Všeobecné nákupní podmínky společnosti T-CZ, a.s.
I. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné nákupní podmínky upravují závazkové vztahy mezi
společností T – CZ, a.s. se sídlem Na strži 28/241, 140 00 Praha 4. IČ:
25269879 jako kupujícím nebo objednatelem (dále též jen „kupující“ nebo
„objednatel' nebo „odběratel'] a jejím obchodním partnerem jako
prodávajícím nebo zhotovitelem (dále též jen „prodávajíc“ nebo „zhotovitel'
nebo „dodavatel“ ). Tyto všeobecné nákupní podmínky jsou přílohou a
nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi odběratelem a dodavatelem (dále
jen „smlouva), a to jak smlouvy kupní dle ustanovení § 2079 a násl.
občanského zákoníku v případech, kdy předmětem smlouvy je dodání zboží
dodavatelem odběrateli, tak smlouvy o dílo dle ustanovení § 2586 a násl.
občanského zákoníku v případech, kdy předmětem smlouvy je provedení
díla_ Tam, kde se v těchto VNP mluví o zboží, myslí se tím i dílo; tam, kde o
kupní ceně, myslí se tím i cena díla.
Ustanovení těchto všeobecných nákupních podmínek (dále též jen „VNP") se
uplatní tehdy, pokud ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím
není sjednána jiná úprava práv a povinností smluvních stran. Odběratel
nakupuje zboží a objednává díla pouze na základě těchto všeobecných
nákupních podmínek. Pokud v konkrétním obchodním případě není
mezi odběratelem a dodavatelem dohodnuto jinak, mají tyto všeobecné
nákupní podmínky přednost před obchodními podmínkami dodavatele.
Případné odchylky od těchto VNP musí být písemně odsouhlaseny a
potvrzeny oběma smluvními stranami.
II. Uzavření smlouvy
Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem musí být uzavřena v písemné
formě (není-li dále uvedeno jinak), a to případně i či s využitím
elektronických prostředků (e-mailem).
Smlouva se považuje za uzavřenou doručením písemné (i elektronickou
formou) akceptace (potvrzení) nabídky ze strany odběratele dodavateli.
Písemně nepotvrzené nabídky dodavatele nebo jejich změny nejsou pro
odběratele závazné. Není-li v nabídce výslovně omezena doba její
platnosti, je odběratel oprávněn akceptovat ji kdykoliv v ob dobí dvou
měsíců po jejím doručení odběrateli. Jakékoliv poptávky či objednávky
vystavené a doručené odběratelem jakékoliv třetí osobě se považují za
nezávazné pro odběratele a nemají povahu návrhu na uzavření smlouvy,
není-li v nich výslovně uvedeno jinak. Je-li v objednávce odběratele
výslovně uvedeno, že je závazná a má povahu návrhu na uzavření
smlouvy, může dojít k uzavření smlouvy také okamžikem, kdy dodavatel
doručí odběrateli písemnou akceptaci takové objednávky odběratele
nebo dodá zboží v objednávce uvedené.
Ohledně objednatelem zhotovených či předávaných zobrazeni, výkresů,
výpočtů a jiných podkladů si objednatel vyhrazuje vlastnická a autorská
práva; nesmí být zpřístupněny třetím osobám bez předchozího
písemného souhlasu objednatele. Musí být použity výlučně pro výrobu
na základě objednávky objednatele; po vyřízení objednávky musí být bez
vyzvání vráceny objednateli.
III. Termín dodání
Termín dodání je ve smlouvě určen vždy konkrétním dnem, případně dny
nebo lhůtou.
Je-li termín dodání určen konkrétním dnem I dny, musí dodavatel dodat
zboží právě v určený konkrétní den I dny. Dodání zboží před určeným
konkrétním dnem / dny je dodavatel oprávněn uskutečnit pouze na
základě předchozí dohody s odběratelem.
