VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o.
Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále VNP) platí pro veškeré smlouvy, ve kterých společnost TES VSETÍN s.r.o. vystupuje jako odběratel (tedy ten komu je plněno jako kupujícímu,
objednateli apod.) a jsou jejích nedílnou součásti a tvoří tak obsah smlouvy ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále NOZ. Pokud dojde k rozporu mezi VNP a
ustanoveními Smlouvy mezí odběratelem a dodavatelem, přednost mají ujednání obsažená ve Smlouvě, pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. TES VSETÍN s.r.o. je dále
označován pouze jako „odběratel“.
„Dodavatelem“ se v těchto VPN rozumí právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje služby nebo dodává zboží pro odběratele, bez ohledu na to, zda je v kupní smlouvě označen jako
prodávající, dodavatel apod.
1.
OBJEDNÁVKA
Odběratel činí objednávky (zde i dále myšleny nabídky na uzavření smlouvy) u dodavatele pouze na svých formulářích. V objednávce uvede popis předmětu plnění podle sortimentní
nabídky (katalogu) dodavatele nebo dle odsouhlasené specifikace, jeho množství, cenu, dodací lhůtu a případně dodací podmínky, mají-li se lišit od dodacích podmínek podle těchto VNP.
Tyto VNP tvoří nedílnou součást objednávky a stávají se pro obě smluvní strany závazné přijetím objednávky dodavatelem některým z níže uvedených způsobů. VNP jsou k nabídce přímo
připojeny nebo jsou připojeny tak, že objednávka odkazuje na stránky veřejné sítě internet, kde jsou tyto VNP zveřejněny, pokud dodavatel, který je podnikatelem v takovém případě
odběrateli nejpozději s přijetím objednávky nesdělí, že se s VNP nemohl seznámit, potom platí, že VNP byly k objednávce řádně připojeny. Zaslání těchto podmínek není nutné, jestliže je
mezi smluvními stranami uzavřena Rámcová smlouva, jejíž nedílnou součást tvoří tyto VNP, v takovém případě se má za to, že VNP jsou připojeny ke každé objednávce činěné v rámci
takové rámcové smlouvy.
Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je dodavatel povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení objednávky odběratelem potvrdit akceptaci objednávky, a to buď písemným
potvrzením na vlastním formuláři, nebo pouze vyznačením razítka a podpisu příslušné osoby na objednávce odběratele. Doručením potvrzení objednávky je uzavřena smlouva (kupní, o
dílo atd.).
Je-li mezi smluvními stranami zavedena praxe, podle které může dodavatel vyjádřit souhlas s objednávkou odesláním předmětu plnění dle objednávky bez vyrozumění odběratele, dojde
k uzavření kupní smlouvy odesláním předmětu plnění, avšak pouze za předpokladu, že předmět plnění bude odběrateli doručeno ve lhůtě uvedené v objednávce.
Uvede-li dodavatel v potvrzení objednávky změny či doplňky k údajům odběratele, považuje se toto potvrzení objednávky za nový návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je
v takovém případě uzavřena pouze, pokud odběratel ve lhůtě 3 pracovních dnů písemně bezvýhradně potvrdí dodavateli souhlas se změnou objednávky. Přijetí objednávky s dodatkem či
odchylkou dle § 1740 OZ je vyloučeno.
Je-li pro montáž, běžnou i mimořádnou údržbu a opravy předmětu plnění nutné zvláštní nářadí nebo vybavení, je dodavatel povinen upozornit písemně odběratele na tuto skutečnost před
uzavřením kupní smlouvy, včetně údajů o dostupnosti a běžných nákladech na obstarání takového nářadí a vybavení.
2.
DODACÍ PODMÍNKY
Dodání předmětu plnění se řídí INCOTERMS 2010, doložkou DAP, přičemž místem plnění je adresa odběratele uvedená v objednávce (nebo jiná adresa písemně nebo faxem oznámená
nejpozději 3 dní před dnem expedice). Dodavatel dodá předmět plnění do místa plnění ve lhůtě uvedené v objednávce odběratele. Nebezpečí škody na věci přechází na odběratele převzetím
věci.
Dodavatel je povinen v průběhu dodací lhůty delší než 30 kalendářních dnů v pravidelných intervalech informovat objednatele o stavu plnění objednávky.
