Nákupní podmínky spolenosti BRAMAC stešní systémy spol. s r.o.
1. Všeobecn
(1) Objednávky zboží a výkon (dále nazývané jako „pedmt dodávky“) ze strany spolenosti Bramac stešní systémy spol. s r.o. jako objednatele a uzavírání smluv souvisejících s pedmtem dodávky se ídí,
pokud objednávka i smlouva nestanoví jinak výlun tmito nákupními
podmínkami.
(2) Odlišné nebo odchylující se podmínky nebo jiná omezení ze strany
dodavatel se stanou souástí smlouvy i objednávky pouze tehdy, pokud je spolenost Bramac stešní systémy spol. s r. o. (dále jen „objednatel“) v jednotlivých pípadech výslovn a písemn odsouhlasí.

5. Subdodávky objednatele, instrukce, seznamy náhradních díl
(1) Všechny podklady a zaízení, která objednatel penechal dodavateli
pro realizaci pedmtu dodávky zstávají ve vlastnictví objednatele, dodavatel není oprávnn je používat pro jiné úely, rozmnožovat nebo
zpístupovat tetí stran. Na vyžádání objednatele dodavatel pedané
podklady a zaízení vrátí zpt objednateli, nejpozdji pi pedání pedmtu dodávky.
(2) Dodavatel je povinen nejpozdji s pedáním pedmtu dodávky pedat objednateli seznam náhradních díl v eském jazyce, na vyžádání
objednatele pak rovnž v jazyce nmeckém i anglickém.

2. Nabídka
(1) Dodavatel je povinen se v závazné nabídce držet poptávky objednatele. V pípad, že se nabídka dodavatele liší od objednatelem pedložené poptávky, je dodavatel povinen na pípadné zmny a odchylky
výslovn upozornit, jinak na n nebude brán zetel.
(2) Vytvoení a pedložení nabídky ze strany dodavatele je vždy bezplatné. Do výslovné písemné akceptace nabídky objednatelem nevznikají objednateli z pedložené nabídky žádné závazky

6. Zvláštní ujednání pro dodávky hardware a software
(1) Dodavatel garantuje, že dodaný hardware a software neobsahuje
žádná ochranná zaízení, asová, programová i jiná omezení pro užívání hardware i software, dále že neobsahuje neoprávnné zásahy i
zmny ze strany tetích osob. Souástí dodávky hardware i software
musí být srozumitelná a kompletní dokumentace v eském jazyce.
V pípad, že dokumentaci není možné opatit v eském jazyce, musí
být pedložena jazyce nmeckém a anglickém.
(2) Dodavatel poskytne objednateli na dodaný software asov, místn
neomezenou a penosnou licenci k veškerým zpsobm užívání software. Dodavatel se zavazuje zajistit servis dodaného hardware a software a náhradní díly na dobu 3 let od pedání pedmtu dodávky. Dodavatel se zavazuje informovat objednatele o nejnovjších verzích dodaného software a hardware.

3. Objednávka
(1) Objednávky a zmny objednávek se uskutení písemn (event. s
využitím faxu, e-mailu). Obsah ústn nebo telefonicky provedených objednávek a jejich zmn je závazný, pokud byl následn objednatelem
potvrzen písemn.
(2) Každou objednávku i její zmny je dodavatel povinen objednateli
potvrdit i odmítnout písemn do 3 dn.
(3) Dodavatel je oprávnn zadat plnní objednávky i jakékoliv její ásti
subdodavateli pouze s pedchozím písemným souhlasem objednatele.
V pípad, že dodavatel plní objednávku prostednictvím subdodavatel, odpovídá za prbh a obsah plnní objednávky jako kdyby její realizaci provádl sám.
4. Požadavky na výrobek
(1) Pedmt dodávky musí splovat požadavky na kvalitu uvedenou
v objednávce. Pokud nejsou v objednávce obsaženy žádné zvláštní
požadavky na kvalitu, musí pedmt dodávky dosahovat alespo kvality
obvyklé v obchod a mít obvykle pedpokládané vlastnosti. Pedmt a
plnní dodávky souasn musí odpovídat obecn závazným pedpism
a technickým normám eské republiky.
(2) Dodavatel je povinen seznámit se s veškerými požadavky vyplývajícími z plnní objednávky (vetn píslušné právní úpravy a norem).
