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AlzaWiki

Pokyny pro nového dodavatele - LC a REC
Pokyny pro nového dodavatele na LOG sklady. Zahrnuje hlavně kontakty, adresy a základní požadavky k dodání a pak následnému expedování dle potřeb LOG.

1.0 EDI - elektronická výměna dat (Electronic Data Interchange)

Výňatek ze všeobecných obchodních podmínek - LOG_dohoda o logistice

Dodavatel je povinen implementovat stejnou nebo obdobnou technologii, která bude s EDI Odběratele plně kompatibilní, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce od podpisu
Smlouvy, nebude-li uvedeno jinak. Odběratel má nárok na úhradu smluvní pokuty za každý den prodlení s implementací EDI komunikace u Dodavatele a/nebo za každý den,
kdy z důvodu na straně Dodavatele nelze EDI komunikaci užívat. Dodavatel je oprávněn využívat EDI komunikaci i prostřednictvím webového rozhraní

Podklady pro napojení EDI komunikace s Alza naleznete zde: https://www.grit.eu/edi-komunikace/alza-cz [https://www.grit.eu/edi-komunikace/alza-cz]

2.0 Způsoby dodávaní zboží pro Logistická centra:

Všechny přepravní jednotky, které jsou zasílané na sklady Alza, musí být označené fyzickým čárovým SSCC kódem.
1 přepravní jednotka = 1 SSCC kód
Fyzické umístění čárového SSCC kódu na přepravní jednotku musí souhlasit s rozdělením produktů jak fyzicky, tak v datech DESADV zprávy odeslané přes EDI
Velká bílá technika, která není zasílaná na paletách, má jeden kód pro celý kamion (kontejner)
V případě dopravců, kteří nepovolují vlastní čárový kód na přepravní jednotce(balík), lze využít čísla a čárového kódu přepravní jednotky přidělené dopravcem. Tyto
údaje pak musí být zaslané v elektronickém dodacím listu DESADV
Je možné zaslat několik SSCC kódů na jednom dodacím listě, stejně tak jeden SSCC na několika dodacích listech. Záleží na fyzickém balení přepravní jednotky

Musí být zarezervované vykládkové okno přes webovou aplikaci bookinggate - viz. bod 6.0.  
Musí být zaslaný dodací list přes EDI s předstihem, tak aby cílový sklad měl data k dispozici před samotným převzetím zboží

SSCC kód

Serial Shipping Container Code / Sériové číslo logistické jednotky  
Kódování: GS1-128 (dříve EAN-128)  
Velikost etikety: Variabilní:

Pokud je na etiketě uvedeno více informací, je doporučení formát A5
Pokud je na etiketě uveden jen název firmy a SSCC kód je doporučen formát A6

Výška čárového kódu: Doporučeno 32mm 

2.1 Balíky

Po napojení EDI komunikace s SSCC kódy
Na každé přepravní jednotce musí být uveden čitelný čárový SSCC kód

Než bude napojení do EDI s SSCC kódy (maximálně do 1. měsíce po podpisu smlouvy)
Na každé přepravní jednotce musí být uvedena čitelně OB reference
Faktury a dodací listy musí být viditelně označeny na přepravní jednotce.

Doklady musí být umístěny v nalepovací pošetce či obálce.
Na dodacím listě musí být uvedeno číslo objednávky (OB…) a to musí být čitelné již při přebírání balíku
Sekvence balíků (1/3, 2/3, 3/3), pokud ji dopravce neudává na svých štítkách automaticky

 

Objem dodaných balíků u jednoho dodavatele nesmí přesahovat 0,5 m3 nebo 30 ks balíků. Pokud bude jedna z těchto podmínek mimo toleranci, je dodavatel povinen zajistit dodání
zboží na paletových přepravních jednotkách.