Není-li dodavatel schopen dodat předmět plnění řádně (sjednaného množství, jakosti a provedení) a včas, je povinen o tomto bezodkladně informovat odběratele, současně je povinen
informovat odběratele o důvodu prodlení a jeho předpokládané délce. Prodlení dodavatele s dodáním předmětu plnění se vždy považuje za podstatné porušení kupní smlouvy a odběratel je
oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tímto nejsou dotčena ostatní práva odběratele.
Odběratel není povinen přijmout předmět plnění před sjednaným datem dodání. V takovém případě je dodavatel povinen na vlastní náklady a nebezpečí zajistit řádné skladování předmětu
plnění a jeho předání odběrateli v termínu dodání předmětu plnění.
Odběratel není povinen přijmout menší nebo větší než sjednané množství předmětu plnění. Odběratel je oprávněn podle svého uvážení převzít i menší než sjednané množství předmětu
plnění, dodavatel je povinen bezodkladně dodat chybějící množství předmětu plnění. Převzetí menšího množství předmětu plnění odběratelem nemá vliv na ostatní jeho práva.
Dodavatel je povinen předmět plnění řádně zabalit, zejména s ohledem na snížení rizika poškození zboží a řádně zajistit pro účely přepravy podle obvyklých zvyklostí s ohledem na
minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí tak, aby bylo maximálně zajištěno uchování a ochrana předmět plnění při přepravě. Obal předmětu plnění je předmětem dodávky a je
zahrnut v ceně vyjma vratných obalů uvedených v dodacím listu. Dodavatel vratné obaly od odběratele přebere zpět v místě dodání předmětu plnění poté, co je již kupující nebude
potřebovat, a to v daném množství a druhu. Opotřebení takových obalů jde na vrub dodavatele.
Značení předmětu plnění bude provedeno dodavatelem dle běžných zvyklostí, pokud nebude na objednávce vyznačeno jinak.
Je-li předmět plnění dodáván na základě vzorků, návrhů či výkresů, musí zcela odpovídat těmto vzorkům, návrhům či výkresům.
Společně s předmětem plněním musí být odběrateli předán současně dodací doklad prokazující řádné dodání zboží, který bude potvrzen odběratelem a faktura s přesným udáním obsahu
dodávky umožňujícím provedení přejímky obsahující zejména:
a)
označení dodavatele (případně jeho číslo, pokud je uvedeno na objednávce)
b)
číslo objednávky
c)
číslo položky dle objednávky
d)
datum dodání odběrateli
e)
čísla dodacích listů
f)
počet jednotek dodávky
g)
jednotku množství
h)
cenu za jednotku
i)
způsob přepravy, event. číslo dopravního prostředku.
Předmět plnění nesmí být zatížen právními vadami, např. zástavním právem.
Dodavatel bere na vědomí, že odběratel je zavázán svým zákazníkům k dodávce předmětu plnění nebo produktů, jejichž je předmět plnění součástí či příslušenstvím, nebo ve kterých je
předmět plnění zapracován, za každých okolností, a že v souvislosti s případným nesplněním závazků dodavatele může vzniknout odběrateli významná škoda.
Je-li místem dodání zboží nebo služeb sídlo nebo místo závodu odběratele, potom je dodavatel povinen plnění dodat v pracovních dnech v obvyklé pracovní době odběratele, tj. od 7:00 do
14:00 hodin, neurčí-li odběratel jinak.
Dodavatel je povinen akceptovat změny nebo zrušení objednávky, avšak náklady tím způsobené budou nahrazeny v rozsahu, v jakém jim nešlo zabránit při vynaložení řádné péče.
3.
DOKUMENTACE
Dodavatel je povinen předat odběrateli:
a)
prohlášení o původu dodaného předmětu plnění,
b)
certifikát CE nebo prohlášení o shodě,
c)
potvrzení o splnění bezpečnostních podmínek dle normy 89/655 EEC,
d)
bezpečnostní listy,
e)
atesty,
f)
prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh dle zákonu č. 477/2001 Sb.
g)
pokyny pro skladování a bezpečnou manipulaci s předmětem plnění
Dokumentace je nedílnou součásti předmětu plnění.
Nadstandardní požadavky na dokumentaci budou uvedeny v objednávce. V tom případě je dodavatel povinen je také spolu s dodávkou zboží dodat.
Dodavatel je povinen zajistit na vlastní náklady případné potřebné atesty, či povolení nebo schválení státních orgánů země původu pro uvedení předmět plnění do provozu, užívání.
