Všeobecné nákupní podmínky
1. Uzavření smlouvy
Dodací smlouva platí za uzavřenou, když učiníme písemnou objednávku a
dodavatel přijetí do 5 pracovních dnů písemně potvrdí. Absence potvrzení platí za
přijetí objednávky za uvedených podmínek. Veškeré změny a doplňky jsou platné
jen, když jsou námi písemně potvrzeny. Výjimka: naší telefonickou objednávkou
jsme vázáni, když je výslovně uvedeno objednací číslo a jméno referenta nákupu.
Telefonická objednávka je platně přijata, když dodavatel neuplatní bezodkladně
námitky. Údaje v nabídce dodavatele se stanou součástí smlouvy jen, když budou
výslovně uvedeny v objednávce. Nabídky dodavatele platí jako závazné. Písemný
styk musí být veden jen s oddělením nákupu. Naše objednávky a všechny
související obchodní a technické informace musejí být dodavatelem udržovány v
tajnosti. Dodavatel smí na obchodní spojení poukázat jen, když jsme s tím
srozuměni.
2. Ceny
Ceny uvedené v našich objednávkách jsou závazné pevné ceny. Zákonná DPH v
ceně není obsažena. Změny cen a výhrady jsou závazné jen, když jsme s nimi
výslovně srozuměni.
3. Účtování, platební podmínky
Za každou dodávku je třeba vystavit separátní účet s odkazem na naše objednací
číslo a značku. Dodávka platí za splněnou teprve tehdy, když jsou námi obdrženy
i v objednávce požadované dokumenty, jakož i technické podklady. Zbývající
platby mohou být námi zadrženy až do jejich obdržení. Platba je prováděna
s výhradou řádného splnění smlouvy a cenové a početní správnosti. Při vadné
dodávce jsme oprávněni zadržet platbu v přiměřené míře až do řádného splnění.
Náklady na dopravu a balení musejí být uvedeny odděleně. Účty nesmějí být
připojeny ke zboží nýbrž doručeny odděleně. Platby a uvedení do provozu
neznamenají uznání dodávek a plnění.
4. Dodací termíny, dodací lhůty
Dodací termíny a dodací lhůty jsou: zboží je doručeno na místo určení. Dodací
termíny a dodací lhůty jsou závazné a dodavatel je musí dodržet. Dodavatel nám
musí okamžitě oznámit jemu zřejmé zpoždění dodávky. Při nedodržení
stanoveného dodacího termínu / dodací lhůty, jakož i stanovené dodatečné lhůty
máme právo odmítnout dodatečné plnění nebo od smlouvy odstoupit. Naše
nároky na náhradu škodu zůstávají vyhrazeny. Rozdíly dopravného, jakož i
zvláštní nebo expresní dodávky atd. v důsledku opožděného odeslání
dodavatelem jdou k tíži dodavatele. Při předčasném dodání si vyhrazujeme právo
uhradit účet ke dni smluvní splatnosti.
5. Množství
Množství stanovená v objednávce musejí být dodržena. Musí se přihlížet
k obchodním zvyklostem. Dílčí dodávky jsme povinni přijmout jen, když jsou námi
výslovně požadovány nebo akceptovány. Vyhrazujeme si právo vyšší dodávky
dát za úhradu našich nákladů k dispozici dodavateli a při dodávkách menších
množství trvat na dodání objednaného množství.
6. Přijetí/kontrola zboží
Naše platby se provádí na základě přejímací kontroly při doručení zboží do místa
určení. Jelikož se důkladnější kontrola zboží ohledně množství a kvality provádí
obvykle později, nepředstavují naše platby uznání množství a kvality. Naše právní
nároky v tomto ohledu zůstávají i po provedené kontrole a zaplacení v plném
rozsahu zachovány. To platí obdobně také tehdy, když je zaplacena jen část
zboží. Náklady za potřebné kontroly, pokusy atd. v důsledku dodávek
neodpovídajících objednávce resp. vadné dodávky jdou k tíži dodavatele.
7. Kvalita
Dodavatel přejímá záruku za plně smluvní a bezvadnou dodávku, za použití
kvalitativně dobrých surovin, za zboží v bezvadném stavu a vhodnost pro
předpokládaný účel použití. Jsme oprávněni dát reklamované dodávky dodavateli
k dispozici a požadovat za ně bezvadnou náhradu. S ohledem na to, že u většiny
dodávek není možné okamžitě zkontrolovat sjednanou kvalitu, uznává dodavatel
přijetím objednávky reklamaci vad také bez dodržení reklamační lhůty; toto platí
také pro skryté vady. Zkrácení zákonných lhůt pro uplatnění nároků ze záruky
nebude námi uznáno. Nároky na změnu smlouvy nebo snížení kupní ceny , jakož
i na náhradu škody, zůstanou v každém případě zachovány. Vyhrazujeme si také
právo zaplacení v plné výši či částečně zadržet až do doby, kdy dodavatel splní
svůj závazek dodat bezvadné náhradní zboží - pokud požadujeme náhradu nebo až je situace ohledně změny smlouvy nebo snížení kupní ceny či náhrady
škody závazně vyjasněna.