2.2 Dodávka zboží na paletových podložkách
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Euro palety, na kterých je zboží dodáváno, vrací odběratel ihned při závozu 1:1 příslušnému přepravci/řidiči. Společnost Alza neeviduje vůči dodavatelům žádná saldo
konta Euro palet

Každá dodaná paleta se zbožím musí být zabalené ve strečové fólii (průhledná/neprůhledná) a chráněná tzv. „safety tape (ochranou lepící páskou)“.
Po napojení EDI komunikace s SSCC kódy

Na přepravní jednotce musí být uveden viditelně a skenovacím zařízením čitelný čárový SSCC kód
Než bude napojení do EDI s SSCC kódy

Referenční číslo (OB…) musí být viditelně označena na každé přepravní jednotce.

 

2.3 Velká bílá technika

Velkou bílou elektrotechniku (lednice, pračky, myčky…) je možné dodávat volně ložené bez palet
Jednotlivé kusy velké bílé elektroniky musí být ve vozidle uloženy tak, aby mohly být vyloženy vozíkem s bočními kleštěmi bez předchozího otáčení, a to vždy tak, aby byly
splněny podmínky pro nakládání s daným Zbožím stanovené výrobcem a vyznačené na balení daného produktu

Podrobná prezentace stanovených podmínek viz. bod. 5.0

3.0 Zboží

Správné dodané a označené zboží

Dodavatel se zavazuje dodat Zboží Odběrateli v počtu, standardu a kvalitě požadovaném Odběratelem, přičemž Zboží musí být zabaleno v originálních neporušených baleních spolu s
nalepenými kódy EAN a čárovými kódy, eventuálně kódem sériového čísla a/nebo IMEI, včetně veškeré související dokumentace a příslušenství, které má být spolu se Zbožím
poskytováno, tak aby mohlo být Zboží dále uváděno na trh v zemích Evropského hospodářského prostoru. Zboží musí být vždy označenou podle normy pro označování výrobků a
identifikaci obchodních stran identifikačním systémem GS1 (dříve EAN).

Nemá-li produkt vlastní EAN přidělený výrobcem, je dodavatel povinen dodat zboží řádně označené náhradním EANem tzv. Alza EAN.

Alza EAN lze vygenerovat následujícím způsobem (provede Logistika):

V přijaté objednávce Odběratele si vyhledám kód produktu odběratele (Alza)
Kód produktu se skládá ze skupiny alfanumerických znaků např. SAMO1234
Tento kód produktu následně necháme vygenerovat do požadovaného tvaru, tak aby výsledný štítek obsahoval čárový kód + kód produktu odběratele

Free Barecode Generátor:
http://online-barcode-generator.net/ [http://online-barcode-generator.net/] - základní nastavení GS1-128
http://www.barcode-generator.de/V2/cs/index.jsp [http://www.barcode-generator.de/V2/cs/index.jsp] - základní nastavení CODE-128
http://barcode.tec-it.com/en [http://barcode.tec-it.com/en] - základní nastavení Code-128

Vygenerovaným Alza EANem následně polepíme produkt, jenž byl objednán dodavatelem

Vzor Alza EANu: 

Master obal (přepravní obal)

Považuje za ochranný obal při přepravě a je v něm zpravidla baleno víc než jeden kus

 

Ochranný obal

(karton, papírový obal, folie ) produkt musí být řádně zabalen, aby nedošlo ke znehodnocení či poškození samotného produktu během následného skladování a manipulaci.

https://wiki/_detail/sklad/sklad/safe_tape_pal2.png?id=pojmy%3Apokyny-pro-noveho-dodavatele-lc-a-rec
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Produkt z více kusů (bundle)

Pokud se produkt skládá více komponentů, musí dodavatel zajistit jeho „zbundlování/kompletaci“, tak aby se výsledný prodejní produkt skládal z 1 kusu. Na obalu produktu (prodejní
jednotky) musí být EAN/Alza EAN a čárový kód. Pokud je u produktu evidováno SN (sériové číslo) musí být na tato informace uvedena na produktu.  
Maximální váha konečného kusu daného Zboží nesmí přesáhnout čtyřiceti (40) kg a nesmí být rozměrově větší než 120 x 120 x 80 cm. Takový set musí být označen GS1 kódem
produktu. Pokud není možné takto set dodat, je nutná domluva s SPD oddělením, aby byl produkt rozdělen na podpoložky a bylo možné naskladnit každou část setu zvlášť. Velké
těžké sety budou umisťovány tak, aby všechny části setu byly na jedné paletě, která bude obalena folií a opatřena GS1 kódem produktu. V takovýchto případech je maximální možná
váha palety 500 kg a jedna takováto paleta může obsahovat pouze jeden set.