Veškeré náklady jako jsou celní, skladovací a jiné poplatky, vzniklé odběrateli v důsledku pozdního předání řádných dokladů dodavatelem, budou účtovány dodavateli a dodavatel se je
tímto výslovně zavazuje uhradit. Pokud by tyto náklady uhradil odběratel, zavazuje se dodavatel mu takto uhrazené náklady uhradit.
Dodavatel je povinen dodat doklady vztahující se k předmětu plnění v jazykových provedeních určených odběratelem.
4.
CENA
Cena předmětu plnění je ujednána ve smlouvě, objednávce. Jsou-li mezi odběratelem a dodavatelem rámcově smluveny ceníky, potom není-li cena vysloveně ujednána v objednávce, platí

cena daná takovým cenovým ujednáním. Sjednaný ceník je závazný pro obě smluvní strany vždy minimálně po dobu jednoho kalendářního roku. Ceník nemůže být dodavatelem v době
jeho platnosti jednostranně měněn, a to ani z důvodu zvýšení nákladů dodavatele např. v důsledku změny legislativy, kurzu měn, nárůstu cen energie, PHM atd.
V ceně jsou zahrnuty náklady dodavatele na přepravu a balení předmětu plnění.
5.
ZÁRUKA
Dodavatel je povinen dodat předmět plnění bez právních vad, v množství, jakosti a provedení podle smluvně dohodnuté specifikace. V případě speciálních technicko-jakostních požadavků
odběratele, které dodavateli oznámil nejpozději s objednávkou předmětu plnění, musí předmět plnění splňovat i tyto technicko-jakostní požadavky odběratele. V případě, že je odběratelem
sdělen účel, potom musí být předmět plnění vhodný pro takový účel, jinak je dodavatel povinen odběratele upozornit, že se předmět plnění pro daný účel nehodí. V takovém případě má
odběratel právo odstoupit od smlouvy resp. zrušit objednávku. Dodavatel garantuje, že jím dodaný předmět plnění nevykazuje faktické ani právní vady, a poskytuje záruku za to, že předmět
plnění zejména:
a) je vyroben z materiálu pro daný účel dostatečně kvalitního a dále bezvadného, zejména bez vnitřních vad
b) je v souladu z dohodnutými podmínkami a technickými normami
c) při nepřetržitém provozu bude splňovat definované vlastností a výkonné parametry
d) nevykazuje vady, které by omezily jeho funkčnost a provozní spolehlivost a při jeho výrobě byly dodrženy předpisy a normy
e) prošel napoprvé kvalitativní kontrolou v místě výroby, nebyl dodatečně opravován nebo upravován, aby splnil jakostní a kvalitativní předpoklady
f) obsahuje úplné, pravdivé a správné doklady a dokumentaci
g) a s ním související poskytované práce a služby budou plněny z odborného hlediska věcně a kompletně
h) bude schopen použití pro obvyklé účely
Dodavatel bere na vědomí, že takovým účelem bude zejména to, že jím dodané zboží bude zapracováno jako součást či příslušenství většího celku (výrobku odběratele např. motoru), který
se též může stát součástí většího celku (např. lodě, lokomotivy, energetické stavby apod.).
Nebude-li ve smlouvě ujednána záruka delší, potom dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v délce 36 měsíců od data převzetí předmětu plnění odběratelem. Poskytuje-li výrobce
předmětu plnění záruční dobu delší, poskytuje Dodavatel záruku za jakost po tuto delší dobu.
Společně s předmětem plnění je dodavatel povinen předat odběrateli příslušný záruční list.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl provoz předmětu plnění znemožněn z důvodu zjištění vady, a to ode dne zjištění vady až po podpis protokolu o odstranění vady nebo
výměny. Na každou opravenou nebo vyměněnou součást předmětu plnění začíná běžet nová záruční doba v délce 36 měsíců.
Záruční doba neskončí, dokud nebudou odstraněny veškeré vady zjištěné před ukončením záruční doby.
POJIŠTĚNÍ
6.
Dodavatel je povinen zabezpečit, aby měl uzavřeno pojištění na krytí škod a nákladů v případě zranění/úmrtí osob, ztrátě a/nebo poškození majetku libovolné fyzické a/nebo právnické
osoby, které by mohly libovolným způsobem vzniknout, vyplývat nebo souviset s předmětem plnění, použitím strojů, vozidel a zařízení dodavatele nebo z činnosti v prostorách, budovách,
zařízeních, strojích nebo vozidlech TES VSETÍN s.r.o.
