepracování nevyhovující dodávky dodavatelem.
Čl. XI.
Náhrada škody
1. Dodavatelé zodpovídají za veškeré náklady a škody vzniklé v důsledku jakýchkoliv vad dodaných
výrobků a společnost PONAS s.r.o. bude požadovat náhradu těchto nákladů od zodpovědných
dodavatelů.

2. V případě odpovědnosti za škodu je dodavatel povinen poskytnout společnosti PONAS s.r.o. novou
bezvadnou dodávku nebo jí odpovídající finanční částku a uhradit další související náklady na straně
společnosti PONAS s.r.o.. Tyto zejména zahrnují:
- náklady na třídění a přepracování výrobku
- prostoje výrobních zařízení společnosti PONAS s.r.o.
- poškození výrobních zařízení společnosti PONAS s.r.o.
- náklady na skladování vadné dodávky
- ostatní náklady spojené s reklamací (např. cestovní náhrady, laboratorní testy, administrativní
náklady apod.)
XII.
Zpracování a ochrana osobních údajů
1.

Odběratel, jako správce osobních údajů prohlašuje, že chrání osobní údaje svých dodavatelů, které v
souvislosti se svou činností získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci těchto obchodních podmínek
a platných právních předpisů. Dodavatel bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů
má právo:
•

požadovat po Odběrateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

•

vyžádat si u Odběratele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

•

požadovat po Odběrateli výmaz těchto osobních údajů-tento výmaz bude proveden, pokud
nebude v rozporu s oprávněnými zájmy Odběratele,

•

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na Odběratele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto nákupní podmínky jsou účinné od 25.5.2018.

