Všeobecné nákupní podmínky (Windmöller & Hölscher Machinery k.s.)
Platné pro dodavatele se sídlem v České republice
1. Rozsah platnosti
1.1 Pro smluvní vztahy mezi námi a dodavatelem platí výlučně následující
nákupní podmínky; všeobecné obchodní podmínky dodavatele,
které se odchylují od našich podmínek nebo jim odporují, neuznáváme,
a tyto se nestávají součástí smlouvy. Naše nákupní podmínky platí
i v případě, že jsme se znalostí protichůdných nebo od našich nákupních
podmínek odchylných podmínek dodavatele jeho dodávku bez výhrady
přijali či provedli platby.
1.2 Naše nákupní podmínky platí pouze vůči podnikatelům.
2. Smlouva
2.1 Nabídky, objednávky, odvolávky , jakož i jejich změny či doplnění
vyžadují písemnou formu. Písemná forma je zachována v případě e-mailu,
faxu, dopisu nebo v případě objednávky prostřednictvím portálu P4T.
2.2 Nabídky dodavatele jsou bezplatné.
2.3 Pro obsah, způsob, rozsah a jakost dodávek/plnění je rozhodující
výlučně naše písemná objednávka. V případě, že dodavatel neakceptuje
naši objednávku beze změny ve lhůtě jednoho týdne od doručení,
jsme oprávněni ke zrušení objednávky, a to bez úhrady jakýchkoli nákladů.
2.4 Na odchylky dodávky od naší objednávky je dodavatel povinen výslovně
upozornit a tyto zvlášť vyznačit. Změny nebo doplnění objednávky jsou
v pochybnostech jen nezávazné, pokud nebyly z naší strany písemně
potvrzeny.
2.5 Úplné přenesení dodávky/plnění na třetí osobu (subdodavatele)
vyžaduje naše písemné schválení. Dodavatel je povinen nás v každém
případě informovat, pokud zamýšlí provést plnění prostřednictvím třetí
osoby. Za splnění příslušného plnění odpovídá v každém případě dodavatel.
3. Předmět dodávky, provedení
3.1 Dodávky/plnění dodavatele musí odpovídat právním předpisům,
příp. doporučením úřadů platným v daném čase v místě sídla odběratele,
jakož i stavu vědy a techniky a nařízením, směrnicím a normám platným
na území států Evropské unie. Současně se zbožím musí být dodány
poslední aktuální výsledky kontrol, jakož i platné bezpečnostní certifikáty.
Totéž platí pro prohlášení o shodě, včetně návodu k obsluze a o osvědčení
o původu nebo prohlášení dodavatele, která je nutná dodat v německém
nebo anglickém jazyce.
3.2 Námi poskytnuté výkresy, výpočty popisy a jiné podklady
jsou pro dodavatele závazné. Dodavatel je povinen prověřit jejich úplnost
a správnost, a v případě neúplných nebo chybných podkladů je povinen
nás na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu upozornit. Dodavatel
plně odpovídá za jím vyhotovené výkresy, plány a výpočty i v případě,
že tyto byly námi schváleny.
3.3 Ponecháváme si plná vlastnická práva a práva duševního vlastnictví
k vyobrazením výkresům, výpočtům, souborům, software, dokumentům
a podkladům, jež byly vyhotoveny podle našich specifikací; bez našeho
výslovného písemného schválení nesmějí být zpřístupněna třetím osobám.
Jsou určeny výlučně k užití při provádění dodávky/plnění na základě
naší objednávky; po realizaci objednávky nám budou bez nutnosti vyžádání
vráceny. Zadržovací právo je v tomto případě vyloučeno. Dodavatel
je povinen zacházet přísně důvěrně se všemi vyobrazeními, výkresy,
výpočty, soubory, software, dokumenty a podklady, jež obdržel. Třetím
osobám mohou být zpřístupněny pouze s naším výslovným písemným
souhlasem. Dodavatel je povinen použít informace a podklady pouze
pro účely produkce námi objednaných dodávek/plnění. Povinnost
zachovávat důvěrnost platí i po realizaci naší objednávky; zaniká,
pokud a až se vědomosti obsažené v předaných vyobrazeních, výkresech,
výpočtech, souborech, software, dokumentech a podkladech stanou
všeobecně známými. Dodavatel je povinen zavázat odpovídajícím
způsobem k mlčenlivosti své zaměstnance a dodavatele.