Dodavatel je povinen mít po celou dobu, kdy může vzniknout škoda, za niž odpovídá uzavřené platné pojistné smlouvy na pojištění rizik (krytí):
a)
škod způsobených vadou výrobku
b)
všeobecné odpovědnosti za škodu
c)
škod způsobených jeho zaměstnanci při práci
d)
škod způsobených provozem motorových vozidel
e)
škod způsobených na strojích a zařízeních
f)
škod způsobených na majetku a zdraví třetích osob
Pokud dodavatel není takto pojištěn a hodlá opakovaně s odběratelem obchodovat, potom je povinen se tak pojistit. Podmínky a rozsah pojistných smluv musí splňovat mezinárodní
standardy a obchodní zvyklosti.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
7.
Odběratel je povinen vady písemně oznámit dodavateli po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.
Odběratel je povinen oznámit dodavateli nejpozději ve lhůtě 30 dnů od převzetí předmětu plnění zjištěné zjevné vady předmětu plnění, dodání menšího množství předmětu plnění, neúplnost
dodávky předmětu plnění a zjevnou porušenost dodávky předmětu plnění.
Dodavatel je povinen odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě uvedené v oznámení odběratele o vadách.
Odběratele je oprávněn zvolit jakýkoliv z dále uvedených nároků z vad předmětu plnění:
Volbu nároku z vad předmětu plnění oznámí odběratel dodavateli v zaslaném oznámení o vadách nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. V případě požadavku na odstranění
vady předmětu plnění dodavatelem, provede dodavatel odstranění vady předmětu plnění v místě, kde se předmět plnění nachází, a to v nejkratší přiměřené lhůtě, v pochybnostech do 10
dnů.
Bez ohledu na zvolený nárok je odběratel oprávněn účtovat dodavateli paušální náhradu za uplatnění jakéhokoli práva z odpovědnosti za vady ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun
českých). Tím není jakkoli dotčeno právo odběratele na náhradu veškerých dalších nákladů, které odběrateli vzniknou v souvislosti s vadou předmětu plnění (zejména náklady má
diagnostiku vady, cestovné, ušlý zisk apod.), jakož i právo na náhradu případné další škody.
Pokud dodaný předmět plnění má vady, není odběratel povinen až do doby úplného odstranění vad nebo dodání náhradního předmětu plnění za vadný předmět plnění platit cenu předmětu
plnění příp. dosud neuhrazenou část ceny předmětu plnění. Totéž platí, bude-li dodáno menší než sjednané množství předmětu plnění.
Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadou jím dodaného zboží. Vznikne-li v příčinné souvislosti s vadou zboží škoda, je dodavatel povinen ji poškozenému nahradit. Dojde-li k takové
škodě v důsledku vady zboží a ještě dalších vlivů, je dodavatel povinen škodu poškozenému nahradit podle účasti na způsobené škodě. Bude-li povinen nebo nahradí-li škodu třetí osobě
odběratel, potom je dodavatel povinen odběrateli nahradit takovou část škody, která odpovídá jeho účasti na vzniklé škodě.
8.
PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE
Pokud není v mezi smluvními stranami výslovně ujednáno jinak, pro předmět plnění dodaný podle těchto VNP platí tyto platební podmínky:
Splatnost faktur je 60 dní od posledního dne měsíce, v němž byl předmět plnění dodán. Platba se uskutečňuje platbou na účet dodavatele, který je uveden na faktuře.
Bankovní výlohy nese každá smluvní strana u své banky na svůj náklad.
Při kratší splatnosti ceny předmětu plnění náleží odběrateli skonto z ceny ve výši:
a)
zálohová platba – 3%,
b)
14 dní po dodání – 2%,
c)
30 dní po dodání – 1%.
U provedených služeb musí být přílohou k faktuře oboustranně podepsaný protokol nebo jeho kopie o předání/převzetí.
V případě, že dodavatel vyúčtuje chybný předmět plnění, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou z náležitostí stanovených právními předpisy, je odběratel oprávněn
vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli bez zaplacení k provedení opravy.
Ve vrácené faktuře odběratel vyznačí důvod vrácení. Dodavatel je povinen vystavit novou bezchybnou fakturu.
Vrátí-li odběratel vadnou fakturu dodavateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti a znovu začíná běžet dnem doručení nově vyhotovené faktury.
