Všeobecné nákupní podmínky společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o, Plzeň, Česká republika
(stav k: 13.03.2014)
§ 1 Platnost těchto podmínek
(1) S výhradou odlišných dohod v jednotlivých případech se smlouvy budou s námi realizovat výhradně dle podmínek
následujících ustanovení. Protichůdné či odlišné podmínky dodavatele jsou pro nás závazné jen tehdy, pokud jsme je výslovně
písemně uznali. Naše podmínky platí také tehdy, pokud s vědomím protichůdných či odlišných podmínek dodavatele přijmeme
dodávky bez výhrady, aniž bychom protichůdné či odlišné podmínky dodavatele písemně uznali.
(2) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny naše nákupy dodávek a výkonů. Pro podnikatele a právnické osoby
veřejného práva a subjekty veřejného práva platí naše podmínky také v případě budoucích obchodních vztahů.
§ 2 Uzavření smlouvy a realizace smlouvy
(1) Dodavatel je povinen přijmout naši objednávku ve lhůtě dvou týdnů. Smlouva s námi platí za uzavřenou v případě, že
dodavatel naši objednávku bez výhrady potvrdí nebo mu bude zasláno písemné potvrzení o nákupu. V případě, že vydáme
písemné potvrzení o nákupu, je toto potvrzení, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak, rozhodující pro obsah a rozsah
smlouvy.
(2) Dodavatel je povinen nám zajistit vlastnické právo k dohodnutým předmětům prosté práv třetích osob.
(3) Ke každé dodávce musí být připojen dodací list, který musí obsahovat údaje naší objednávky (číslo a datum objednávky,
nákladové středisko).
(4) Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva na technické požadované profily, vyobrazení, výkresy, vzory a ostatní podklady.
Tyto nesmějí být zpřístupněny třetím osobám bez našeho výslovného souhlasu. Takovéto podklady a informace musí být
výslovně použity pro výrobu a dodávku na základě naší objednávky a po realizaci objednávky nám bez vyzvání odevzdány
zpět. Vyhrazujeme si kdykoliv právo na uzavření dohody o mlčenlivosti.
(5) Změny, vedlejší ujednání nebo dodávky vyžadují ke své platnosti výslovnou písemnou dohodu.
§ 3 Ceny a platby
(1) Ceny uvedené v objednávce jsou závazné. Ceny platí pro dodávky „franco adresa dodávky“ včetně balného, pokud nebylo
výslovně dohodnuto něco jiného. Povinnost k vrácení obalů trvá pouze v případě zvláštní dohody, na naše přání si však
dodavatel obal vezme zpět. Náleží nám právo na započtení a zadržení zboží v zákonem stanoveném rozsahu.
(2) Faktury musí být nezávisle na adrese dodání stále zasílány na naší účetní centrálu v Plzni, Univerzitní 1159/53, 30100
Plzeň. Řádně vystavené faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů po jejich obdržení. Při platbě do 14 dnů po obdržení řádné faktury
jsme oprávněni si odečíst 3 % slevu.
§ 4 Dodací lhůta
(1) Dodací lhůta uvedená v objednávce je závazná. Nastanou-li okolnosti, ze kterých vyplývá, že dohodnutá dodací lhůta
nemůže být dodržena, je dodavatel povinen nás neprodleně informovat.
(2) V případě prodlení s dodávkou nám přísluší zákonné nároky. Především jsme oprávnění po marném uplynutí přiměřené
lhůty požadovat náhradu škody místo výkonu, resp. části výkonu. Také v případě, že byla dohodnuta smluvní pokuta, zůstane
tento nárok na náhradu škody nedotčen. Můžeme požadovat celkem nárok na náhradu nám vzniklých škod z prodlení v plné
výši. Tyto nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty nám nepřísluší v případě, že zavinění není na straně dodavatele.
§ 5 Nároky z vad
(1) Přísluší nám neomezeně zákonné nároky z vad. V každém případě jsme oprávněni, požadovat od dodavatele podle naší
volby jako dodatečné plnění odstranění vad nebo dodávku výrobku bez vady (náhradní dodávka). Dodavatel je potom povinen,
nést potřebné náklady na odstranění vad nebo náhradní dodávky. Výslovně si vyhrazujeme právo na náhradu škody
v zákonném rozsahu.
(2) Pokud nám náleží zákonná reklamační povinnost, je naše reklamace včasná, v případě že k ní dojde do 10 pracovních dnů
ode dne zjištění okolností odůvodňujících provedení reklamace.
(3) Na naše nároky, především naše nároky z vad, vůči dodavateli platí minimálně zákonná promlčecí lhůta. Jakékoliv krácení
promlčecí lhůty je vyloučeno. Na nároky z vad činí promlčecí lhůta nejméně tři roky. Průběh promlčení je omezen, v případě, že
existují zákonné předpoklady, především ale také v případě, že dodavatel s naším souhlasem výskyt vady nebo odstranění
přezkoumá, pokud nám sdělí výsledek přezkoumání nebo odmítne pokračování odstranění. V případě dodatečného plnění nebo
výměny vadných dílů dodavatelem počíná pro tyto díly nová záruční doba.
