DAS Fabrication, s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky

1. Uzavření smlouvy
1.1.
Následující všeobecné nákupní podmínky platí výhradně. Dodací podmínky dodavatele platí pouze tehdy, pokud je objednavatel výslovně písemně
potvrdí.
1.2.
Objednávky, dohody a změny jsou závazné pouze tehdy, pokud je objednavatel písemně zadá nebo potvrdí. Písemný styk je nutno vést s nákupním
oddělením, které je objednavatelem. Dohody s jinými odděleními vyžadují (pokud se jedná o uzavření dohod, které mění v jednotlivých bodech
smlouvu) výslovné písemné potvrzení objednávajícího oddělení ve formě dodatku ke smlouvě.
1.3.
Předání plnění zakázky třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednavatele je nepřípustné a opravňuje objednavatele k odstoupení
od smlouvy bez odškodnění (nebo mu dává právo požadovat náhradu škody). Dodavatel je povinen považovat tento obchodní styk za důvěrný.
Dodavatel je oprávněn uvést objednavatele pro reference třetím osobám pouze s jeho písemným souhlasem.
2. Ceny
2.1.

Sjednané ceny jsou cenami pevnými a obsahují veškeré náklady spojené s objednávkou.

3. Termíny
3.1.
Pozná-li dodavatel, že zadané termíny nemohou být dodrženy, pak toto musí objednavateli bezodkladně písemně sdělit s udáním důvodů.
Nároky objednavatele plynoucí z prodlení tímto nejsou dotčeny.
4. Zapůjčení zboží
4.1.
Dodá-li si materiál objednavatel, pak tento zůstává i pokud je zpracován, jeho majetkem. Při příjmu dodaného materiálu kontroluje dodavatel
množství, stav a jakost. Zjištěné vady okamžitě ohlásí objednavateli. Dodavatel nese odpovědnost za později zjištěné vady. Tento materiál je možno
použít pouze pro zakázku objednavatele dle objednávky. Další použití je možné výhradně po písemném potvrzení objednavatele.
Dodavatel je povinnen uhradit snížení hodnoty nebo ztrátu zboží. Zpracování nebo přetvoření materiálu je možno provést pouze pro objednavatele.
Objednavatel se tímto stává bezprostředním vlastníkem nových nebo přetvořených věcí. Pokud by toto z různých důvodů nebylo právně možné, pak
se tímto objednavatel s dodavatelem dohodli, že dodavatel již nyní převádí vlastnictví nové věci bez břemen na objednavatele a tyto věci pro něj má
v úschově. Dodavatel uchovává tyto věci pro objednavatele s náležitou péčí ¨řádného obchodníka¨.
5. Garance
5.1.
Dodavatel ručí za všechny specifikační znaky a vlastnosti dodávaného zboží, způsobilost dodávaného zboží k běžnému nebo smluvně určenému
použití jakož i soulad dodávaného zboží s platnými zákonnými a úředními předpisy a předpisy odborných sdružení, jakož i za to, že na toto zboží
nemají práva třetí osoby.
5.2.
Objednavatel je oprávněn do čtyř týdnů od obdržení zboží oznámit dodavateli odchylky zboží od smluvně dohodnutého stavu (pokud byla tato odchylka
skrytá, může být uplatněna do čtyř týdnů od jejího zjištění).
5.3.
Nároky objednavatele vzniklé na základě odchylek zboží od smluvně stanoveného stavu se promlčují po uplynutí 24 měsíců, kdy jsou v provozu, avšak
nejpozději uplynutím 36 měsíců od úplné dodávky a plnění objednavateli.
5.4.
V naléhavých případech nebo pokud dodavatel nedostojí svým závazkům k bezodkladnému odstranění odchylek stavu zboží od smluvně dlužného stavu
může objednavatel tyto odchylky odstranit popřípadě nechat odstranit na účet dodavatele ( jedná se například o vady dodaného zboží).
6. Výkresy a ostatní podklady
6.1.
Po realizaci prací je dodavatel povinen objednavateli bezodkladně zaslat výkresy odpovídající skutečné realizaci, výpočty a další technické podklady
týkající se dodávky v požadovaném množství a provedení. Dodavatel je povinnen bezplatně na objednavatele převést vlastnictví těchto výše uvedených
podkladů. Práva z duševního vlastnictví tímto nejsou dotčena. Objednavatel nebo třetí osoby smějí tyto výše uvedené podklady bezplatně používat k
realizaci oprav a změn, jakož i k výrobě náhradních dílů.
6.2.
Schválením výkresů, výpočtů a jiných technických dat objednavatelem nejsou dotčeny záruky dodavatele spojené se zakázkou. Toto platí i pro návrhy
a doporučení objednavatele, pokud výslovně nebylo sjednáno jinak.
6.3.
Veškeré realizační podklady (zařízení, nářadí, modely a podobně), které byly dodavateli přenechány, zůstavají vlastnictvím objednavatele a smějí být
používány pouze pro smluvně určené účely a mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze v této míře. Objednavatel si vyhrazuje veškerá práva
k výkresům, které byly provedeny dle jeho údajů.
7. Platby
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Objednavatel uhrazuje platby do 14 dnů od dodávky (plnění a doručení faktury se 3 % skonto) nebo do 60 dnů netto, v hotovosti nebo zúčtováním.
Doba splatnosti se počítá ode dne podpisu přejímkového protokolu objednavatelem. Zboží se považuje za převzaté tehdy, je-li s ním dodaná veškerá
v objednávce požadovaná dokumentace, popřípadě dokumentace požadovaná zákonodárcem.
Pokud objednavatel bude platit směnkou, pak bude uhrazena daň ze směnky a přiměřená diskontní sazba.
Platbu objednavatele nelze považovat za uznání vyúčtovaných položek.
Nároky dodavatele z této smlouvy mohou být odstoupeny třetím osobám pouze s písemným souhlasem objednavatele. Pro postoupení, které následuje
na základě prodloužené výhrady vlastnictví, platí fikce předem uděleného souhlasu s tím, že je přípustná kompenzace s protipohledávkou získanou
po oznámení postoupení.
Pokud je smluvně předpokládána procentuálně vypočítávaná bankovní záruka, je základem výpočtu brutto-částky celá zakázka.

8. Místo plnění, použité právo
8.1.
Místem dodání a plnění je místo použití, pro platby je to sídlo objednavatele.
8.2.
Příslušným soudem je výhradně obecně příslušný soud v sídle objednavatele. Objednavatel však může také žalovat dodavatele u jehopříslušného soudu.
8.3.
Jako doplněk k těmto smluvním podmínkám platí výhradně pro právní vztahy mezi vnitrostátními subjekty právní úprava ČR.
9. Dodávky
9.1.
Pokud není stanoveno jinak, dodává dodavatel do závodu objednavatele dle ¨DDP INCOTERMS 1990¨. Dodávky v nákladních autech budou přijímány
ve všedních dnech od 6,00 - 18,00 hod.
10. Částečná neplatnost
10.1.
Pokud se stanou jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo jejích částí neplatnými, platnost ostatních ustanovení tím není
dotčena.

V Jinošově dne 6.5.1998

ing. Michal Šimončič
jednatel společnosti
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