VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY BAEST Machines & Structures, a.s.

Pro všechny smluvní vztahy, a jednání předcházející jejich vzniku, související
s nákupem zboží a služeb společností BAEST Machines & Structures, a.s., se
sídlem Černoleská 1930, 256 01 Benešov, IČ: 28939131, zapsané v
Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 15464
(„Objednatel“) platí, pokud nebylo mezi Objednatelem a konkrétním
subjektem ujednáno jinak, ve vztahu ke všem subjektům – potenciálním
dodavatelům níže uvedené všeobecné nákupní podmínky („VNP“). VNP jsou
nedílnou součástí poptávky, objednávky i jiného návrhu smlouvy
adresovaných směrem k potenciálním dodavatelům Objednatelem.
Objednatel nakupuje produkty a služby od Dodavatele za účelem výroby
vysoce náročných zařízení pro své konečné zákazníky, kterými jsou pravidelně
velké společnosti působící v České republice, Evropské unii a světě vyžadující
nejvyšší dosažitelnou kvalitu vstupů. Objednatel proto od Dodavatele
požaduje a očekává produkty a služby odpovídající ve všech ohledech
aktuálnímu stavu techniky v době plnění. Dodavatel bere na vědomí, že
Objednatel využije jeho dodávky pro výrobu komplexních zařízení vysoké
hodnoty.
Dodavatel prohlašuje, že je odborníkem v oboru předmětu plnění. Jako takový
odpovídá plně za kvalitu svých dodávek, přičemž Objednatel se na tuto
vlastnost Dodavatele spoléhá a není povinen provádět jakékoli kontroly plnění
Dodavatele, aniž by tím byla dotčena odpovědnost Dodavatele za kvalitu a
množství plnění a za škodu způsobenou plněním vadným.

1.

dokumentaci jakosti, vedlejší práce, jakož i veškeré potřebné pracovní
nasazení náležející dle technických podkladů a obchodních zvyklostí k
rozsahu poptávaného předmětu plnění a nutné k úplnému splnění
smlouvy, i když nejsou ve smlouvě výslovně jmenovány.

1.4 OBJEDNÁVKA
Na základě nabídky Dodavatele Objednatel zpracuje a Dodavateli zašle
svou Objednávku. Pro vyloučení pochybnosti je zcela na vůli Objednatele, zda nabídku Dodavatele přijme. Dodavateli na základě zaslání
nabídky Objednateli nevznikají žádná práva vůči Objednateli a Objednateli povinnosti.

2.

Smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem vniká uzavřením písemné
smlouvy na základě návrhu Objednatele.
Smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem vniká též na základě objednávky Objednatele, a to okamžikem kdy je objednávka bezvýhradně
potvrzena Dodavatelem a zaslána zpět Objednateli v jakékoli písemné
formě. Objednatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou
ze strany Dodavatele – ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA

Bezvýhradným potvrzením objednávky se rozumí vyplnění kontaktních údajů Dodavatele a podpis odpovědné osoby oprávněné zavazovat
Dodavatele s připojením obchodní firmy a data.

1.1 POPTÁVKA
Poptávkou se rozumí komunikace Objednatele směrem k zájemcům –
dodavatelům/ potenciálním dodavatelům („Dodavatel(é)“) ohledně
možnosti uzavřít v budoucnu smlouvu (zejm. kupní, o poskytování
služeb, o dílo, atp.). Poptávky Objednatele ho nezavazují k žádnému
finančnímu plnění, vč. zejm. úhrady nákladů za následně Dodavatelem
provedenou nabídku, a to z jakéhokoliv právního důvodu. Poptávky
jsou nezávazné a představují pouze výzvu Objednatele vůči Dodavatelům, aby předložili, v případě jejich zájmu, svoji nabídku.

Podpisem každé smlouvy uzavřené s Objednatelem nebo potvrzením
objednávky Dodavatel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s těmito
VNP, že akceptuje veškeré podmínky těchto VNP, a to neodvolatelně a
bez výhrad, není-li ve smlouvě sjednáno něco jiného.
Podpisem smlouvy se Dodavatel též vzdává uplatnění vlastních všeobecných obchodních podmínek. Odchylné obchodní podmínky Dodavatele tak nejsou pro Objednatele závazné, a to ani potvrzením objednávky Dodavatelem, leda že se na závaznosti obchodních podmínek
Dodavatele smluvní strany ve smlouvě písemně dohodnou. V případě
rozporu mezi jednotlivými ustanoveními obchodních podmínek Dodavatele a Objednatele mají přednost obchodní podmínky Objednatele.