(3) Dodavatel je povinen obstarat si vas potebná dovozní, vývozní
nebo jiná povolení nebo souhlasy tetích stran i správních orgán, které budou k plnní objednávky a dodání pedmtu dodávky poteba.
(4) Dodavatel je povinen zajistit, aby pedmt dodávky sploval smrnice resp. pedpisy EU vztahující se k oznaení CE. Pokud se na pedmt dodávky nevztahuje právo evropského spoleenství, musí být
pedmt dodávky v souladu s národními a mezinárodní právními pedpisy, které se k nmu rovnž vztahují.
Píslušné prohlášení o shod vetn odpovídající dokumentace (u dodavatel, kteí nejsou leny EU) je souástí dodávky.
(5) Dodávky ze zemí mimo Evropskou unii musí být v souladu
s preferenními pravidly pvodu dle píslušné preferenní smlouvy
s EU a dodavatel je povinen pi pedání pedmtu dodávky pedat objednateli souasn preferenní doklad o pvodu pedmtu dodávky.
(6) Dodavatel je spolen s pedmtem dodávky povinen pedat objednateli veškeré potebné podklady, návody, výkresy a jinou dokumentaci nezbytné k ádnému užívání, montáži, zpracování, skladování, provozu, úpravám, údržby a kontrole pedmtu dodávky. Dodavatel je dále
povinen oznait píslušného výrobce, dovozce nebo pedcházejícího
dodavatele pedmtu dodávky .
(7) V pípad, že realizace, montáž, seizování, inspekce nebo údržba
pedmtu dodávky bude dodavatelem realizována v závod i sídle objednatele, je dodavatel povinen dodržovat vnitní bezpenostní pedpisy
objednatele.
(8) V rámci pedmtu dodávky a sjednané ceny dodavatel poskytne objednateli všechny komponenty a výkony potebné k realizaci dodávky
dle požadavk stanovených objednatelem.
(9) Pokud pedmt dodávky vyžaduje provedení jakýchkoliv zkoušek i
test, je dodavatel povinen takové testy i zkoušky provést na vlastní
náklady. Dodavatel písemn oznámí objednateli termín zkoušky i testu
nejmén jeden týden pedem. Jestliže nedojde ve sjednaném termínu
k provedení píslušné zkoušky i testu, dodavatel nahradí objednateli
veškeré úeln vynaložené náklady.
(10) V pípad, že v dsledku zjištných vad bude nutné zkoušky i testy opakovat, náklady na jejich opakování nese výhradn dodavatel.
(11) Dodavatel nese všechny vcné a osobní náklady vztahující se
k dokladm na výchozí materiál.

7. Tvorba ceny a podmínky dodávek
(1) Pokud není v objednávce i ve smlouv uvedeno jinak, jsou náklady
na obal a balení pedmtu dodávky, dopravu na místo plnní vetn
složení a pojištní dopravy souástí sjednané ceny.
(2) Místem plnní je místo specifikované v objednávce. V pípad, že
místo plnní není v objednávce uvedeno, je místem plnní sídlo objednatele. Objednatel je oprávnn zajistit si dopravu od dodavatele sám
s tím, že cena pedmtu dodávky bude v takovém pípad snížena o
náklady na dopravu. Objednatel je povinen oznámit provedení dopravy
na vlastní náklady dodavateli s dostaeným pedstihem.
(3) Je-li souástí objednávky odkaz na dodací podmínky rozumí se tím
podmínky INCOTERMS 2000.
(4) Dodavatel je povinen oznámit objednateli odeslání pedmtu dodávky na místo urení.
(5) Dodavatel je povinen na vlastní náklady výrobky nebezpené povahy zabalit, oznait a zaslat v souladu s národními a mezinárodními bezpenostními pedpisy.
(6) Vratné obaly je dodavatel povinen vzít zpt na své náklady, pokud je
to v souladu s obchodními zvyklostmi.
(7) Dodavatel je zodpovdný za dodržování dodacích podmínek svých
subdodavatel vetn povených pepravc. Všechny zásilky, které
nemohou být pevzaty z dvodu nedodržení dodacích i jiných podmínek, se uskladní výhradn na náklady a nebezpeí dodavatele. Objednatel je oprávnný zjistit obsah a stav takovýchto zásilek.
