VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY
PGI MORAVA s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1
Veškeré právní vztahy vyplývající z uzavřené
smlouvy mezi PGI MORAVA s.r.o. (dále jen kupující) a
prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými nákupními
podmínky (dále jen VNP). Jakákoli ujednání odlišná od
textu těchto VNP musí být předem projednána a písemně
odsouhlasena oběma smluvními stranami.

1.2
Obchodní podmínky jiného znění a odlišná
ujednání v potvrzeních, korespondenci apod. jsou
neplatná, i když nejsou kupujícím výslovně rozporována.
Přijetí nabídky, potvrzení objednávky, převzetí dodávky či
její úhrada znamená souhlas s podmínkami prodávajícího
pouze za předpokladu, že obchodní podmínky
prodávajícího budou výslovně akceptovány a písemně
bude účinnost VNP kupujícího vyloučena.

1.3
Tyto VNP se považují za akceptované nejpozději
v okamžiku přijetí objednávky kupujícího prodávajícím.

2. Uzavření smlouvy

2.1
Smlouvy, objednávky, odvolávky či jiné dohody
lze uzavřít pouze písemnou formou. Přijetí a akceptaci
objednávky kupujícího je nutné potvrdit prodávajícím
písemně s uvedením kompletních údajů týkajících se
dodávky. Podmínka dodržení písemné formy je splněna
odesláním objednávky a potvrzení objednávky e-mailem.
Pokud prodávající kompletně nepotvrdí objednávku
během 7 kalendářních dnů, je kupující oprávněn od ní
odstoupit s okamžitou platností.
2.2
Pokud není uvedeno jinak, za zboží jsou
považovány i služby. Prodávající je povinen plnit 100%
potvrzené smlouvy.

2.3
Kupující může v průběhu plnění smlouvy změnit
předmět dodávky co do jeho množství, termínu a
provedení. Následuje dohoda kupujícího s prodávajícím,
ve které obě smluvní strany vypořádají vzniklé náklady a
dohodnou náhradní termín plnění adekvátní k povaze
změny.

3. Dodávka, dodací termíny, prodlení v dodávce

3.1
Dohodnuté dodací lhůty či termíny jsou závazné a
platné do místa plnění, definovaného dodací podmínkou
uvedenou ve smlouvě (dle platného znění podmínek
INCOTERMS), která taktéž definuje odpovědnost za
dopravu a pojištění přepravovaného zboží.
3.2
Pokud prodávající zjistí, že sjednaný termín,
nebo jiná podmínka smlouvy, nemůže být dodržena,
neprodleně tuto skutečnost oznámí kupujícímu, který
následně stanoví přiměřený termín nebo podmínku pro
náhradní plnění. Pokud i přesto bude dodávka v prodlení,
kupující si vyhrazuje právo zajistit plnění třetí stranou
s tím, že veškeré vzniklé vícenáklady půjdou k tíži
prodávajícího. Tímto není dotčeno právo na odstoupení
od smlouvy v důsledku opožděného dodání a na náhradu
škody.
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3.3
Dílčí plnění a předčasné plnění jsou možné,
pouze po písemném schválení kupujícím. Odchylky ve
množství jsou povoleny pouze v toleranci max. +5%,
jakékoliv jiné množství je hodnoceno jako neúplná
dodávka. Při dodání většího množství než bylo ujednáno,
je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství,
ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
3.4
Přijetí opožděné dodávky nebo plnění neznamená
vzdání se jakýchkoliv nároků na náhradu škody.

4. Cena

4.1
Sjednané ceny za zboží v sobě zahrnují veškeré
náklady prodávajícího spojené s plněním smlouvy
uzavřené s kupujícím a jsou neměnné. Dodavatel není
oprávněn požadovat jinou cenu, pokud předem nedojde
k písemnému odsouhlasení jiné ceny kupujícím.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1
Kupující uhradí cenu za zboží pouze na základě
řádně vystavené faktury, obsahující číslo objednávky a
dodacího listu, označení zboží, množství, cenu, měnu,
číslo účtu prodávajícího a další náležitosti platného
účetního a daňového dokladu dle platných právních
předpisů.
5.2
Kupující je oprávněn vrátit nesprávně vystavený
doklad zpět prodávajícímu. Do doby doručení správného
dokladu obsahujícího veškeré předepsané náležitosti, není
kupující v prodlení s platbou a lhůta splatnosti začíná
běžet ode dne doručení správného dokladu.

5.3
Splatnost faktur je 30 dnů od vydání dokladu,
není-li písemně dohodnuto jinak.

5.4
Pokud zboží dodané prodávajícím neodpovídá
smlouvě, je plnění vadné a kupující si vyhrazuje si právo
pozastavit platby v rozsahu vadného plnění, dokud
prodávající nesplní své závazky řádně. Do doby nápravy
není kupující v prodlení s platbou a lhůta splatnosti začíná
běžet ode dne řádného splnění smlouvy.
5.5
Prodávající není oprávněn bez předchozího
souhlasu kupujícího postoupit své pohledávky nebo je
nechat inkasovat třetí osobou.

5.6
Pro případ prodlení kupujícího s platbou je
prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení
z dlužné částky v zákonem stanovené výši. Za den
zaplacení se považuje den připsání prostředků na účet
prodávajícího.

6. Přechod vlastnického práva

6.1
Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího
okamžikem řádného převzetí zboží v místě určeném.
Převzetí zboží je potvrzeno kupujícím na dodacím listu,
jehož kopii si kupující ponechává.
6.2 Ujednání o výhradě vlastnického práva je účinné
pouze za předpokladu, že je učiněno v písemné formě a
podepsáno oběma smluvními stranami.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY
PGI MORAVA s.r.o.

