NÁKUPNÍ PODMÍNKY
HAUK s.r.o. (objednavatel)

V.

ZACHOVÁNÍ UTAJENÍ

1.

Smluvní partneři se zavazují, že budou k veškerým nikoliv veřejným
ekonomickým a technickým detailům, o kterých se dozvědí
prostřednictvím svých obchodních vztahů, přistupovat jako
k obchodnímu tajemství.

2.

Výkresy, modely, šablony, vzory a podobné předměty nesmí být
přenechávány nebo jinak zpřístupňovány neoprávněným třetim
osobám. Rozmnožování takovýchto předmětů je přípustné pouze
v rámci provozních požadavků a ustanovení o autorských právech.

3.

Subdodavatelémusí být závázání odpovídajícím způsobem.

VI.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

pro materiál, logistiku a služby
I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

Právní vztahy mezi dodavatelem a objednavatelem se řídí těmito
podmínkami. Případně další dohody, změny a doplňky musí mít
písemnou formu.

2.

Předměty dodávky musí splňovat objednavatelem předepsaná
technická data a požadavky dle technických podkladů předaných
objednavatelem dodavateli. Tyto data a požadavky se chápou jako
„garantované vlastnosti“ předmětů dodávky.

II.

SMLUVNÍ VZTAH

1.

Objednávka musí být vystavena na jednotném formuláři
objednavatele. Smlouvy o dodávkách (objednávka a potvrzení) a
odvolávky dodávek, jakož i jejich změny a doplňky musí mít
písemnou formu.

2.

Dohodnuté termíny, lhůty a kvalita jsou z ávazné. Pro dodržení
termínu nebo
lhůty dodání je směrodatné přijetí zboží
objednavatelem.
Dodavatel musí zboží přichystat včas při
zohlednění obvyklých dob potřebných k naložení a odeslání.
Dodávky se provádí podle pokynů objednavatele. Dodavatel je
povinen k jim dodávanému zboží přiložit průvodní doklady (dodací
list, balící list, šarže materiálu, případně doklad o původu zboží)

Objednavatel má právo od smluvního vztahu odstoupit, pokud:

dodavatel není schopen plnit dodávky ve smyslu
objednávky a sjednaných podmínek, opakovaně dodá
vadné zboží, je opakovaně v prodlení s dodávkami, je
v platební neschopnosti, byl podán návrh na prohlášení
konkurzu dodavatele apod.

dodavatel poruší ustanovení těchto nákupních podmínek

III.

PLATBY, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1.

Pokud má objednavatel k dispozici ověřitelné faktury, proběhne
platba 25. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se
uskutečnila dodávka, pokud není dohodnuto jinak. Podmínkou
včasné platby je doložení potvrzeného dodacího listu k faktuře.
Nejdéle 14 dní před splatností faktury.

2.

Objednavatel je oprávněn odchylky v cenách nebo množství
okamžitě nárokovat u dodavatele a to písemnou formou, ten má za
povinnost obratem zaslat upravené doklady.

3.

Platba proběhne bankovním převodem. Jakákoliv změna splatnosti
musí být odsouhlasena oběma stranami.

4.

V případě vadné dodávky je objednavatel oprávněn platbu zadržet
až do řádného splnění.

5.

Bez předchozího písemného svolení objednavatele, které nesmí být
z nepodstatných důvodů odmítnuto, není dodavatel oprávněn své
pohledávky vůči němu postoupit nebo předat k uplatňování třetím
osobám.

6.

Dodavatel se bude podílet na vzájemném odsouhlasování
pohledávek a závazků.

IV.

REKLAMACE

VII.

ZDRŽENÍ DODÁVKY
Dodavatel je povinen objednavateli nahradit škody z prodlení dle
zákonných předpisů.

VIII. VYŠŠÍ MOC
Vyšší moc, stávky, povstání, opatření úřadů a jiné nepředpokládané
a závažné události osvobozující smluvní partnery po dobu trvání
narušení a v rozsahu jeho účinku od povinností plnění. To platí i
tehdy, jestliže tyto události nastanou v okamžiku, kdy je postižený
smluvní partner v prodlení. Smluvní partneři mají povinnost, v rámci
možností neprodleně poskytovat potřebné informace a
přizpůsobovat v dobré víře své závazky změněným poměrům.
IX.

KVALITA A DOKUMENTACE

1.

Každá dodávka musí být bez závad
Dodavatel je odpovědný za kvalitu předmětů dodávky a zavazuje se,
že bude provádět efektivní zajištění kvality a dokumentace.

2.

Předměty dodávky musí odpovídat vždy příslušnému nejnovějšímu
stavu konkurence při zohlednění posledního stavu vědy a techniky.
Dodavatel bude objednavatele bez vyzvání informovat o příslušné
situaci. Vzniknou-li odchylky, zahájí obě strany jednání, aby bylo
dosaženo přizpůsobení se konkurenci.
Vedle toho je dodavatel povinen objednavatele informovat o
plánovaných změnách v procesu výroby nebo kontroly.

3.