Je-li termín dodání určen lhůtou, je dodavatel oprávněn dodat zboží
kdykoliv během určené lhůty.
Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, začíná dodací lhůta běžet dnem uzavření
smlouvy.
Není-li smlouvou určeno jinak, předá dodavatel odběrateli zároveň s
dodáním zboží i veškeré doklady nutné k převzetí zboží, naklá dání s ním
a k jeho užívání.
Neprovede-li dodavatel plnění včas, je povinen zaplatit odběrateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny neprovedené části plnění za každý
den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu
škody. Neprovede-li dodavatel plnění ani v dodatečně poskytnuté lhůtě
odběratelem, je odběratel oprávněn odstoupit od celé nebo od části
smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy jsou strany povinny vrátit si
již poskytnutá plnění. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok
odběratele na zaplacení smluvních pokut a nárok odběratele na náhradu
škody.
IV. C ena
Cena se sjednává ve smlouvě. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak,
zahrnuje cena i náklady na balení a na dopravu zboží do místa určení.
Je-li cena ve smlouvě uvedena bez DPH, připočte dodavatel při fakturaci
k ceně DPH podle aktuálně účinných právních předpisů.
V. Platební podmínky
Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po převzetí zboží odběratelem.
Fakturu dodavatel neprodleně zašle na adresu sídla odběratele poštou ,
elektronicky nebo ji doručí přímým osobním předáním.
Pokud není dohodnuto jinak, je termín splatnosti faktury 30 kalendářních
dnů a začíná běžet dnem doručení faktury odběrateli.
Jakákoliv platba odběratele se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla
příslušná částka řádně odepsána z účtu odběratele ve prospěch účtu
dodavatele.
Vl. Přechod vlastnictví a rizika
Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, přechází vlastni cké právo ke
zboží na odběratele, jakmile odběratel dodané zboží převezme.
Nebezpečí škody přechází na odběratele okamžikem, kdy odběratel
zboží převezme.

VII.
Změny uzavřené smlouvy
Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně prostřednictvím
číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat za smluvní
strany. Návrh dodatku je oprávněna předložit kterákoliv smluvní strana.
VIII.
Balení zboží
Pokud ve smlouvě není dohodnut způsob baleni zboží, je dodavatel povinen
zboží zabalit za použiti nejlepší dostupné technologie přiměřené povaze a
hodnotě zboží tak, aby bylo zamezeno poškození či ztrátě dodávaného zboží,
s přihlédnutím k charakteru zboží, dodávanému množství a s ohledem na
použitý způsob dopravy.
IX.
P ř epr ava z bož í
Dodavatel je povinen na své náklady zajistit přepravu zboží na místo dodání.
Dodavatel je oprávněn uskutečnit přepravu zboží prostřednictvím smluvního
dopravce. Prodávající musí umožnit kupujícímu uplatnit práva z přepravní
smlouvy vůči dopravci.
X . Záruka za jakost, odpovědnost za vady zboží
Dodavatel zaručuje, že dodané zboží odpovídá ve smlouvě dohodnutým
podmínkám a specifikacím a zejména že je bez výrobních a právních vad.
Dodavatel poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne
dodání zboží.
Odběratel je povinen oznámit dodavateli vadu zboží písemně nejpozději do
skončení záruční lhůty, tj. do 24 měsíců ode dne dodání zboží. E-mail je pro
účely oznámení vad považován za písemnou formu. Oznámení vady bude
podle možnosti obsahovat též uplatnění a volbu nároku odběratele z vady. V
případě jakýchkoliv vad zboží či díla (bez ohledu na to, zda dodáním zboží či
provedením díla s vadami je smlouva porušena podstatným nebo
nepodstatným způsobem) má odběratel nároky jako při vadách, které jsou
podstatným porušením smlouvy, a to tak, jak jsou upraveny v příslušných
ustanoveních občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).