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§ 6 Ručení
(1) Dodavatel ručí neomezeně v rámci zákonných ustanovení. Ručí především za to, že převzetím a používáním jím
nabízených a dodaných předmětů nebudou porušovány národní a zahraniční patenty a ostatní ochranná práva. Dodavatel je
povinen zajistit přiměřenou pojistnou ochranu ke krytí veškerých nám případně vzniklých škod.
(2) Dodavatel nás zprostí všech nároků třetích osob na první výzvu v takovém rozsahu, v jakém a pokud má vůči nám povinnost
na náhradu škody.
§ 7 Ochrana zákazníků, zákaz konkurence
(1) Pokud bude dodavatel použit námi jako subdodavatel u našeho zákazníka, je po dobu jeho pověření jako subdodavatele a
na navazující období šesti měsíců zavázán nevykonávat s tímto zákazníkem žádnou obchodní činnost, na základě které
vstupuje plněním, které má věcnou souvislost s jeho pověřením prostřednictvím nás, do soutěže vůči nám nebo vůči některému
s námi spojenému podnikateli. Tento závazek platí bez ohledu na to, zda je tato obchodní činnost vykonávána přímo či nepřímo
a bez ohledu na to, zda se toho dopustí jako samostatný dodavatel, zástupce, člen orgánu, zaměstnanec, zaměstnavatel,
investor, poradce, ovládající společník, partner společného podniku nebo při jiné činnosti na vlastní nebo cizí jméno. Dále musí
náš dodavatel jako námi nasazený subdodavatel zachovávat vůči třetím osobám v tajnosti identitu zákazníka a zdržet se toho,
aby bez našeho předchozího písemného souhlasu přímo či nepřímo zveřejnil nebo použil informace, které získal na základě
svého zapojení do projektu jako subdodavatel.
(2) Při porušení výše uvedených povinností je dodavatel povinen k zaplacení okamžitě splatné námi v závislosti na způsobu
porušení určené přiměřené smluvní pokuty za každé jednání v rozporu s tímto ustanovením. Výše pokuty bude námi stanovena
po spravedlivém posouzení a bude v případě sporu přezkoumána příslušným soudem. Každé další porušení, které zavazuje
k zaplacení výše uvedené smluvní pokuty, nastává při jednání v rozporu s tímto ustanovením delším než jeden týden. Tato
smluvní pokuta nevylučuje uplatnění prokazatelně vyšších škod, přičemž uhrazená smluvní pokuta bude započtena na náš
nárok na náhradu škody.
(3) Pokud se prokáží konkrétní důvody pro porušení výše uvedené povinnosti, je dodavatel povinen nám ve lhůtě dvou týdnů
poskytnout písemně úplnou zprávu o tom, jak dalece a v jakém rozsahu vyvíjel během trvání dohody o ochraně zákazníků
obchodní činnost způsobem popsaným v odstavci jedna (1) nebo zveřejnil či použil informace popsaného druhu.
§ 8 Přechod nebezpečí, vlastnictví, zákaz postoupení, reklama z obchodního vztahu
(1) Nebezpečí nahodilého zániku nebo nahodilého zhoršení vlastností předmětů dodávky nebo výkonu přechází nejdříve
s předáním, resp. s převzetím na námi určeném daném místě dodávky, při dílčích dodávkách nebo plněních teprve tehdy, když
nám dodávka nebo výkony byly zcela předány.
(2) Vlastnické právo k předmětům dodávky nebo výkonu na nás přechází neomezeně a prosto práv třetích osob předáním, resp.
převzetím.
(3) Postoupení nároků, které náleží dodavatelům z obchodního vztahu s námi, je vyloučeno.
(4) Dodavatel není bez našeho výslovného písemného souhlasu oprávněn použít obchodní vztah s námi pro reklamní účely.
§ 9 Místo plnění, soudní příslušnost, rozhodné právo;
(1) Místem plnění pro všechny dodávky a výkony je Plzeň, pokud není písemně dohodnuto něco jiného.
(2) Pro všechny nároky vyplývající z obchodního vztahu vůči podnikatelům, právnickým osobám veřejného práva nebo
subjektům veřejného práva je sjednána místní soudní příslušnost věcně příslušného soudu v Plzni. I přesto jsme oprávněni
žalovat dodavatele u jiného soudu, který je ze zákona příslušný.
(3) Smluvní vztah se řídí výhradně právem České republiky. Aplikace Úmluvy Spojených národů ze dne 11. dubna 1980 o
smlouvách o prodeji zboží („Vídeňská úmluva o koupi zboží“) je vyloučena.
§ 10 Závěrečná ustanovení
(1) Pokud je některé nebo vícero ustanovení předcházejících podmínek neúčinné nebo se neúčinným stane, nemá to žádný vliv
na účinnost ostatních ustanovení. Na místo neúčinných ustanovení nastoupí taková ustanovení, která budou co nejvíce
odpovídat hospodářskému účelu smlouvy s přiměřeným zachováním oboustranných zájmů.
(2) Všechny naše dřívější Všeobecné nákupní podmínky jsou tímto zrušeny.
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