1.2 NABÍDKA
Nabídky Dodavatele musí doslovně odpovídat textu poptávky Objednatele (byla-li Dodavateli odevzdána) a uvádět číslo poptávky Objednatele. Případné nabídky Dodavatele odchylné od poptávky Objednatele musí být vypracovány odděleně a musí obsahovat výslovné odkazy
na odchylky od poptávky Objednatele. Nabídky, které v plném rozsahu
neodpovídají VNP nebo odkazují na všeobecné obchodní podmínky
Dodavatele, nebudou Objednatelem akceptovány. Eventuální prohlášení Objednatele týkající se takových nabídek Dodavatele v žádném
případě neznamená jejich přijetí Objednatelem.

1.3 POVINNOST

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ PODKLADŮ,
ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA ÚPLNOST NABÍDKY
Odevzdáním nabídky Dodavatel prohlašuje a přijímá plnou odpovědnost za to, že jsou dány všechny předpoklady ke splnění jeho povinnosti, která je předmětem učiněné nabídky (zejm. dodávky zboží nebo
poskytnutí služeb, dále též jen „předmět plnění“). Dodavatel se nemůže následně zprostit odpovědnosti za kvalitu a úplnost své nabídky
poukazem na to, že podklady, které mu byly Objednatelem předány,
jsou nejasné nebo chybné, nebo že jednotlivé dodávky zboží a/ nebo
poskytnutí služby, které jsou dle běžné zvyklosti v oboru součástí
řádného plnění, nebo jsou jinak potřebné k plnění v souladu se
smlouvou, nejsou v podkladech zvlášť uvedeny.
Pokud má Dodavatel za to, že jemu předané podklady jsou nejasné,
neúplné nebo jinak chybné, pak je Dodavatel povinen Objednatele na
takové nedostatky neprodleně písemně upozornit. Součástí písemného
upozornění Dodavatele formou doporučeného dopisu budou odůvodněné návrhy na řešení vytýkaných nedostatků podkladů.
Případná upozornění Dodavatele jsou ve smyslu výše uvedeného odstavce provedena neprodleně pouze tehdy, kdy budou Objednateli doručena do sedmi (7) dnů od předání poptávky, jejíž součástí jsou podklady Objednatele, Dodavateli a v každém případě před předložením
nabídky Dodavatele.
Pokud Dodavatel nezašle písemné upozornění týkající se nedostatků
podkladů Objednatele v souladu s tímto článkem 1.3, pak předložením
své nabídky Objednateli uznává, že poptávka a podklady Objednatele
jsou mu plně srozumitelné a že neobsahují žádné nedostatky. Předložením nabídky Objednateli zároveň Dodavatel uznává, že je připraven
dodat zboží nebo poskytnout službu v souladu s podklady a vzdává se
jakýchkoli nároků vůči Objednateli majících základ v chybně vypracované poptávce a podkladech.
Dodávky zboží a /nebo poskytnutí služby nabízené Dodavatelem Objednateli musí vždy zahrnovat všechny potřebné materiály, vybavení,

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednatel je vázán svým návrhem smlouvy/ objednávkou do uplynutí
patnácti (15) dnů od jeho odeslání (odevzdáni) Dodavateli, není-li v
návrhu uvedeno jinak. Pokud v této lhůtě Objednatel neobdrží písemný
souhlas Dodavatele s návrhem, projeveným platným potvrzením této
smlouvy nebo doučením potvrzené objednávky, smlouva nevznikne.

3.

TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1 PŘEDČASNÉ PLNĚNÍ
Předčasné, tedy před termínem stanoveným smlouvou, dodání zboží
nebo poskytnutí služby ze strany Dodavatele je možné pouze s písemným souhlasem Objednatele. Pokud bez takového souhlasu Dodavatel dodá zboží/ poskytne službu a Objednatel zboží nebo službu
přijme, nepůjde o přijetí ve smyslu splnění povinnosti ze smlouvy.