  

Jeden EAN na produktu

Produkt má mít na sobě jeden specifický EAN, pokud tomu tak není, zbylé EANy musí být upraveny ručně ( Eany musí být znehodnoceny ), jinak bude zboží vráceno dodavateli.

Návody, manuály, záruční listy a ostatní dokumentace

Musí být neoddělitelnou součástí produktu a zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich ztrátě během přepravy či manipulace.

Na nedodané, poškozené nebo zaměněné produkty očekáváme vystavený dobropis. Doposílky produktů nebo jejich obalů nejsou možné.
Dodavatel je povinen zajistit dodávky nového zboží na úrovni definovaných skladů viz. bod 4.0 a v žádném případě nesmí být součástí dodávky zboží produkty, které
byly předmětem reklamačního řízení mezi Dodavatelem a Odběratelem

Přehled jednotlivých skladů umožňujících převzetí zboží

4.0 Kontakty

4.1 Logistické centrum Horní Počernice - Česká republika (VGP)

https://wiki/_detail/sklad/sklad/zbozi1.png?id=pojmy%3Apokyny-pro-noveho-dodavatele-lc-a-rec
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https://wiki/_detail/sklad/sklad/bundle.png?id=pojmy%3Apokyny-pro-noveho-dodavatele-lc-a-rec
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https://wiki/_detail/sklad/bundle3.png?id=pojmy%3Apokyny-pro-noveho-dodavatele-lc-a-rec
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Otevírací doba: pondělí - pátek (mimo státní svátky)

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 14:30 6:00 - 14:30 6:00 - 14:30 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00

Adresa: P3 Park Horní Počernice Hale E, Do Čertous 2759/4, 193 00 Praha 9

GPS: 50°7'17.5„N, 14°36'28.8“E

Emailová adresa pro zasílání FA/DL - sklad@alza.cz

Jméno Příjmení Pozice Kontakt - telefon Kontakt - email

Bronislav Slezák Teamleader admin. podpory +420 770 149 561 bronislav.slezak@alza.cz [mailto:bronislav.slezak@alza.cz]

— administrativní podpora oddělení +420 778 545 565 Admin_podpora_prijmu_VGP@alza.cz [mailto:Admin_podpora_prijmu_VGP@alza.cz]

4.2 Regionální centrála Praha Holešovice - Česká republika (P7)

Otevírací doba: pondělí - pátek (mimo státní svátky) - 6:00 - 18:00

Adresa: Praha 7, Jateční 33a, PSČ 170 00
Vjezd z ulice Komunardů!

GPS: 50°5'59.479„N, 14°26'55.27“E

Emailová adresa po zasílání FA/DL - sklad@alza.cz

Jméno Příjmení Pozice Kontakt telefon Kontakt email

David Mašek Supervizor skladu +420 778 526 044 David.Masek@alza.cz [mailto:David.Masek@alza.cz]

— administrativní podpora oddělení +420 725 469 554 P7.prijem@alza.cz [mailto:P7.prijem@alza.cz]

4.3 Logistické centru Úžice - Česká republika (LCU)

Otevírací doba: pondělí - pátek (mimo státní svátky)

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

6:00 - 17:00 6:00 - 17:00 6:00 - 17:00 6:00 - 17:00 6:00 - 17:00 6:00 - 17:00 6:00 - 15:00 6:00 - 15:00 6:00 - 15:00 6:00 - 17:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00

Adresa: Prologis Úžice, Úžice 267, 277 45

GPS: 50°15'5.8„N, 14°22'7.5“E

Emailová adresa po zasílání FA/DL - sklad@alza.cz

Jméno Příjmení Pozice Kontakt telefon Kontakt email

Miloslav Marek Vedoucí směny +420 771 234 915 miloslav.marek@alza.cz [mailto:miloslav.marek@alza.cz]

