OBCHODNÍ PODMÍNKY CARRY GOODS s.r.o.

V souvislosti se zavedením leteckého standardu EN 9100, je vyžadován souhlas poskytovatelů s
dodržením níže uvedených obchodních podmínek:
•

Ověřit proces schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení v provozu poskytovatele

•

Ověřit kvalifikaci pracovníků poskytovatele

•

Definovat dodavateli požadavky na systém řízení a kvality

•

Definovat a specifikovat poskytovateli výkresovou dokumentaci, požadavky na proces, instrukce
pro kontrolu a další relevantní technické údaje.

•

Pakliže není uvedeno jinak v objednávce, tak dodavatel je povinen dodat materiál shodný
s normou, která je aktuální ke dni vystavení objednávky

•

Umožnit kontrolu, ověřování (včetně ověřování výrobního procesu), využívání statistických
metod pro přijetí produktu a související instrukce pro přijetí produktu organizací

•

Na vyžádání dodat zkušební vzorek pro schválení návrhu, kontrolu/ověřování, zkoumání, audit

•

Poskytovatel je povinen společnosti Carry Goods s.r.o. podat informaci ohledně vzniklých
neshodných produktů během výroby

•

V případě vzniku neshody musí poskytovatel písemně požádat o schválení nakládání
s neshodným produktem v režimu uvolnění do výroby – oprava, přepracování

•

Poskytovatel je povinen informovat o změnách provedených na produktu, změny dodavatelů,
subkontraktorů, event. zásadních změnách ve společnosti, které mohou mít vliv na výrobu

•

Informace o produktu získané od Carry Goods musí poskytovatel přenést do výrobního řetězce
na své subdodavatele.

•

Poskytovatel je povinen archivovat veškeré informace k produktu, objednávky, dodací listy,
atesty, výsledky materiálových rozborů atd. minimálně po dobu 10let. Na vyžádání musí být
schopen předmětné informace poskytnout zákazníkovi tzn. Carry Goods s.r.o. obratem,
nejpozději do 3 dnů od předání požadavku ze strany Carry Goods. V případě, že dodavatel
nemůže dodržet uvedený požadavek a informace udržet po definovanou dobu, musí
neprodleně informovat objednatele (Carry Goods s.r.o.). Po uplynutí archivační doby je
poskytovatel povinen veškeré informace jednoznačně zničit. Toto je platné v celém
dodavatelském řetězci.

•

Poskytovatel musí umožnit a zajistit právo přístupu zástupce Carry Goods s.r.o. včetně zákazníka
a příslušného státního orgánu do výrobních prostor, na každé úrovni dodavatelského řetězce, a
ke všem souvisejícím záznamům.

•

Dohodnuté termíny a lhůty jsou závazné. Pro dodržení dodacích lhůt je rozhodující dojití zboží k
objednavateli, nebyla-li učiněna žádná jiná písemná dohoda. Objednavatel musí být okamžitě
informován, nastanou-li okolnosti nebo je zřejmé, že dodací lhůta nemůže být dodržena.

Přijetím objednávky poskytovatel souhlasí s uvedeným bez výhrad.
V Plzni dne 21.11.2019
CarryGoods s.r.o.
Domažlická 172
318 00 Plzeň

+420 602 427 442
info@carrygoods.eu
www.carrygoods.eu

IČ 27300242
DIČ CZ27300242

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u krajského soudu V Plzni, oddíl
C, vložka 34028.

