Všeobecné nákupní podmínky Bühler CZ s.r.o.
1.

Obecná ustanovení

Smlouva mezi společností Bühler CZ s.r.o. („Bühler CZ“) a dodavatelem je uzavřena
okamžikem obdržení písemného potvrzení dodavatele, že přijímá objednávku od
společnosti Bühler CZ („Potvrzení objednávky“) bez jakýchkoli změn. Objednávka musí
být potvrzena do 5 dnů po obdržení podpisem a zpětným odesláním přiloženého
„Potvrzení objednávky“. Pokud tak není učiněno v této lhůtě, předpokládá se, že
objednávka byla beze změn přijata. Potvrzením objednávky dodavatel přijímá tyto
Všeobecné nákupní podmínky. Tyto Všeobecné nákupní podmínky mají vždy přednost
před jakýmikoli odlišnými Dodacími podmínkami dodavatele, pokud nebyly takové
dodací podmínky výslovně písemně přijaty společností Bühler CZ. Totéž platí rovněž
zejména pro odlišné podmínky, které jsou součástí cenových nabídek a potvrzení
objednávky ze strany dodavatele. Veškerá ujednání a právně relevantní prohlášení
smluvních stran musí mít písemnou formu; jinak jsou neplatná.
2.

Plány, směrnice a pokyny společnosti Bühler, technická dokumentace a
výrobní prostředky

Plány, směrnice a pokyny společnosti Bühler, technická dokumentace jako výkresy,
výpočty apod. a vzorky poskytnuté dodavateli společností Bühler CZ jsou závazné.
Dodavatel ověří informace poskytnuté společností Bühler CZ a projedná s ní jakékoli
pochybnosti. Bühler CZ si vyhrazuje veškerá práva ke svým plánům, směrnicím a
pokynům skupiny Bühler, a k technické dokumentaci, vzorkům a výrobním
prostředkům, jež poskytne dodavateli, jako jsou, například, modely, raznice, nástroje,
počítačový software apod. Tyto předměty, jakož i autorská práva k nim, jsou majetkem
společnosti Bühler CZ a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti
Bühler CZ zpřístupněny třetím osobám, kopírovány ani používány k jiným účelům, než
je plnění smlouvy uzavřené se společností Bühler CZ. Dodavatel je povinen vrátit
veškeré plány, směrnice a pokyny skupiny Bühler, technickou dokumentaci, vzorky a
výrobní prostředky společnosti Bühler CZ po ukončení dodávek nebo v případě zrušení
smlouvy.
3.

Dodací lhůty

Dodací lhůty určené společností Bühler CZ v objednávce jsou závazné. Dodavatel je
povinen společnost Bühler CZ okamžitě informovat, pokud nastanou okolnosti
znemožňující dodržení dodacích lhůt. Dodací lhůty se vztahují k dodání předmětu
smlouvy v místě plnění. V případě nedodržení dodací lhůty má společnost Bühler CZ
právo trvat na splnění smlouvy nebo odmítnout jakékoli další dodávky bez jakéhokoli
prodloužení dodací lhůty. V každém případě je dodavatel povinen nahradit společnosti
Bühler CZ vzniklou škodu. V případě prodlení s dodáním se uplatní smluvní pokuta ve
výši 1 % hodnoty objednávky dotčené prodlením za každý započatý týden, nikoli však
více než 5 % celkové hodnoty objednávky. Úhradou smluvní pokuty není dodavatel
zproštěn plnění zbývající části smlouvy. Bühler CZ má právo na uplatnění nároku na
náhradu jakýchkoliv dalších škod.
4.

Místo plnění

Místem plnění je místo předání předmětu smlouvy uvedeného v objednávce. Místem
plnění platební povinnosti je sídlo společnosti Bühler CZ.
5.

Přechod nebezpečí škody na věci

Nebezpečí škody na předmětu objednávky vymezeném ve smlouvě nepřejde v žádném
případě na společnost Bühler CZ před předáním v místě plnění uvedeném v
objednávce.
6.