— administrativní podpora oddělení + 420 778 746 841 admin_podpora_prijmu_LCU@alza.cz [mailto:admin_podpora_prijmu_LCU@alza.cz]

4.4 Logistické centrum Senec - Slovensko (LCS)

Otevírací doba: pondělí - pátek (mimo státní svátky)

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

mailto:bronislav.slezak@alza.cz
mailto:Admin_podpora_prijmu_VGP@alza.cz
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mailto:P7.prijem@alza.cz
https://wiki/_detail/sklad/sklad/lcu.png?id=pojmy%3Apokyny-pro-noveho-dodavatele-lc-a-rec
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mailto:admin_podpora_prijmu_LCU@alza.cz
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Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 14:30 6:00 - 14:30 6:00 - 14:30 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00

Adresa: Dálniční cesta 18B, 903 01 Senec, Slovenská republika

GPS:48°15'7.705„N, 17°20'58.543“E

Emailová adresa po zasílání FA/DL - faktury.LCS@alza.sk

Jméno Příjmení Pozice Kontakt telefon Kontakt email

Juraj Nosek Supervisor Příjmu +421 940 982 381 juraj.nosek@alza.sk [mailto:juraj.nosek@alza.sk]

Marcela Szanwaldová Vedoucí směny +421 948 988 913 LCS.prijem@alza.sk [mailto:LCS.prijem@alza.sk]

4.5 Regionální centrála Ostrava - Česká republika (OV)

Otevírací doba: pondělí - pátek (mimo státní svátky) - 8:00 - 18:00

Adresa: Novinářská 3178/6a, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

GPS: 49.8319747N, 18.2634936E

Emailová adresa po zasílání FA/DL - sklad@alza.cz

Jméno Příjmení Pozice Kontakt telefon Kontakt email

Lukáš Beier Vedoucí skladu +420 731 383 656 lukas.beier@alza.cz [mailto:lukas.beier@alza.cz]

Vedoucí směny +420 770 103 041 expedice.ostrava@alza.cz [mailto:expedice.ostrava@alza.cz]

4.6 Logistické centrum Zdiby - Česká republika (LCZ)

Otevírací doba: pondělí - pátek (mimo státní svátky)

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

6:00 - 17:00 6:00 - 17:00 6:00 - 17:00 6:00 - 17:00 6:00 - 17:00 6:00 - 17:00 6:00 - 14:30 6:00 - 14:30 6:00 - 14:30 6:00 - 17:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00

Adresa: P3 Park D8 Zdiby HalA 4, Zdibsko 615, 250 67 Klecany

GPS: 50.1791514N, 14.4447139E

Emailová adresa pro zasílání FA/DL - prijem.zdiby@alza.cz

Jméno Příjmení Pozice Kontakt - telefon Kontakt - email

Martin Fousek Supervisor Příjmu +420 770 149 550 martin.fousek@alza.cz [mailto:martin.fousek@alza.cz]

Martina Kubatschová Teamleader admin. podpory +420 770 149 622 Martina.Kubatschova@alza.cz [mailto:Martina.Kubatschova@alza.cz]

4.7 Logistické centrum Senec 2 - Slovensko (SKLC2)

Otevírací doba: pondělí - pátek (mimo státní svátky)

mailto:juraj.nosek@alza.sk
mailto:LCS.prijem@alza.sk
https://wiki/_detail/sklad/ova.png?id=pojmy%3Apokyny-pro-noveho-dodavatele-lc-a-rec
mailto:lukas.beier@alza.cz
mailto:expedice.ostrava@alza.cz
https://wiki/_detail/sklad/img_20180215_092123_resized_20180215_100409089.jpg?id=pojmy%3Apokyny-pro-noveho-dodavatele-lc-a-rec
mailto:martin.fousek@alza.cz
mailto:Martina.Kubatschova@alza.cz


23.09.22 13:38 Pokyny pro nového dodavatele - LC a REC [AlzaWiki]

https://wiki/pojmy/pokyny-pro-noveho-dodavatele-lc-a-rec 6/7

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad ProsinecLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 15:00 6:00 - 15:00 6:00 - 15:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00