Uplatnil-li odběratel nárok na odstranění vad zboží, je dodavatel povinen vady
odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy
mu bylo doručeno oznámení vad.
Nezahájil-li dodavatel odstraňování vad bez zbytečného odkladu po doručení
oznámení vad, nejpozději však následující pracovní den po doručení
oznámení vad, vyzve jej odběratel k zahájení odstraňování vad a poskytne
mu k tomu dodatečnou přiměřenou lhůtu.
Nezahájí-li dodavatel odstraňování vad ani v dodatečné přiměřené lhůtě
poskytnuté mu k tomu odběratelem, je odběratel oprávněn nechat vady
odstranit odborně způsobilou třetí osobou na náklady dodavatele. Dodavatel
se zavazuje náklady na odstranění vad třetí osobou podle předchozí věty
nahradit odběrateli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k tomu bude
odběratelem vyzván.
Odmítne-li odběratel vadné zboží převzít, bude toto zboží považováno za
nedodané.
Dodavatel ručí za to, že veškeré jím dodané zboží a jím poskytnutá plnění
odpovídají v okamžiku dodání objednateli aplikovatelným ustanovením
právních a jiných předpisů, normám a pravidlům profesních sdružení a
odborných svazů To platí zejména také ohledně ustanovení práva na
ochranu životního prostředí platných v Evropské unii, v České republice a
v místě sídla dodavatele.
XI.
Všeobecná ustanovení
Obě strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu neposkytnou
třetí osobě žádné informace obchodního rázu, zejména žádné informace o
obsahu smlouvy či o jednání stran o uzavření smlouvy ani žádné jiné informace
obchodní či technické povahy, které získaly od druhé strany při plnění smlouvy
nebo v souvislosti s ním. Tato povinnost trvá i po neomezenou dobu po
ukončení smluvního vztahu mezi stranami.
Práva a povinnosti těmito podmínkami neupravené se řídí platnými
ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).
Smluvní strany si zvolily pro posuzování veškerých majetkových a
závazkových vztahů vzniklých mezi nimi při dodávkách zboží či
provedení díla nebo v souvislosti s nimi, jsou -h nedílnou součástí smluv
o nich tyto Všeobecné nákupní podmínky, jako rozhodne právo České
republiky, bez kolizních ustanovení a s výjimkou ustan ovení Úmluvy
OSN a smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňské úmluvy).
Posuzování platnosti smluv uzavřených mezi smluvními stranami při
dodávkách zboží či provedení díla nebo v souvislosti s nimi, jsou-li
nedílnou součástí smluv o nich tyto Všeobecné nákupní podmínky, se
rovněž řídí právem České republiky.
Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv majetkový spor vzniklý ze smluv
uzavřených mezi nimi při dodávkách zboží či provádění díla nebo v
souvislosti s nimi, jsou-li nedílnou součástí těchto smluv tyto Všeobecné
nákupní podmínky, pokud se takový majetkový spor nepodařilo odstranit
vzájemným jednáním, bude předložen k rozhodnutí věcně příslušnému
soudu v České republice, přičemž místní příslušnost soudu se určí podle
sídla odběratele.
Je-li smlouva uzavřena ve více jazykových verzích, je pro určení práv a
povinností smluvních stran rozhodující znění české.
Dodavatel není oprávněn postoupit žádná svá práva ze smlouvy,
včetně, nikoliv však výlučně, peněžitých pohledávek vůči odběrateli, na
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu odběratele. Dodavatel
není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu odběratele
postoupit žádné své povinnosti ani závazky ze smlouvy třetím osobám i
(subdodavatelům). Udělí-li odběratel souhlas, nese i nadále dodavatel
plnou odpovědnost za splnění smlouvy, jako by ji plnil sám.
Subdodavatelé musí být zavázáni k plnění všech povinností dodavatele
podle smlouvy i těchto VNP.
Tyto Všeobecné nákupní podmínky vstupují v platnost dnem 1.1.2022.
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