3.2 PRODLENÍ
Dodavatel v případě jakéhokoliv nedodržení termínu stanoveného
podle smlouvy uzavřené s Objednatelem (včetně těchto VNP) odpovídá
za škodu prodlením způsobenou. Pokud Dodavatel nedodrží sjednaný
termín plnění z jakéhokoli jiného důvodu než je působení vyšší moci
dle článku 17, uhradí Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z ceny
zboží/ služby, s jejichž plněním je Dodavatel v prodlení za každý den
prodlení.

3.3 POVINNOSTI DODAVATELE V PŘÍPADĚ PRODLENÍ
Aniž by byla dotčena práva Objednatele plynoucí z prodlení Dodavatele, je Dodavatel povinen, pokud se vyskytnou okolnosti, které mohou
způsobit jeho prodlení, tyto Objednateli neprodleně po jejich vzniku
písemně oznámit a prokázat. Včasné oznámení zbavuje Dodavatele
povinnosti k náhradě škody pouze tehdy, pokud prodlení prokazatelně a
v úplnosti zavinil Objednatel nebo bylo způsobeno událostmi vyšší
moci.

3.4 PRÁVO

OBJEDNATELE

POŽADOVAT

PŘERUŠENÍ

DODÁVKY
Objednatel je oprávněn od Dodavatele požadovat jednostranně a bez
udání důvodu přerušení dodávky, jakož i odložení smluvně stanovených termínů, a to v souhrnu na maximálně třicet (30) dní.

4.

s Objednatelem. Objednatel je však vždy oprávněn zaslat obal předmětu dodávky a/ nebo poskytnutí služby k likvidaci zpět Dodavateli, a
to na náklady a odpovědnost Dodavatele.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI
Objednatel je v případě porušení kterékoliv smluvní povinnosti ze
strany Dodavatele, zejména včasného a řádného poskytnutí předmětu
plnění, oprávněn zcela, nebo částečně ve vztahu k oddělitelnému dílčímu plnění, od smlouvy odstoupit, a to bez nutnosti stanovit Dodavateli dodatečnou lhůtu k plnění. Nároky Objednatele na náhradu škody z
důvodu prodlení s plněním ze strany Dodavatele zůstávají odstoupením
Objednatele nedotčeny. Je na vůli Objednatele, zda dodávky zboží nebo
poskytované služby Dodavatele plněné v rozporu se smlouvou (zejm.
neúplné, opožděné, jinak vadné) přijme, přičemž jeho práva vyplývající
z vadného plnění Dodavatele zůstávají nedotčena, včetně možnosti od
smlouvy odstoupit, požadovat zaplacení smluvní pokuty a požadovat
náhradu škody.
Zboží řádně do odstoupení Objednatele od smlouvy dodané Dodavatelem nebo služby do odstoupení Dodavatelem poskytnuté Objednatel
zaplatí tehdy, pokud z nich měl Objednatel zřejmý prospěch. Jinak si
strany, bude-li to možné (nikoli např. u poskytnutých služeb), vzájemně
vrátí plnění; Dodavatel bez nároku na náhradu akceptuje vrácené plnění
i ve zhoršeném stavu způsobeném užíváním, skladováním nebo montáží/ demontáží.

4.2 INSOLVENCE
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též tehdy, je-li na Dodavatele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na
Dodavatele do tří (3) měsíců od zahájení insolvenčního řízení; insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Dodavatele; insolvenční soud
zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku Dodavatele; insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Dodavatele; nebo je přijato
rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Dodavatele (vyjma
případů sloučení nebo splynutí), a to do doby úplného předání předmětu
dodávky zboží a/ nebo úplného poskytnutí služby Objednateli.

4.3 ÚČINKY
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají třetím (3) dnem následujícím
po dni odeslání písemného odstoupení druhé smluvní straně na adresu
smluvní strany uvedenou ve smlouvě.

5.

PORUŠENÍ SMLOUVY
Pokud Dodavatel poruší povinnost dle článku 1.3, 3.2, 4.1, 11, 13, 14,
15, 16, 18, 19 nebo 20, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny.
Splatnost smluvní pokuty dle předchozího odstavce nastává dnem následujícím po dni porušení smluvní povinnosti. Zaplacení smluvní
pokuty v případě porušení jedné povinnosti se nedotýká povinnosti
zaplatit smluvní pokutu při opětovném porušení stejné povinnosti nebo
při porušení jiné povinnosti Dodavatelem. Strany tímto berou na vědomí, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Dodavatele
splnit závazek zajištěný smluvní pokutou.
Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká práva Objednatele na náhradu
škody v plné výši, která vznikne Objednateli v důsledku porušení povinnosti Dodavatelem.