(8) Pokud dodavatel v období mezi akceptací objednávky a pedáním
pedmtu dodávky své ceny zlevnil popípad jinak zlepšil své obchodní
podmínky, použijí se nov stanovené ceny a podmínky.
(9) Ke zvýšení ceny nebo zmn rozsahu pedmtu dodávky mže dodavatel pistoupit pouze s písemným souhlasem objednatele.
8. Dodací listy a faktury, osvdení o pvodu
(1) Dodavatel je povinen ke každé dodávce piložit jeden dodací list obsahující íslo objednávky. U zásilek dopravovaných lodí se do dodacích
list a faktur uvede jméno lodního dopravce a lodi.
(2) Faktura nesmí být piložena k dodávce.
(3) Faktura musí obsahovat íslo objednávky. Faktura musí dále obsahovat veškeré náležitosti úetního dokladu vetn srozumitelného popisu pedmtu dodávky. V pípad, že dodavatel poskytuje pedmt dodávky ve vtším i menším rozsahu, než bylo uvedeno v objednávce,
musí to být výslovn ve faktue oznaeno. V pípad, že faktura nebude
obsahovat náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávnn požadovat optovné zaslání ádn vystavené faktury. Doba splatnosti faktury poíná bžet až po doruení ádn vystavené faktury splující náležitosti dle tohoto odstavce.
(4) V pípad dodávek realizovaných v rámci zemí EU musí každá faktura obsahovat statistické íslo zboží, zemi pvodu zboží, hmotnost
zboží a íslo UID obou smluvních partner.
9. Dodací lhta a zpoždní dodávky
(1) Je-li sjednána dodací lhta, poíná bžet dnem akceptace objednávky. Je-li sjednán konkrétní termín dodání, považuje se takový termín
za nemnný. Pedmt dodávky musí být objednateli doruen i pedán
na míst urení ve sjednaný termín dodání v prbhu bžné pracovní
doby objednatele.
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(2) Jakmile dodavatel pedpokládá, že bude v prodlení s plnním pedmtu dodávky, je povinen vas objednatele písemn o oekávaném
prodlení informovat a uvést dvody prodlení a jeho pedpokládanou
délku.
(3) V pípad prodlení dodavatele s plnním pedmtu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% ze
sjednané ceny dodávky za každý zapoatý týden prodlení, a to až do
výše 10% z celkové ceny dodávky.
(4)V pípad prodlení dodavatele s plnním pedmtu dodávky je objednatel oprávnn od smlouvy i objednávky odstoupit. Nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody není odstoupením od smlouvy
doten.
(5) V pípad, že dodavatel doruí i pedá objednateli pedmt dodávky ped sjednaným termínem dodávky, je objednatel oprávnn vi dodavateli nárokovat náhradu náklad, které mu pedasným plnním
vznikly.
10. Platba a zákaz postoupení (pohledávky)
(1) Lhty splatnosti plateb poínají bžet sjednaným dnem, ne však
díve než dojde k ádnému pedání i doruení pedmtu dodávky, doruení ádn vystavené faktury, splnní podmínek znaení CE a prohlášení o shod dle l. IV. odst 4. Pi oprávnném uplatnní nárok
z vad zaíná lhta splatnosti bžet teprve po jejich úplném odstranní.
(2) Není-li dohodnuto jinak, iní lhta splatnosti faktury 60 dní. Pi platbách v prbhu 14 dn se mže poskytnout skonto 3 % a pi platbách
v prbhu 30 dn skonto 2 % s odetením z fakturovaného obnosu.
(3) Postoupení pohledávky vi objednateli je možné pouze
s písemným souhlasem objednatele.
(4) Úplná i ástená úhrada ceny pedmtu dodávky neznamená sama o sob žádné uznání ádného provedení dodávky nebo uznání jakéhokoliv závazku objednatele, neznamená ani vzdání se jakýchkoliv
nárok objednatele vetn nárok z odpovdnosti dodavatele za vady
i vzdání se poskytnutých záruk.
(5) Pro pípad prodlení objednatele s úhradou fakturované ceny se
sjednávají úroky z prodlení ve výši 5 % ron.
11. Pevzetí a záruky
(1) Potvrzení o pevzetí pedmtu dodávky objednatelem na dodacím
listu nebo na pijímacím platebním dokladu neznamená samo o sob
vzdání se nárok objednatele vyplývajících z odpovdnosti dodavatele
za vady.