Adresa: Dálniční cesta 18E, 903 01 Senec, Slovenská republika

GPS:48.247865794785305, 17.34592329922119

Emailová adresa po zasílání FA/DL - sklc2.prijem@alza.sk

Jméno Příjmení Pozice Kontakt telefon Kontakt email

Maroš Zaujec Supervizor oddělení +421 948 907 489 maros.zaujec@alza.sk [mailto:maros.zaujec@alza.sk]

Andrej Krahulec Vedoucí směny +421 948 988 915 SKLC2.prijem@alza.sk [mailto:SKLC2.prijem@alza.sk]

Jaroslav Mesároš Vedoucí směny +421 940 982 380 SKLC2.prijem@alza.sk [mailto:SKLC2.prijem@alza.sk]

4.8 Logistické centrum Chrášťany - Česká republika (CZLC4)

Otevírací doba: pondělí - pátek (mimo státní svátky)

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

6:00 - 17:00 6:00 - 17:00 6:00 - 17:00 6:00 - 17:00 6:00 - 17:00 6:00 - 17:00 6:00 - 15:00 6:00 - 15:00 6:00 - 15:00 6:00 - 17:00 6:00 - 18:00 6:00 - 18:00

Adresa: GLP Park Praha Chrášťany, Severní 255, PSČ 252 19 Chrášťany

GPS:50°3'8.3„N, 14°15'44.3“E

Emailová adresa po zasílání FA/DL - sklad@alza.cz

Jméno Příjmení Pozice Kontakt telefon Kontakt email

Administrativní podpora příjmu +420 778 957 526 adminpr.chrastany@alza.cz [mailto:adminpr.chrastany@alza.cz]

Štefan Harihovský Supervizor příjmu +420 770 149 618 stefan.harihovsky@alza.cz [mailto:stefan.harihovsky@alza.cz]

Jan Zapletal Vedoucí směny +420 778 794 868 jan.zapletal2@alza.cz [mailto:jan.zapletal2@alza.cz]

5.0 Specifikace vykládkových ramp (Gate) pro vozidla:

5.1 Logistické centrum Horní Počernice - Česká republika (VGP)

Dodavatel je povinen přivézt Zboží takovým druhem auta s návěsem, aby jej bylo možné vyložit na běžné nakládací rampě, jejíž minimální výška od země pro sklopení činí 85
cm a vnitřní šířka prostoru 203 cm a/nebo v autě se zadní vykládkou o celkové maximální výšce 275 cm a šířce 280 cm. Zboží vykládané na rampě musí být vždy uloženo na
paletách. V případě nedodržení těchto podmínek pro vykládku Zboží není Odběratel povinen zásilku Zboží převzít a může požadovat řádné náhradní dodání.

5.2 Regionální centrála Praha Holešovice - Česká republika (P7)

Příjem skladu se nachází vedle prodejny Mountfield na parkovišti holešovické tržnice s vjezdem z ulice Komurandů. Sklad má pouze jedno vykládkové místo. Na vykládkovém
místě není rampa – vykládáme pomocí VZV. Některé vykládkové časy jsou rezervované pro interní dopravu Alza, které má na vykládce vždy přednost před ostatními přepravci,
a proto maximálně doporučujeme využívat rezervační portál Booking Gate.

5.3 Logistické centrum Úžice - Česká republika (LCU)

Dodavatel je povinen přivézt Zboží takovým druhem auta s návěsem, aby jej bylo možné vyložit na běžné nakládací rampě, jejíž minimální výška od země pro sklopení činí 85
cm a vnitřní šířka prostoru 203 cm a/nebo v autě se zadní vykládkou o celkové maximální výšce 275 cm a šířce 280 cm. Zboží vykládané na rampě musí být vždy uloženo na
paletách. V případě nedodržení těchto podmínek pro vykládku Zboží není Odběratel povinen zásilku Zboží převzít a může požadovat řádné náhradní dodání.
V případě že Dodavatel dodává Odběrateli Zboží charakteru tzv. velké bílé elektroniky, je povinen zajistit následující parametry jednotlivých dodávek takového Zboží, a to:

minimální výška samotného kontejneru pro uskladnění velké bílé elektroniky má 260 cm.
pokud jsou pračky, sušičky, lednice atd. naloženy ve 3 vrstvách na sobě, musí být nad horními kusy minimálně 25 cm prostor k vnitřní horní hraně kontejneru.
jednotlivé kusy velké bílé elektroniky musí být natočeny tak, aby mohly být vyloženy vozíkem s bočními kleštěmi bez předchozího otáčení, a to vždy tak, aby byly
splněny podmínky pro nakládání s daným Zbožím stanovené výrobcem a vyznačené na balení daného produktu, přičemž musí být zachována od vnitřní boční strany
kontejneru na kamionu k uskladněnému zboží na každé straně minimální rezerva v délce 10 cm.

Zboží charakteru tzv. velká bílá elektronika nesmí být dodáno tak, aby třetí vrstva Zboží neobsahovala produkty položené v rozporu s podmínkami stanovenými výrobcem
např. lednice položená na bok s výškou 180cm

5.4 Logistické centrum Senec - Slovenská republika (LCS)

Dodavatel je povinen přivézt Zboží takovým druhem auta s návěsem, aby jej bylo možné vyložit na běžné nakládací rampě, jejíž minimální výška od země pro sklopení činí 85
cm a vnitřní šířka prostoru 203 cm a/nebo v autě se zadní vykládkou o celkové maximální výšce 275 cm a šířce 280 cm. Zboží vykládané na rampě musí být vždy uloženo na
paletách. V případě nedodržení těchto podmínek pro vykládku Zboží není Odběratel povinen zásilku Zboží převzít a může požadovat řádné náhradní dodání.
V případě že Dodavatel dodává Odběrateli Zboží charakteru tzv. velké bílé elektroniky, je povinen zajistit následující parametry jednotlivých dodávek takového Zboží, a to:

minimální výška samotného kontejneru pro uskladnění velké bílé elektroniky má 260 cm.

mailto:maros.zaujec@alza.sk
mailto:SKLC2.prijem@alza.sk
mailto:SKLC2.prijem@alza.sk
https://wiki/_detail/pojmy/sklad/chrastany.jpg?id=pojmy%3Apokyny-pro-noveho-dodavatele-lc-a-rec
mailto:adminpr.chrastany@alza.cz
mailto:stefan.harihovsky@alza.cz
mailto:jan.zapletal2@alza.cz
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pokud jsou pračky, sušičky, lednice atd. naloženy ve 3 vrstvách na sobě, musí být nad horními kusy minimálně 25 cm prostor k vnitřní horní hraně kontejneru.
jednotlivé kusy velké bílé elektroniky musí být natočeny tak, aby mohly být vyloženy vozíkem s bočními kleštěmi bez předchozího otáčení, a to vždy tak, aby byly
splněny podmínky pro nakládání s daným Zbožím stanovené výrobcem a vyznačené na balení daného produktu, přičemž musí být zachována od vnitřní boční strany
kontejneru na kamionu k uskladněnému zboží na každé straně minimální rezerva v délce 10 cm.

Zboží charakteru tzv. velká bílá elektronika nesmí být dodáno tak, aby třetí vrstva Zboží neobsahovala produkty položené v rozporu s podmínkami stanovenými výrobcem
např. lednice položená na bok s výškou 180cm

5.5 Logistické centrum Zdiby - Česká republika (LCZ)

Dodavatel je povinen přivézt Zboží takovým druhem auta s návěsem, aby jej bylo možné vyložit na běžné nakládací rampě, jejíž minimální výška od země pro sklopení činí 85
cm a vnitřní šířka prostoru 203 cm a/nebo v autě se zadní vykládkou o celkové maximální výšce 275 cm a šířce 280 cm. Zboží vykládané na rampě musí být vždy uloženo na
paletách. V případě nedodržení těchto podmínek pro vykládku Zboží není Odběratel povinen zásilku Zboží převzít a může požadovat řádné náhradní dodání.