Expedice, přeprava a pojištění

Při expedici a přepravě dodávek je třeba dodržovat pokyny společnosti Bühler CZ
ohledně přepravy a pojištění. Dodavatel nese odpovědnost za škody způsobené
nesprávným balením i za škody vzniklé během přepravy a přechodného uskladnění.
Částečné, zbytkové, předběžné, přebytkové a omezené zásilky budou vždy příslušným
způsobem označeny a jsou přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem
společnosti Bühler CZ. Přepravní dokumenty budou obsahovat následující údaje: číslo
objednávky používané skupinou Bühler, číslo SD, číslo položky používané skupinou
Bühler, počet balení, rozměry a celková hmotnost brutto. Přímé zásilky adresované
zákazníkovi společnosti Bühler CZ budou realizovány v neutrálních obalech. Přepravní
doklady nesmí být připojeny k zásilce ani připojeny uvnitř či vně neutrálního obalu.
7.

Záruka a odstranění vad

Společnost Bühler CZ je v záruční době oprávněna podávat stížnosti na vady bez
omezení lhůt pro uplatnění nároků. Zejména žádná platba, kterou společnost Bühler CZ
uhradí, nepředstavuje uznání s ohledem na množství, cenu a kvalitu a není jí žádným
způsobem dotčeno právo společnosti Bühler CZ uplatňovat své nároky.
Dodavatel se zaručuje, že jím dodané zboží musí být prosté vad dva roky poté, co bylo
započato s jeho užíváním. Dodavatel musí odstranit všechny vady reklamované do
konce záruční doby společností Bühler CZ neprodleně po prvním oznámení a bez
jakýchkoliv dalších nákladů pro společnost Bühler CZ. Po opravě vady začíná záruční
doba a doba na reklamaci opravené a/nebo nahrazené části běžet znovu.
Pokud dodavatel nedodrží svou záruční povinnost nebo ji nedodrží zcela nebo se
zpožděním, je společnost Bühler CZ oprávněna na základě vlastního uvážení trvat na
řádném odstranění vady, nechat vadu na náklady dodavatele odstranit třetí stranou
nebo požadovat snížení ceny nebo vrátit dodané zboží s tím, že dodavatel vrátí
jakoukoliv platbu nebo platby, které již proběhly. Dále si společnost Bühler CZ
rezervuje právo na náhradu škod vzniklých neplněním nebo špatným plněním
dodavatele. V případě sporu s koncovým zákazníkem se musí dodavatel neprodleně po
prvním písemném oznámení společností Bühler CZ sporu účastnit. Pokud se dodavatel
sporu neúčastní, automaticky tím akceptuje ve vztahu ke společnosti Bühler CZ
jakékoliv aktuální prohlášení učiněné společností Bühler CZ ve vztahu ke konečnému
zákazníkovi týkající se dodaného smluvního předmětu.
IL9520(2)_Všeobecné nákupní podmínky.doc 30.4.2013

8.

Technické úpravy

Odchylky od sjednaných technických specifikací či jiné úpravy předmětu smlouvy
dodávaného dodavatelem nejsou po uzavření smlouvy přípustné. Takové odchylky
vyžadují předchozí písemný souhlas společnosti Bühler CZ.
9.

Patenty a ochranná práva

Dodavatel zaručuje a prohlašuje, že dodáním nebo použitím dodaného předmětu
smlouvy nebudou porušena žádná patentová práva, ochranná práva či jiná práva
třetích osob (např. autorská práva k počítačovému softwaru) a že v plném rozsahu
společnost Bühler CZ odškodní ve vztahu k jakýmkoli nárokům třetích osob. V případě
porušení patentových práv, ochranných práv či jiných práv třetích osob je společnost
Bühler CZ oprávněna, dle své volby a bez ohledu na existenci zavinění dodavatele,
zrušit smlouvu a/nebo domáhat se náhrady škody od dodavatele.
10.