Za termín úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu odběratele.
Dodavatel je oprávněn postoupit pohledávky za odběratelem pouze s písemným souhlasem odběratele.
Dodavatel je povinen písemně informovat odběratele o tom, že správce daně rozhodl, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem (dle § 106a z.č. 235/2004 Sb.); takovou informaci musí
Dodavatel odběrateli podat bez odkladu po té, co se o takovém rozhodnutí Dodavatel dozví nebo dozvědět měl a mohl, bez ohledu na právní moc takového rozhodnutí. Tuto povinnost má
Dodavatel, dokud nebude pravomocně rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem nebo dokud nebude rozhodnutí, že je nespolehlivým plátcem, pravomocně zrušeno a dokud neuplynou
všechny lhůty pro soudní přezkum takových rozhodnutí a dokud nebudou pravomocně skončena případná taková soudní řízení. Tuto informační povinnost nemá Dodavatel, který již splnil
veškeré své povinnosti plynoucí z již uskutečněného obchodu, zejména povinnost řádně zaplatit daň z přidané hodnoty, pokud již dále s odběratelem nijak neobchoduje. Pro případ nesplnění
této informační povinnosti je Dodavatel povinen uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 21% z ceny předmětu plnění bez daně z přidané hodnoty.
9.
ÚROKY Z PRODLENÍ
Je-li odběratel v prodlení s peněžitým plněním dle smlouvy, je povinen zaplatit dodavateli úroky z prodlení ve výši diskontní sazby ČNB platné prvního dne prodlení.
10.
SMLUVNÍ POKUTA
Dodavatel je povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu:

a)
v případě prodlení s dodáním předmětu plnění dle smlouvy ve výši 0,5% denně z ceny nedodaného množství předmětu plnění,
b)
v případě dodání předmětu plnění s vadami ve výši 33% z ceny předmětu plnění postiženého vadou nebo vadami,
c)
v případě dodání menšího množství předmětu plnění ve výši 0,5% denně z ceny nedodaného množství předmětu plnění,
d)
v případě způsobení škod na majetku nebo zdraví odběratele nebo jeho zaměstnanců 100 000 Kč za každý jednotlivý případ.
Právo odběratele požadovat po dodavateli náhradu škody v plném rozsahu není dotčeno uplatněním nároku na smluvní pokutu, přičemž je vyloučeno použití ustanovení § 2050 NOZ.
Odběratel je oprávněn kdykoli započítat nárok na smluvní pokutu na splatnou pohledávku dodavatele, zejména na cenu dodaného předmětu plnění vyúčtovanou fakturou dodavatele.
11.
VLASTNICKÉ PRÁVO, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Vlastnické právo, jakož i nebezpečí škody na předmětu plnění přecházejí z dodavatele na odběratele okamžikem předání zboží v místě dodání.
12.
ODSTOUPENÍ OD SMLUV
Odběratel je oprávněn odstoupit od jednotlivých smluv v následujících případech:
a)
s dodavatelem bylo zahájeno insolvenční řízení nebo byl na jeho majetek prohlášen konkurz
b)
dodavatel vstoupil do likvidace nebo ukončil či přerušil předmětnou podnikatelskou činnost
c)
poruší-li dodavatel podstatným způsobem jakoukoli povinnost stanovenou kupní smlouvou a/nebo těmito VNP
d)
poruší-li dodavatel nepodstatným způsobem jakoukoli povinnost stanovenou kupní smlouvou a/nebo těmito VNP a nesplní-li tuto povinnost ani v dodatečné lhůtě
určené odběratelem
e)
dodavatel je v prodlení s odstraněním uplatněných vad předmětu plnění
f)
trvá-li událost vyšší mocí vymezená v čl. 20 těchto VNP bránící splnění povinností dle kupní smlouvy po dobu delší než 6 měsíců
Týká-li se porušení povinnosti dodavatele pouze části splatného závazku, může odběratel odstoupit od celé kupní smlouvy nebo pouze od této části závazku. Odstoupení musí mít písemnou
formu a musí být doručeno dodavateli. Neuvede-li odběratel v odstoupení vysloveně, že odstupuje pouze co do části závazku, má se za to, že odstupuje od celé smlouvy. Odstoupení je
účinné ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno dodavateli. Odstoupením smlouva včetně těchto VNP zaniká.