Stav: Červenec 2017

3.4 Dodavatel je povinen oznámit nám změny materiálů, součástek
a procesu výroby nejméně šest měsíců před provedením takové zamýšlené
změny a takovou změnu provést pouze po našem výslovném písemném
schválení.
3.5 Dodavatel je povinen zásobit se náhradními díly po dobu obvyklé
živostnosti předmětu dodávky. V případě dlouhodobých dodávek je nám
dodavatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit zastavení produkce
takových náhradních dílů a zajistit dodávky náhradních dílů za přiměřené
ceny po dobu nejméně šesti měsíců po takovém oznámení.
3.6 Dodavatel se zavazuje dodržovat náš provozní řád a bezpečnostní
předpisy popř. provozní řád a bezpečnostní předpisy našich zákazníků,
pokud realizuje dodávky/plnění v našich provozech nebo u našich
zákazníků. Dodavatel je povinen dodržovat zákonné, úřední a odborné
předpisy a doporučení vztahující se k bezpečnosti práce, jakož
i bezpečnostně-technické a specifické předpisy v každém místě realizace
dodávky a příslušným způsobem poučit své zaměstnance. Dodavatel
je povinen prověřit a zajistit řádný stav provozních a pracovních prostředků
před jejich použitím a během jejich užívání.
3.7 Dodavatel je povinen dodržoval zákonná ustanovení ohledně minimální
mzdy u svých zaměstnanců. Dodavatel je povinen odpovídajícím způsobem
rovněž písemně zavázat i své dodavatele.

4. Přechod nebezpečí škody na věci, ceny, platební podmínky
4.1 Dodávka musí být dodána na místo určení, uvedené v naší objednávce,
jež je rovněž místem plnění, DDP dle Incoterms 2010. Není-li sjednáno
jinak, platí Kralice na Hané (Česká republika) coby místo plnění.
4.2 Ceny uvedené v objednávce jsou ceny pevné a závazné. Vrácení obalu
vyžaduje zvláštní ujednání. K cenám bude připočtena příslušná daň
z přidané hodnoty, jež bude uvedena zvlášť.
4.3 Dodavatel je povinen nás za účelem schválení včas před dodávkou
informovat o cenách, které nejsou v naší objednávce výslovně stanoveny
a uvedeny.
4.4 Dodavatel je povinen na veškerých dokladech ke zboží, dodacích listech
a fakturách uvádět naše číslo objednávky a naše číslo materiálu,
jakož i naše číslo položky a naše číslo dodavatele; za případné následky
v důsledku nedodržení této povinnosti nese odpovědnost dodavatel,
pokud neprokáže, že za ně neodpovídá. V ostatním platí naše Všeobecné
dodací předpisy.
4.5 Není-li sjednáno jinak, bude úhrada kupní ceny provedena do 30 dnů
ode dne řádné dodávky a obdržení faktury. 4.6 Právo na započtení a právo
zadržovací nám přísluší v zákonném rozsahu.
4.6 Právo na započtení a právo zadržovací nám přísluší v zákonném
rozsahu.
5. Doba dodání
5.1 Termín dodání uvedený v objednávce je závazný. Není-li písemně
sjednáno jinak, je pro dodržení termínu dodání rozhodné převzetí
předmětu dodávky námi.
5.2 Nejsme povinni převzít částečné dodávky nebo částečná plnění.
5.3 Dodavatel je povinen nás bez zbytečného odkladu informovat,
pokud nastanou okolnosti nebo pokud zjistí okolnosti, ze kterých vyplývá,
že termín dodání nemůže být dodržen.