6.

CENA A DODACÍ PODMÍNKY
Smluvní cena uvedená v nabídce Dodavatele je stanovena jako cena
nejvýše přípustná zahrnující obvyklé balení; cena nebude žádným
způsobem navýšena. Všechny daně, cla a další poplatky placené Dodavatelem v souvislosti s plněním s výjimkou DPH platné v České
republice jsou do ceny uvedené v nabídce zahrnuty.
Není-li ve smlouvě sjednáno jiné místo dodání, platí dodací podmínka
DDP areál BAEST Machines & Structures, a.s. Benešov, ČR dle
INCOTERMS 2010. Areálem se rozumí výrobní areál nebo sklad
užívaný společností BAEST Machines & Structures, a.s. Benešov,
Česká republika.

7.

OBVYKLÉ BALENÍ
Obvyklým balením se rozumí, že předmět dodávky a/ nebo poskytnutí
služby bude zabalen způsobem pro příslušenou přepravu vhodným a
spolehlivým. Balení bude Dodavatelem provedeno pečlivě s ohledem
na všechna možná přepravní rizika. Pomocí obalových lístků, nápisů,
závěsných štítků apod. bude Dodavatelem zajištěna bezchybná identifikace předmětu dodávky a/ nebo poskytnutí služby a možnost bezchybného zjištění množství.
Vlastnictví obalu či jiného balení na Objednatele nepřechází
s dodávkou pouze, je-li to výslovně uvedeno ve smlouvě. V takovém
případě Dodavatel zajistí zpětné odebrání obalu po dohodě

8.

ZJIŠTĚNÍ DODANÉHO MNOŽSTVÍ
Pro určení dodaného množství je rozhodující zjištění z přejímky Objednatele. Dílčí dodávky jsou přípustné pouze s písemným souhlasem
Objednatele.

9.

EXPEDICE

9.1 POKYNY
Expedice se provádí dle pokynů Objednatele, který je až do dne odeslání oprávněn změnit adresu místa určení, přičemž případné takovou
změnou Dodavateli prokazatelně vzniklé náklady nese Objednatel.

9.2 MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění pro dodávky a služby Dodavatele je vždy místo určení
uvedené na objednávce Objednatele, popřípadě na dokladu o změně
místa určení dodávky dle článku 9.1.

9.3 EXPEDIČNÍ DOKLADY
Označení předmětu dodávky a/ nebo poskytnutí služby bude Dodavatelem provedeno v souladu s požadavky Objednatele uvedené na objednávce nebo sdělené Objednatelem dodatečně. Neurčí-li Objednatel
jinak, bude předmět dodávky a/ nebo poskytnutí služby, resp. jeho
části, označen štítkem nebo plastovou nálepkou, které budou vždy obsahovat číslo objednávky, dodávané množství, rozměry, hmotnost a
jakost.
Současně s každou expedovanou dodávkou musí Dodavatel dodat dokumentaci o jakosti na nosiči CD-ROM, který bude obsahovat předmětné materiálové normy, atesty materiálů, rozměrové normy a prohlášení Dodavatele o shodě dle ISO/IEC 17 050. Nebude-li s nejpozději
s dodávkou dodána uvedená dokumentace, dodávka nebude Objednatelem přijata se všemi důsledky z toho plynoucími, zejména posunem
termínu plnění. V případě, že Dodavatel nedodá uvedenou dokumentaci s dodávkou, je dále povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100
(sto) Eur za každý započatý kalendářní den prodlení až do dodání dokumentace. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Dodavatele splnit povinnost zajištěnou smluvní pokutou. Uhrazení smluvní
pokuty se nedotýká práva Objednatele na náhradu škody v plné výši,
která mu vznikne v důsledku porušení povinnosti Dodavatele.