7. Kvalita dodávaného zboží
7.1
Potvrzením objednávky se prodávající zavazuje
dodat zboží v požadované jakosti způsobilé k účelu, pro
který je určeno.
7.2
Prodávající je povinen seznámit kupujícího
s plánovanými změnami ve výrobním procesu či kontroly a
to nejpozději před uzavřením smlouvy.

8. Odpovědnost za vady zboží

8.1
Prodávající je povinen dodat zboží v množství,
jakosti a provedení stanoveném smlouvou a těmito VNP.
Tato povinnost je porušena, pokud dojde k dodání zboží
s vadou. Za vadu se považuje i vada v dokumentaci a vada
obalu zboží. Dodání vadného zboží je vždy porušením
smlouvy.
8.2
Kupující se zavazuje, že bezodkladně a písemně
oznámí prodávajícímu skutečnosti, které byly podle
obvyklosti daného obchodování zjištěny. V tomto rozsahu
upouští prodávající od námitky opožděného oznámení
vady.

8.3
Vada zboží je u prodávajícího uplatněna dnem,
kdy mu prodávající oznámí skutečnost o zjištění vadného
plnění.
8.4
Prodávající odpovídá za vady zboží, které
existovaly v době přechodu nebezpečí škody na
kupujícího. Práva z vadného plnění je kupující oprávněn
uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění,
v souladu s ust. § 2112 odst. 1 NOZ.

8.5
Po zjištění vadného plnění má kupující právo
určit, jakým způsobem budou jeho nároky z vadného
plnění uspokojeny (dodání nové bezvadné věci, odstranění
vad opravou, sleva z kupní ceny nebo odstoupení od
smlouvy). Tímto není dotčeno právo kupujícího na
náhradu škody.
8.6
Pro nároky kupujícího z vadného plnění se uplatní
příslušná ustanovení NOZ.

8.7
Prodávající se zavazuje k uzavření odpovídajícího
pojištění odpovědnosti za vadu výrobku, které zahrnuje
také náklady na vrácení vadných výrobků od kupujícího i
třetí strany, kontrolu, třídění, montáž a demontáž
vadných výrobků. Na požádání musí prodávající prokázat
uzavření tohoto pojištění předložením potvrzení o
pojištění.

8.8
Další podmínky odpovědnosti za vady zboží a
následný postup jsou definované v dokumentu Příručka
kvality dodavatele, který je ke stažení na webových
stránkách kupujícího, v sekci Pro partnery, oddíl Ke
stažení.

9. Záruka

9.1
Prodávající se zaručuje kupujícímu, že zboží
dodané v souladu s touto smlouvou bude plně funkční,
použitelné, bez materiálových, konstrukčních, výrobních a
vzhledových či jiných vad specifikovaných v těchto VNP a
příslušné uzavřené smlouvě.
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9.2
Záruka poskytnutá prodávajícím na dodávané
zboží je 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím. Zárukou
na zboží přebírá prodávající odpovědnost, že dodané
zboží bude po tuto dobu způsobilé pro použití a zachová si
smluvené a obvyklé vlastnosti.

9.3
Prodávající se zavazuje po dobu záruky zahájit
práce směřující k odstranění vady nejpozději do 24 hodin
od vznesení požadavku kupujícího, pokud nebude písemně
dohodnuto jinak. Vada musí být odstraněna v co
nejkratším možném čase, nejpozději však do 5 pracovních
dnů.

12. Vyšší moc

12.1
Události vyšší moci, válečné události, přírodní
katastrofy, úřední opatření a ostatní nepředvídatelné,
neodvratitelné a závažné události zprošťují oba smluvní
partnery jejich povinností k plnění po dobu jejich účinku.
Obě smluvní strany jsou zavázány poskytnout neprodleně
požadované informace a přizpůsobit závazky změněným
vztahům dle zásad poctivého obchodního styku.
12.2
Pokud taková událost trvá déle než 2 měsíce, obě
smluvní strany mohou od dotčené smlouvy, či ještě
nenaplněných smluvních závazků, odstoupit s okamžitou
účinností od doručení výpovědi.

13. Zachování obchodního tajemství
13.1
Obě smluvní strany se zavazují, že budou se
všemi obchodními a technickými údaji, o kterých se dozví
v rámci jejich obchodního vztahu, zacházet jako
s obchodním tajemstvím. Jakékoliv uvolnění třetí straně
musí být písemně odsouhlaseno. Obdobně musí být vázáni
i subdodavatelé prodávajícího.
13.2
Za důvěrné se považují zejména technické
specifikace, údaje o ceně, know-how, obsah smlouvy a
dále všechny informace a dokumenty, které by mohly být
součástí obchodního tajemství.

13.3
Porušení mlčenlivosti je závažným porušením
smlouvy a může být důvodem odstoupení od smlouvy.
Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.
13.4
Vzájemná obchodní propagace je možná po
předchozím písemném souhlasu druhé strany.

14. Závěrečná ustanovení
14.1
Obě strany prohlašují, že všechny právní předpisy
a normy citované v těchto VNP jsou jim známé a vyjadřují
souhlas s jejich aplikací. Právní vztahy vyplývající ze
smluvního vztahu uzavřeného na základě těchto VNP se
řídí právní řádem České republiky.
14.2
Pokud by bylo některé ustanovení těchto
podmínek, a na jejich základě uzavřené smlouvy neplatné
nebo neúčinné, nebo by se takovým stalo, není tímto
dotčena platnost nebo účinnost ostatních ujednání těchto
VNP a uzavřené smlouvy. V takovém případě se smluvní
strany dohodnou na nahrazení ustanovení novým tak, aby
se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu
ustanovení původního.