5.4 V případě prodlení s dodáním jsme oprávněni požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,2% ceny dodávky za každý pracovní den prodlení,
nejvýše však 5 % ceny dodávky. Jsme oprávněni uplatnit nárok na zaplacení
smluvní pokuty vedle plnění až do doby splatnosti závěrečné faktury.
Další nároky a práva, včetně nároku na náhradu škody v rozsahu
převyšujícím smluvní pokutu, zůstávají nedotčeny. Windmöller & Hölscher
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& HÖLSCHER 6. Kvalita, převzetí zboží 6.1 Dodavatel je povinen udržovat
systém řízení kvality, který co do podoby a rozsahu odpovídá nejméně
nárokům dle DIN EN ISO 9001 a následujících v platném znění. Dodavatel
je povinen provést před odesláním výstupní kontrolu zboží s konečnou
prohlídkou za účelem zajištění dodávky zboží bez vad.
6. Kvalita, převzetí zboží
6.1 Dodavatel je povinen udržovat systém řízení kvality, který co do podoby
a rozsahu odpovídá nejméně nárokům dle DIN EN ISO 9001 a následujících
v platném znění. Dodavatel je povinen provést před odesláním výstupní
kontrolu zboží s konečnou prohlídkou za účelem zajištění dodávky zboží
bez vad.
6.2 Po doručení předmětu dodávky bude z naší strany prověřeno,
zda odpovídá objednaným materiálovým číslům a objednanému množství,
zda nevykazuje zvnějšku patrné škody v důsledku transportu nebo zjevné
vady nebo vady, jež se stanou zjevnými později v důsledku montáže
nebo uvedení předmětu dodávky do provozu. Výskyt zjevných vad bude
z naší strany oznámen zpravidla do deseti (10) dnů od dodávky, skryté vady
pak zpravidla do deseti (10) dnů po jejich projevení.
7. Vady, odpovědnost výrobce, pojištění
7.1 Zákonné nároky nám přísluší bez omezení; v každém případě
jsme oprávněni požadovat od dodavatele dle naší volby buďto odstranění
vad nebo dodávku nové věci. Právo na náhradu škody, zejména
pak na náhradu škody namísto plnění zůstává výslovně zachován.
7.2 Dodavatel nese veškeré náklady v souvislosti se zjištěním
a odstraněním vady, a to i náklady vzniklé nám nebo našim zákazníkům,
zejména pak náklady prohlídky, náklady na demontáž a montáž, náklady
na práci a materiál jakož i náklady transportu či jiné náklady. To platí také
v případě, pokud dojde ke zvýšení nákladů v důsledku přemístění předmětu
dodávky na jiné místo než je místo plnění, avšak nikoli, pokud by tím vznikly
náklady v nepoměrné výši. Námi požadované dodatečné plnění nemůže být
odepřeno s odůvodněním, že takové plnění je možné jen s náklady
v nepoměrné výši, pokud náklady námi zvoleného dodatečného plnění
nepřevyšují původní kupní cenu vadného předmětu dodávky
o více než trojnásobek.
7.3 Jsme oprávněni provést odstranění vad na náklady dodavatele sami
nebo prostřednictvím třetích osob, pokud jsme odstranění vad tímto
způsobem s dodavatelem dohodli nebo v případě, že se dodavatel nachází
v prodlení s dodatečným plněním, anebo v případě, že přijetí dodatečného
plnění ze strany dodavatele po nás již nelze spravedlivě požadovat. Přijetí
dodatečného plnění ze strany dodavatele po nás nelze spravedlivě
požadovat tehdy, pokud odstranění vady námi nebo prostřednictvím třetí
osoby může být provedeno s nižšími náklady nebo v případě, kdy je nutná
rychlá náprava z důvodu udržení naší nepřerušené výroby nebo z důvodu
vyvarování se vlastního prodlení.

V případě, že vůči nám budou vzneseny jakékoli nároky, je dodavatel
povinen nás na první výzvu zprostit veškerých nároků, a odškodnit všechny
nutné náklady a výdaje vyplývající nebo související se vznesenými nároky.