5.6 Logistické centrum Chrášťany - Česká republika (CZLC4)

Dodavatel je povinen přivézt Zboží takovým druhem auta s návěsem, aby jej bylo možné vyložit na běžné nakládací rampě, jejíž minimální výška od země pro sklopení činí 85
cm a vnitřní šířka prostoru 203 cm a/nebo v autě se zadní vykládkou o celkové maximální výšce 275 cm a šířce 280 cm. Zboží vykládané na rampě musí být vždy uloženo na
paletách. V případě nedodržení těchto podmínek pro vykládku Zboží není Odběratel povinen zásilku Zboží převzít a může požadovat řádné náhradní dodání.
V případě že Dodavatel dodává Odběrateli Zboží charakteru tzv. velké bílé elektroniky, je povinen zajistit následující parametry jednotlivých dodávek takového Zboží, a to:

minimální výška samotného kontejneru pro uskladnění velké bílé elektroniky má 260 cm.
pokud jsou pračky, sušičky, lednice atd. naloženy ve 3 vrstvách na sobě, musí být nad horními kusy minimálně 25 cm prostor k vnitřní horní hraně kontejneru.
jednotlivé kusy velké bílé elektroniky musí být natočeny tak, aby mohly být vyloženy vozíkem s bočními kleštěmi bez předchozího otáčení, a to vždy tak, aby byly
splněny podmínky pro nakládání s daným Zbožím stanovené výrobcem a vyznačené na balení daného produktu, přičemž musí být zachována od vnitřní boční strany
kontejneru na kamionu k uskladněnému zboží na každé straně minimální rezerva v délce 10 cm.

Zboží charakteru tzv. velká bílá elektronika nesmí být dodáno tak, aby třetí vrstva Zboží neobsahovala produkty položené v rozporu s podmínkami stanovenými výrobcem
např. lednice položená na bok s výškou 180cm

Při nedodržení výše uvedených podmínek se dodavatel vystavuje riziku, že jeho vozidlo nebude odbaveno

6.0 Booking gate

Rezervační portál (booking gate) slouží k zarezervování vykládkového okna pro jednotlivé dodavatele

Pro vyložení zboží je nutné si založit rezervační vykládkové okno na rezervačním portálu Alza.
Dodavatel a dopravce si musí ujasnit, kdo bude rezervaci zakládat, aby nevznikala duplicita a tak blokace slotů pro jiné dodavatele.
Pokud slot zůstane nevyužitý, Odběratlel může požadovat poplatek 3.000,- Kč.

Do poznámky rezervace je uvedeno číslo objednávky Alza (ve tvaru OByyxxxxxx)..
Počet palet uvedených v rezervačním slotu BG musí odpovídat počtu palet, co jsou fyzicky přivezeny.
Vozidlo musí dorazit nejpozději 15 minut před začátkem rezervace .

V opačném případě si odběratel vyhrazuje právo odbavit vozidlo, až v okamžiku, kdy bude mít volné časové okno pro vybranou rampu/gate nebo vozidlo vůbec
neodbavit.

Podrobný návod na používání „Booking Gate“ pro dodavatele viz. bod 7.0.

Od 1.května 2017 je rezervace dodávek zboží přes webové rozhraní Booking Gate povinné pro všechny dodavatele či jejich dopravce. Bez závazné rezervace nebude vozidlo
dodavatele/dopravce odbaveno.
Avizovaný počet palet v systému booking gate musí sedět s počtem, který je fyzicky vykládán, v případě nesrovnalostí bude zásilka odmítnuta

7.0 Soubory ke stažení

Veškeré soubory ke stažení pro účely interní i externí distribuce např. (dodavatel) jsou přístupné po nalogování do rezervačního portálu Booking Gate
Heslo: Alzapokyny

Odkaz obsahuje:

Pokyny pro dodavatele pdf. - stránka wiki
Jak správně zavážet elektrotechniku v kategorii VB v pdf.
Manuál pro booking gate v pdf.

logistika, spravuje-logistik, booking gate, dodavatel
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