Za základ posouzení a stanovení potřebného rozsahu opatření
k zajištění kvality slouží:
normy jakosti ISO, TPP, ČSN a specifikace

Pokud objednavatel zjistí odchylky od objednávky resp. dodacího
listu jako např. rozdíly v množství, kvalitativní nedostatky nebo
poškození přepravou, je oprávněn tuto zásilku vrátit nebo převzít,
aniž by ztratil své právní nároky.
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X.

ZÁRUKA

1.

Při dodávkách vadného zboží je dodavateli před zahájením výroby
(zpracování nebo montáže) nejprve vyhrazena možnost díly vytřídit,
opravit nebo dodatečně dodat, pokud je to ovšem pro objednatele
akceptovatelné. Nemůže-li to dodavatel provést, nebo nezjedná-li
neprodleně nápravu, může objednavatel od smlouvy odstoupit
v rozsahu dodávky s vadným plněním a odeslat zboží na riziko
dodavatele zpět. V naléhavých případech může po dohodě
s dodavatelem provést úpravu sám objednavatel nebo ji může
nechat provést třetí osobou. Náklady, které vzniknou objednavateli
v souvislosti s dodávkami vadného zboží, nese dodavatel.

2.

Dodavatel je povinen informovat objednavatele o místu užití nářadí,
resp. úmyslu přemístit nářadí na jiné místo výroby. Dodavatel je
povinen informovat objednavatele o vlastnických právech třetích
osob k nářadí.
Dodavatel je v případě úmyslu prodat či jiným způsobem předat
nářadí povinen toto nejprve nabídnout ke koupi objednavateli.
XIV. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Je-li totéž zboží dodáno opakovaně vadné, je objednavatel po
písemném ujednání oprávněn při opětovném dodání s vadami
odstoupit i od neuskutečněných dodávek.

Dodavatel a objednatel prohlašují, že všechny právní předpisy a
normy citované v Nákupních podmínkách jsou jim známe.
Objednavatel bude dodavatele informovat o příp. změnách těchto
podkladů.

2.

Je-li závada zjištěna teprve po zahájení výroby, může objednavatel
vedle pravidel podle odst. 1 požadovat náhradu za vzniklé
vícenáklady.
V naléhavých případech může objednavatel provést úpravy sám
nebo je nechat provést třetí osobou.

Pokud by bylo nebo se stalo některé z ustanovení těchto podmínek
nebo uzavřených dalších dohod neúčinným, účinnost ostatních částí
smlouvy tím není dotčena. Smluvní partneři jsou povinni neúčinné
ustanovení nahradit jinou úpravou s pokud možno srovnatelným
ekonomickým efektem.

3.

U dodavatelů se sídlem v České republice je uplatňováno právo
České Republiky, je rovněž rozhodující znění těchto nákupních
podmínek v českém jazyce.

3.

Díly, jež má dodavatel nahradit, mu musí objednavatel na jeho
žádost a na jeho náklady dát k dispozici.

4.

Pokud není výše upraveno jinak, řídí se záruky zákonnými předpisy.

XI.

ODPOVĚDNOST

1.

Není-li na jiném místě těchto podmínek uvedena jiná úprava
odpovědnosti, je dodavatel povinen pouze k níže uvedené náhradě
škody, která objednavateli vznikla přímo nebo zprostředkovaně
v důsledku vadné dodávky, porušením zákonných bezpečnostních
předpisů nebo jiných právních důvodů, jež lze přičíst k tíži
dodavatele.

XII.

OCHRANNÁ PRÁVA A ZNAČENÍ VÝROBKŮ

1.

Dodavatel odpovídá za to, že zboží dodané objednavateli ve svém
souhrnu ani jeho jednotlivé prvky neporušují průmyslová práva (z
patentů, užitných a průmyslových vzorů) žádné třetí osoby a že toto
zboží není zatíženo právy třetích osob jak v tuzemsku, tak i
v zahraničí.

2.

Smluvní partneři se zavazují, že se budou neprodleně informovat o
zjištěných rizicích porušení nebo o údajných případech porušení a že
si poskytnou možnost postupovat proti takovýmto nárokům po
vzájemné dohodě.

3.

Dodavatel je povinen umístit na určené dodávané zboží nebo na
jeho obaly značky nebo symboly podle pokynů objednavatele.

XIII.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ A DŮVĚRNÝCH ÚDAJŮ
OBJEDNAVATELE

Objednavatel – HAUK s.r.o.

Dodavatel ………………………………………….

V …………………………………………………………

Dne………………………………………………………

Modely, matrice, šablony, vzory, nářadí a ostatní výrobní
prostředky, jakož i důvěrné údaje, které dal objednavatel k dispozici
dodavateli nebo plně hradil, nesmí být bez předchozího písemného
souhlasu objednavatele použité k dodávkám třetím osobám.
Dodavatel se zavazuje, že zboží, které je předmětem dodávky
objednavateli a je specifické pro použití ve výrobcích objednavatele,
nebude prodávat třetím osobám bez souhlasu objednavatele.
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