(2) Záruní lhta, pokud jsou pedmtem dodávky movité vci, iní 2
roky a poíná bžet dnem následujícím po dni, ve kterém dodavatel objednateli ádn pedal i doruil pedmt dodávky prostý jakýchkoliv
vad.
(3) Objednatel je oprávnn odepít pevzetí pedmtu dodávky, bude-li
vykazovat vady nebo nebudou -li splnny podmínky ádného oznaení
CE (i jiného oznaení dle národních i mezinárodních pedpis) a prohlášení o shod.
V pípad, že objednatel musí poskytnout záruku svým zákazníkm,
mže také požadovat od dodavatele záruku po uplynutí této dvouleté
lhty, a to v prbhu 6 msíc od splnní nárok na záruku.
(4) Dodavatel odpovídá za sjednanou kvalitu pedmtu dodávky dle l.
IV odst. 1. Pedmt dodávky pop. jeho vlastnosti musí rovnž odpovídat veejným prohlášením a deklaracím dodavatele, subdodavatele a
výrobce (uvedeným nap. v médiích, prospektech a v popisech výrobku). Pedmt dodávky nesmí být zatížen jakýmikoliv právy tetích osob
i zajišovacími instrumenty ve prospch tetích osob.
Pedmt dodávky musí dále odpovídat ve všech bodech njaké pedpokládané zkoušce, njakému vzoru a každému popisu.
(5) Jestliže pedmt dodávky vykazuje jednu nebo více vad, je objednatel oprávnn dle své volby požadovat odstranní vady nebo dodávku
bezvadného pedmtu dodávky (dodatené plnní) nebo pimenou
slevu z ceny i je oprávnn od smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávnn uplatnit nárok na slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit i
v pípad, že dodavatel neodstraní vadu do 14 dn od oznámení vady.
(6) Náklady spojené s oprávnným uplatnním nárok z odpovdnosti
za vady nese dodavatel.
(7) Objednatel oznámí dodavateli bez zbyteného odkladu vady na
pedmtu dodávky. Práva objednatele z odpovdnosti dodavatele za
vady však zstávají zachována i v pípad opoždného oznámení vady.
Za vady, které nemohly být bhem záruní lhty za pomoci hospodárného, rozumného a obvyklého nákladu zjištny, je objednatel oprávnný také po uplynutí záruní lhty k podání reklamace, minimáln 3 msíce od odhalení závad a dodavatel je povinen poskytnout záruku také
na tyto závady.
(8) V pípad vzniku vady v prbhu záruní lhty se bh záruní lhty
perušuje do doby odstranní vady za pedpokladu, že vada byla dodavateli oznámena bez zbyteného prodlení.

(9) V pípad, že nedojde k odstranní oznámených vad v pimené
lht, je objednatel oprávnn vady odstranit nebo je nechat odstranit
prostednictvím tetí strany a požadovat náhradu vzniklých náklad, a to
i v pípad, že se vadu nepodaí odstranit.
K tomu také patí, když odstranní vad v uritém termínu stanoveném
ve smlouv nebude psobit nebo nemže psobit, nebo když se objevují závažné okolnosti, které po zvážení oboustranných zájm samostatné provedení ospravedlují.
Objednatel je oprávnn požadovat od dodavatele odpovídající zálohu
potebnou na náklady k odstranní vady, jestliže dodavatel neodstraní
vadu v pimené lht. Záruky poskytnuté dodavatelem nejsou postupem objednatele dle tohoto odstavce 9 nikterak doteny.
(10) Objednatel je oprávnn nárokovat po dobu trvání záruní lhty neúroenou pozastávku ásti ceny pedmtu dodávky, a to až do výše 10
% z celkové hodnoty.
(11) Ve vcech tmito nákupními podmínkami neupravenými se odpovdnost dodavatele ídí obecnou úpravou Obchodního zákoníku.
12. Odpovdnost za škodu, pojištní
(1) Dodavatel odpovídá neomezen za škodu vzniklou objednateli i
tetím osobám v souvislosti s vadami na pedmtu dodávky.
(2) Dodavatel je povinen uzavít a udržovat pojištní odpovdnosti za
zpsobenou škodu. Doklady k pojištní je dodavatel povinen na žádost
objednateli pedložit.
(3) Objednatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti se zaízeními
(stroji a nástroji), které poskytl dodavateli k plnní pedmtu dodávky.