Odstoupením ani jiným způsobem ukončení smlouvy nezanikají:
a)
nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy
b)
nároky vyplývající z odpovědnosti za vady plnění
c)
nároky na zaplacení smluvních pokut vzniklé porušením smlouvy
d)
ujednání o záruce a odpovědnosti za vady
e)
ujednání o vypořádání smluvních stran pro případ odstoupení
f)
ujednání o povinnosti dodržování důvěrnosti informací
g)
ujednání o volbě práva a řešení sporů
h)
nárok na náhradu škod
i)
jiná ujednání, o nichž tak stanoví právní předpisy
13.
POVINNOST MLČENLIVOSTI
Dodavatel je povinen zacházet se všemi v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupnými konkurenčně významnými skutečnostmi souvisejícími se závodem odběratele jako
s obchodním tajemstvím. Veškeré tyto skutečnosti se považují za důvěrné informace a dodavatel je povinen zachovat o těchto informacích mlčenlivost.
Povinnosti mlčenlivosti, o níž se hovoří v tomto článku, se nevztahuje na skutečnosti:
a)
které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením ustanovení tohoto článku ze strany příjemce informací,
b)
které jsou příjemci informací známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od druhé smluvní strany,
c)
jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
Dodavatel je povinen povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku přenést a zavázat k ní všechny osoby, kterým v souladu s touto smlouvou důvěrné informace zpřístupní.
Pro případ porušení povinnosti dodržování mlčenlivosti definované dle tohoto článku je dodavatel povinen zaplatit odběrateli náhradu způsobené škody.
14.
POVINNOST ARCHIVACE
Dodavatel je povinen uchovávat všechny záznamy vztahující se nebo vyplývající ze smlouvy po dobu 10 let ode dne řádného dodání předmětu plnění dle smlouvy. Dodavatel je povinen
vést evidenci všech schválených zdrojů použitých při plnění smlouvy, tj. zejména subdodavatelů, certifikátů, atestů, měření, a to podle druhu předmětu plnění dle smlouvy, včetně návazností
na čísla dodacích listů, na které toto plnění bylo doručeno. Tyto záznamy musejí být úplné a na žádost musejí být bezplatně zpřístupněny odběrateli, přičemž odběratel je oprávněn si
z těchto záznamů pořizovat výpisy, opisy, či jakékoliv kopie.
15.
NÁHRADNÍ DÍLY
Náhradní dílem se rozumí jakákoli část předmětu plnění. V případě ukončení výroby jakékoli komponenty předmětu plnění, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat
odběratele.
16.
DORUČOVÁNÍ
Jakékoliv oznámení bude považováno za doručené příslušnému adresátovi v den obdržení při doručování faxem, e-mailem či osobním doručování a třetím pracovním dnem odeslání k
poštovní přepravě v České republice a patnáctý pracovní den po odeslání při doručování do ciziny na adresy uvedené v Rámcové smlouvě nebo v objednávce či potvrzení objednávky, nebo
na adresu sídla zapsanou v Obchodním rejstříku či jiném rejstříku, do nějž se adresát zapisuje.
Za osvědčení o doručení veškerých oznámení, která mají být nebo mohou být mezi dodavatelem a odběratelem učiněna, budou považovány následující dokumenty:
a)
v případě doručení faxem, faxem vytištěná zpráva o doručení oznámení na příslušné faxové číslo uvedené v Rámcové smlouvě nebo v objednávce či potvrzení objednávky s
bezchybným výsledkem,
b)
v případě doručení e-mailem, potvrzení o doručení oznámení na příslušnou e-mailovou adresu uvedenou v Rámcové smlouvě nebo v objednávce či potvrzení objednávky,
c)
v případě doručení osobně, písemné potvrzení o přijetí,
d)
v případě doručování poštou, podací lístek osvědčující podání zásilky k přepravě doporučenou poštou na adresu uvedenou v Rámcové smlouvě nebo v objednávce nebo na
adresu sídla zapsanou v Obchodním rejstříku či jiném rejstříku, pokud se do něj adresát zapisuje.
17.
VOLBA PRÁVA
Tyto podmínky, jakož i veškeré smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem České republiky.
18.
ROZHODČÍ DOLOŽKA
Všechny spory vznikající z Rámcové smlouvy, jednotlivých kupních smluv, jakož i těchto podmínek a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Jako sudiště se sjednává Zlín. Jednacím jazykem je čeština.