7.6 V případě odpovědnosti dodavatele za škodu mající původ ve výrobku,
je dodavatel povinen nás na první výzvu zprostit nároků na náhradu škody,
pokud jejich příčina leží ve sféře vlivu či organizační sféře dodavatele
a pokud za ni dodavatel vůči třetím osobám sám odpovídá. Dodavatel
se zavazuje udržovat uzavřené pojištění zákonné odpovědnosti za škody
způsobené vadou výrobku s pojistným krytím ve výši – paušálně –500.000
Euro za osobní/věcné škody; přísluší-li nám další nároky na náhradu škody,
zůstávají tyto nedotčeny.
8. Věci určené k plnění závazku
8.1 V případě, že předáme dodavateli díly určené ke zpracování,
zachováváme si k nim vlastnické právo. Zpracování nebo přetváření
dodavatelem je v takovém případě prováděno pro nás. V případě, že díly,
u nichž si vyhrazujeme vlastnictví, budou zpracovány společně s jinými,
nám nepatřícími věcmi, nabýváme vlastnictví k nové věci v poměru
hodnoty námi dodaných částí (nákupní cena plus daň z přidané hodnoty)
vůči ostatním zpracovaným věcem v době zpracování. Pokud naše
zajišťovací práva převýší nákupní cenu všech našich ještě neuhrazených dílů
o více než 10%, jsme na výzvu dodavatele povinni uvolnit zajištění
dle své volby.
8.2 Vyhrazujeme si vlastnické právo na výrobních prostředcích
(nářadí, nástroje, modely, vzorky, šablony atd.), které poskytneme
dodavateli k dispozici. Výrobní prostředky vyrobené dodavatelem
na základě naší dokumentace nebo námi přímo nebo nepřímo zaplacené,
přechází do našeho vlastnictví. Dodavatel je povinen tyto výrobní
prostředky používat výhradně k výrobě námi objednaných předmětů
dodávky. Dodavatel je povinen pro nás tyto výrobní prostředky bezplatně
opatrovat s péčí řádného hospodáře a případně bezplatně provádět nutné
servisní a údržbářské práce na těchto věcech. Dodavatel je zavázán, pojistit
na vlastní náklady tyto naše výrobní prostředky proti požáru, vodě
a krádeži do výše hodnoty nové věci. Současně nám dodavatel již nyní
postupuje veškeré nároky na náhradu škod z tohoto pojištění a my tímto
toto postoupení přijímáme.
9. Rozhodné právo, příslušnost soudu
9.1 Platí české právo s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží
ze dne 11 dubna 1980.
9.2 Výlučným příslušným soudem je soud určený podle místa sídla
odběratele.
Datum: 1. července 2017, v Kralicích na Hané

7.4 Lhůta pro vytknutí vady uvedená v § 1921 odst. 1 OZ se prodlužuje
na lhůtu šesti měsíců ode dne, kdy kupující měl možnost vadu zjistit,
nejpozději však třicet šest měsíců ode dne převzetí předmětu dodávky.
Tato objektivní lhůta se však nepoužije, půjde-li o vadu právní,
kdy jsme oprávněni uplatnit vadu do šesti měsíců ode dne zjištění vady
námi, bez omezení nejzazší objektivní lhůtou. Ustanovení § 1921 odst. 3
první věta, resp. § 2112 odst. 1 první věta OZ se nepoužije. Pro součásti
opravené nebo nově dodané v průběhu této lhůty počíná promlčecí lhůta
běžet počínaje provedením dodatečného plnění/opravy, s výjimkou
případu, kdy dodatečné plnění/oprava byla provedena zjevně z vlastní
dobré vůle dodavatele, za účelem odstranění sporu nebo v zájmu dalšího
trvání dodavatelského vztahu.
7.5 Dodavatel odpovídá za to, že v souvislosti s jeho dodávkami/plněními
nejsou žádným způsobem porušena práva průmyslového či duševního
vlastnictví nebo jiná práva třetích osob na území států Evropské unie.
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