Bezpečnost a předcházení nehodám / Úřední a právní požadavky a
předpisy

Každá dodávka musí odpovídat nejlepšímu technickému stavu v současné době,
právním předpisům upravujícím bezpečnost strojních zařízení a dalším příslušným
právním předpisům, normám a směrnicím, zejména v oblasti bezpečnosti, předcházení
nehodám a limitů radioaktivity, platným v okamžiku dodání. Dodavatel je bez
jakéhokoli časového omezení odpovědný za jakékoli škody vyplývající z nesplnění
příslušných zákonů, norem a směrnic dodavatelem či jeho subdodavateli.
11.

Důvěrnost údajů

Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bühler CZ oprávněn
zpřístupnit jakákoli smluvní ujednání či údaje technické či obchodní povahy, které
obdrží v rámci smluvního plnění, třetím osobám nebo je použít pro jiné účely, než je
plnění smlouvy uzavřené se společností Bühler CZ. Tyto povinnosti zůstávají v platnosti
i po ukončení smlouvy. V případě porušení této povinnosti k zachování důvěrnosti
údajů nebo tohoto omezení použití údajů si společnost Bühler CZ vyhrazuje právo
domáhat se náhrady škody od dodavatele.
12.

Propagace

Objednávky předložené společností Bühler CZ, předměty smluvních dodávek
realizovaných na základě takových objednávek a obchodní vztahy se společností Bühler
CZ lze využít pro reklamní účely pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti
Bühler CZ.
13.

Ceny

Ceny uvedené v objednávce společnosti Bühler CZ jsou pevné.
14.

Fakturace a splatnost

Každá dodávka bude okamžitě vyfakturována po expedici formou samostatné faktury
vystavené ve dvojím vyhotovení pro každou jednotlivou objednávku. Nebude-li
písemně dohodnuto jinak a za podmínky, že smluvní dodávka bude prostá vad a že
předmět dodávky a související dokumentace budou v souladu se smlouvou, je příslušná
faktura splatná do 60 dnů od doručení. Bude-li předmět smlouvy nebo dokumentace
chybná, je příslušná částka splatná 60 dnů po řádném odstranění vad. Zásilky hrazené v
hotovosti při dodání či směnky nejsou přípustné. Dodavatel oznámí společnosti Bühler
CZ včas a písemnou formou jakoukoli změnu platebních údajů.
15.

Kodex chování / Soulad s právními předpisy

Dodavatel se sám zaručuje a zajistí, že jeho zaměstnanci, ředitelé, úředníci, zástupci,
agenti a subdodavatelé, budou ve všech ohledech a za všech okolností dodržovat
zásady stanovené v platném kodexu chování společnosti Bühler CZ. Kodex chování je k
dispozici na domovské stránce společnost Bühler www.buhlergroup.com.
Kromě toho se dodavatel sám zaručuje a zajistí, že jeho zaměstnanci, ředitelé, úředníci,
zástupci, agenti a subdodavatelé budou v souladu s platnými právními předpisy, ať už
místními nebo zahraničními, včetně, ale ne pouze, jakýmikoliv zákony zakazujícími
korupci a úplatkářství, stejně jako s protiúplatkářskými a protikorupčními pravidly
společnosti Bühler CZ.
Zakázané jsou zejména:

Platby za neoprávněné služby

Platby za nezapočtené služby

Platby zaměřené na urychlení procesu („usnadňující platby“)

Platby bez důkazu o převzetí

Provize neodpovídající tržním podmínkám

Dary (zboží, zábava, výplata v hotovosti) přesahující 300 CHF

Nad-fakturace a pod-fakturace
16. Jiná ustanovení
Na základě předchozí písemné žádosti umožní dodavatel společnosti Bühler CZ přístup
ke svým výrobním zařízením. Dodavatel je povinen provést kontrolu dodávaného
předmětu smlouvy, pokud jde o jeho úplnost, použitelnost a bezvadnost. Zboží
odmítnuté společností Bühler CZ bude roztříděno a vráceno na náklady a nebezpečí
dodavatele. V takovém případě zajistí dodavatel bezodkladně náhradní plnění.
17.

Příslušnost soudů a rozhodné právo

Veškeré spory vyplývající z těchto Všeobecných nákupních podmínek budou výhradně
řešeny soudem v místě sídla společnosti Bühler CZ a budou se řídit výhradně českým
právem s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (1980).