19.
ROZHODNÉ ZNĚNÍ
Vyskytnou-li se mezi českým a cizojazyčným zněním těchto VNP rozpory, platí česká verze těchto VNP.
20.
ENVIROMENTÁLNÍ DOLOŽKA
Dodavatel je povinen plnit v rámci předmětu plnění pro TES VSETÍN s.r.o. předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, a to v členění dle zákonů popisujících jednotlivé složky životního
prostředí. Dodavatel je povinen zajistit, aby dodávaný předmět plnění a balení odpovídalo všem v období prodeje platným předpisům o ochraně životního prostředí.
V oblasti ochrany ovzduší je dodavatel povinen používat vozidla s platnou technickou kontrolou, neprovozovat v areálu společnosti TES VSETÍN s.r.o. zdroj znečišťování ovzduší bez
vědomí správy budov, nezakládat oheň v areálu společnosti TES VSETÍN s.r.o. činností dodavatele nezhoršovat kvalitu ovzduší.
Dodavatel nesmí bez osoby oprávněné za odběratele vědomí správou areálu závodu, vnášet závadné látky (např. pohonné hmoty, oleje…) do areálu závodu odběratele a v každém případě
vždy zamezit jejich úniku/vylití do půdy a kanalizace. Při používání pitné vody je dodavatel povinen ji využívat šetrně.
V oblasti nakládání s odpady, produkci odpadů vznikající při činnosti dodavatele je povinen, odstraňovat na vlastní náklady a nakládat s nimi v souladu se zákonem o odpadech.
Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a prostředky je dodavatel povinen zajistit proškolení osob nakládajících s danými nebezpečnými chemickými látkami a prostředky a
bezpečnostní listy těchto látek. Dodavatel je povinen vybavit své pracovníky potřebnými ochrannými pomůckami a prostředky první pomoci.
Dodavatel umožní odběrateli kontrolu jeho činnosti. V případě zjištění nesouladu s legislativními předpisy ochrany životního prostředí musí neprodleně dodavatel sjednat nápravu. Pokud
dodavatel neodstraní nesoulad, nebo v případě opakovaného porušení právních předpisů je odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Odběratel může písemně stanovit v případě potřeby další specifické podmínky pro činnost dodavatele v areálu TES VSETÍN s.r.o. v oblasti ochrany životního prostředí.
Dodavatel se zavazuje, že ohledně dodávaného zboží plní povinnosti dané Evropským nařízením č. 1907/2006/ES (REACH) a Směrnici ES č. 2011/65/ES (RoHS), ve znění pozdějších předpisů.
DOLOŽKA VYŠŠÍ MOCI
21.
Za vyšší moc jsou považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli dodavatele a brání mu dočasně nebo trvale v plnění povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření

smlouvy a nemohly být dodavatelem odvráceny nebo překonány, a to ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze odběratelem spravedlivě požadovat a v době uzavření smlouvy nemohly
být předvídány. Za vyšší moc budou považovány mimo jiné živelné pohromy, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace nebo občanská válka. Naopak se za vyšší moc nepovažují
zpožděné dodávky od subdodavatelů, platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu a dále veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy dodavatel byl v prodlení
s plněním své povinnosti nebo vznikly z jeho hospodářských poměrů.
V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moc, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených smluvním stranám smlouvou nebo těmito VNP.
Dodavatel je povinen odběratele o výskytu a zániku okolnosti vyšší moci bez zbytečného prodlení písemně informovat.
22.
OBECNÁ USTANOVENÍ
Strany se zavazují informovat se navzájem o změně organizace a přeměnách společnosti.
Úhrada poplatků, daní a cel spojených s plněním povinností dle smlouvy, bude dohodnuta a uvedena v objednávkách, jinak platí shora uvedená dodací podmínka.
Odběratel nebo odběratelem pověřené třetí osoby jsou oprávněny po oznámení dodavateli, kdykoliv v pracovních dnech a obvyklou pracovní dobu kontrolovat přímo dodržování plnění
závazků ze strany dodavatele, případně jeho subdodavatelů.
Odběratel požaduje, aby zboží, které mu má být dodáno bylo opatřeno v souladu se zákonnými požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, při dodržování všech předpisů na
ochranu životního prostředí, při respektování lidských práv a podobných spravedlivých či obecně uznávaných požadavků a pravidel.

Platnost od 12.12.2017