8. Balení, doprava, pojištění
Ztráty nebo poškození zboží, které jsou způsobeny vadným balením nebo
nesprávným způsobem dopravy, jdou k tíži dodavatele, přičemž vady v důsledku
dopravy jdou k tíži dodavatele jen tehdy, když je dodavatel odpovědný za dopravu
(dle pravidel Incoterms). Nebezpečné materiály musejí být zabaleny a označeny
dle příslušných právních předpisů, současně musejí být dodány odpovídající
bezpečnostní listy. Nebezpečné zboží musí být rovněž zabaleno a označeno dle
příslušných právních předpisů, klasifikace nebo popř. poznámka „žádné
nebezpečné zboží“ musí být uvedena v dodacím listu. K přechodu rizika dochází
v souladu s platnými pravidly Incoterms.
9. Předpisy pro zaslání
Ke každé zásilce je třeba připojit dodací list, s uvedením našeho objednacího
čísla a značky, označení zboží, netto a brutto hmotnosti a přesného počtu kusů.
Pokud tyto údaje chybějí, může být převzetí odmítnuto. Částečné a zbytkové
zásilky musejí být jako takové označeny. V oznámeních zásilky, nákladních
listech a průvodní dokumentaci musí být uvedeno minimálně naše objednací
číslo.
10. Právní záruky
Dodavatel ručí za to, že dodané zboží neporušuje chráněná průmyslová práva ani
jiné právní předpisy a že na základě použití nebo zcizení zboží nemohou být vůči
nám uplatněny žádné nároky třetích osob. Při nárocích třetích osob uhradí
dodavatel v plné výši náhradu škody a bude nás při jednáních a v právních
sporech podporovat nebo zastupovat.
11. Dokumenty/výkresy
Veškeré dodavatelem poskytnuté podklady jako výkresy, dodací, kontrolní a
výrobní předpisy, jakož i vzory a nástroje jsou součástí naší objednávky a stanou
se přijetím objednávky pro dodavatele závaznými. Jsou naším vlastnictvím a
nesmějí být bez našeho písemného souhlasu rozmnožovány ani s nimi nesmějí
být seznámeny třetí osoby. Na první požádání popř. při dodání zboží nám musejí
být nepoškozené vráceny.
12. Subdodávky
Předání naší objednávky jako subdodávky či její předání třetí straně bez našeho
písemného souhlasu je zakázáno. Jakékoliv porušení tohoto ustanovení nás
opravňuje k okamžitému odstoupení od smlouvy nebo k úplnému či částečnému
odmítnutí služeb dodavatele bez jakékoliv náhrady. Naše nároky na náhradu
škody zůstávají nedotčeny.
13. Oznamovací povinnost
Změna dodavatele, místní přesuny, jakož i změny výrobku a/nebo výrobního
procesu musejí být včas předem oznámeny.
14. Postoupení nároků, započítání
Postoupení nároků proti nám dodavatelem, jakož i započítání na naše nároky, je
bez našeho výslovného svolení vyloučeno.
15. Všeobecné nákupní podmínky
Naše Všeobecné nákupní podmínky platí pro veškeré kupní smlouvy a smlouvy o
dílo, které jsou uzavřeny s dodavatelem bez toho, aby muselo být při každém
jednotlivém právním jednání na ně odkázáno. V ostatním platí kogentní a
dispozitivní ustanovení právních předpisů v sídle EFTEC (kupující), s vyloučením

Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 1980. Tyto nákupní
podmínky mají přednost vůči veškerým dodacím podmínkám dodavatele.
16. Systémy managementu
Za kvalitativní provedení svých výrobků je plně odpovědný zhotovitel. Za tímto
účelem musí mít QM systém odpovídající velikosti a účelu jeho provozu
certifikovaný dle ISO 9001. Musí usilovat o dodržování norem ISO14001 a
ISO/TS 16949 v rámci průběžného zlepšování.
17. Global Compact, dodržování předpisů, udržitelnost
Dodavatel zaručuje, že principy a práva MOP (ILO) a iniciativy OSN Global
Compact, dodržování předpisů, jakož i udržitelnosti v oblasti životního prostředí
(zdroje, energie, odpady atd.) a zdraví, jsou chráněny a dodržovány a žádné
konfliktní nerosty jako zlato, cín, wolfram tantal atd. nejsou v jeho výrobcích
obsaženy, a to ani ve stopovém množství.
18. Příslušný soud
Příslušný soud pro veškeré spory vzniklé z této smlouvy resp. z těchto nákupních
podmínek je v sídle EFTEC (kupující).
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