13. Zachovávání tajemství
(1) Dodavatel se zavazuje k zachovávání mlenlivosti o veškerých informacích, které získal v souvislosti s plnním pedmtu dodávky, jestliže nejsou tyto všeobecn známé. Dodavatel bude používat získaná data výlun za úelem plnní smlouvy resp. objednávky. Dodavatel je
povinen rovnž zachovávat tajemství o výkresech, vzorcích, formách a
jiných podkladech a pomckách pro výrobu, které zstávají materiálním
a duševním vlastnictvím objednatele. Dodavatel bere na vdomí, že
veškeré informace, které získal v souvislosti s plnním smlouvy i objednávky mají povahu obchodního tajemství a zavazuje se je chránit
ped vyzrazením tetím osobám. Dodavatel je povinen zajistit, aby
ochranu obchodního tajemství objednatele a mlenlivost dle tohoto
lánku zachovávaly veškeré osoby podílející na plnní pedmtu dodávky vetn zamstnanc, subdodavatel a jiných spolupracovník
dodavatele. Ustanovení týkající se zachovávání obchodního tajemství,
ochrany dat a informací je úinné i po ádném splnní pedmtu dodávky.
(2) Data dodavatele z píslušného obchodního pípadu se zásadn
zpracovávají jen za úelem vyízení zakázky, a to zejména ke správním
a zútovacím úelm.
(3) Dodavatel poskytuje souhlas k tomu, aby objednatel v rámci koncernu Bramac zpracovával a nakládal s informacemi a údaji, které obdržel
v rámci plnní objednávky od dodavatele.
(4) Dodavatel je povinen nahradit objednateli škodu vzniklou objednateli
v souvislosti s porušením dvrností informací a obchodního tajemství
dle odst. 1 tohoto lánku.
14. Reklamní materiál, reference
Dodavatel je oprávnn v informaních a reklamních materiálech odvolávat se na obchodní spojení a spolupráci s objednatelem pouze
s pedchozím písemným souhlasem objednatele.
15. Práva tetích osob
(1) Dodavatel odpovídá za to, že v souvislosti s pedmtem dodávky a
jeho ádným užíváním nebudou porušena práva vyplývající z patent,
licencí, ochranných známek i jiná práva tetích osob.
(2) Dodavatel je povinen nahradit objednateli škodu, která objednateli
vznikne v souvislosti s oprávnným uplatnním práv tetích osob
k pedmtu dodávky.
(3) Pokud se dodavatel dozví o skutenostech, které by mohly vést
v souvislosti s pedmtem dodávky k uplatnní nárok tetích osob vi
objednateli, je povinen objednatele o tom bezprostedn informovat a
veškeré nároky tetích osob vypoádat.
(4) Jestliže tetí strana vyvolá v souvislosti s pedmtem dodávky vi
objednateli soudní i jiný spor, je dodavatel povinen poskytnout objednateli všechny dkazní prostedky a potebnou souinnost, zárove
uhradí objednateli veškeré pimené náklady spojené s vedením takového sporu.
16. Ukonení smlouvy
(1) Objednatel je oprávnný od smlouvy odstoupit s okamžitou úinností
a bez újmy svých ostatních práv zejména když:
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- je zahájeno insolvenní ízení vi dodavateli pop. bylo insolvenní
ízení zastaveno pro nedostatek majetku dodavatele
- nastanou-li okolnosti, které neumožují ádné splnní objednávky.
(2) V pípad oprávnného odstoupení si objednatel mže podle svého
svobodného uvážení ponechat dodané zboží proti pimené úhrad
nebo mže zaslat zboží zpt na náklady dodavatele.
17. Použitelné právo, neplatnost , výklad klauzulí
(1) Pro právní vztahy neupravené objednávkou, smlouvou i tmito nákupními podmínkami se použijí píslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
(2) Nicotnost, neplatnost i neproveditelnost jednoho nebo více ustanovení tchto nákupních podmínek se nevztahuje na úinnost ostatních
ustanovení i úinnost nákupních podmínek jako celku.
18. Rozhodí doložka
(1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou
rozhodovány s konenou platností u Rozhodího soudu pi Hospodáské komoe eské republiky a Agrární komoe eské republiky podle
jeho ádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným pedsedou Rozhodího soudu.

strana 3