9.4 POVINNOSTI DODAVATELE PŘI EXPEDICI
Pokud se dodávka uskutečňuje prostřednictvím třetí osoby, pak je odpovědností Dodavatele instruovat tuto třetí osobu ve smyslu článku 9.3.
Pokud v souladu s článkem 7 nemá být obal zaslán zpět Dodavateli, pak
tato skutečnost musí být uvedena v expedičních dokladech. Právo Objednatele na zpětné zaslání obalů na náklady Dodavatele zůstává nedotčeno.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A NÁHRADA
ŠKODY
10.1 OBECNĚ
Dodavatel odpovídá za to, že předmět plnění odpovídá objednávce,
právním předpisům platným v místě plnění, uplatňovaným normám
Objednatele, obecně uznávaným pravidlům a aktuálnímu stavu techniky a že součástí předmětu plnění je též dokumentace podle článku 9.3
těchto VNP. Dodavatel je povinen prověřit vhodnost norem a ostatních
pravidel uplatňovaných dle smlouvy a Objednatele ještě před poskytnutím plnění v případě potřeby neprodleně, písemně a s uvedením
důvodů upozornit na překážky řádného plnění smlouvy.
Objednatel není povinen provádět kontrolu přejímaného předmětu plnění, zejména jeho kvalitu, množství nebo jiný soulad se smlouvou.
Dodavatel odpovídá za vady, které má předmět plnění v okamžiku, kdy
přechází nebezpečí škody na věci z Dodavatele na Objednatele. Dodavatel odpovídá dále za vady, které se vyskytnou na předmětu plnění v
záruční době.
Dodavatel poskytuje Objednateli záruku, že celý předmět plnění a
každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních.
Předmět plnění nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá specifikaci
určené ve smlouvě či objednávce, účelu jeho použití, případně nemá
vlastnosti výslovně stanovené smlouvou či objednávkou nebo obecně
uznávanými předpisy a všeobecně uznávanou praxí.

10.2 ZÁRUČNÍ DOBA
Záruční doba na funkci, provedení, vybavení a jakost předmětu plnění
je třicet šest (36) měsíců od konečného převzetí předmětu plnění Objednatelem. Záruční doba začíná běžet nejdříve v okamžiku úplného

dodání zboží/ úplného poskytnutí služby Objednateli v místě určení.
Záruční doba nezačíná běžet provedením dílčích dodávek nebo dílčích
plnění – i když tyto byly smluvně ujednány, ani uvedením dílčích dodávek nebo dílčích plnění do provozu nebo jejich používáním Objednatelem.
Záruční doba se automaticky prodlužuje o časové období počínající
výskytem vady a končící datem opětovného uvedení předmětu plnění
do bezvadného stavu. Na veškeré vyměněné náhradní díly, které v
souvislosti s odstraněním vady byly Dodavatelem použity, se vztahuje
samostatná záruční doba třicet šest (36) měsíců. Záruční doba začíná
běžet ode dne převzetí vyměněného náhradního dílu Objednatelem.
Náklady odstranění vad v záruční době nese v plné výši Dodavatel.

10.3 ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Dodavatel neodpovídá za vady, prokáže-li, že vada vznikla jako přímý
a převažující důsledek skutečnosti, že předmět plnění nebyl provozován Objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za
technických podmínek stanovených smlouvou a objednávkou. Do doby
zjištění a prokázání odpovědnosti za vadu se má za to, že za vadu odpovídá Dodavatel a Dodavatel je v této době povinen pokračovat na
pracích spojených s odstraněním vady jako kdyby za vadu odpovídal. V
případě, že Dodavatel prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se
Objednatel uhradit Dodavateli náklady spojené s odstraněním vady.

10.4 ODSTRAŇOVÁNÍ VAD
Pokud Dodavatel bezodkladně neodstraní vytčené vady, je Objednatel
oprávněn vady odstranit na náklady Dodavatele. Objednatel je oprávněn vady ihned sám odstranit na náklady Dodavatele, pokud se jejich
odstranění pro Objednatele jeví jako naléhavé, a to především v souvislosti se službami nebo dodávkami jiných dodavatelů Objednatele
nebo ke splnění jeho povinností vůči svému zákazníkovi.

10.5 NÁHRADA ŠKODY
Dodavatel je povinen uhradit Objednateli škodu (skutečnou škodu a
ušlý zisk), kterou Dodavatel nebo jeho subdodavatelé způsobili Objednateli porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s
prováděním smlouvy. Náhrada škody se vztahuje též na následné i nepřímé škody, za které odpovídá Dodavatel, včetně škody vzniklé v důsledku nemožnosti využívat předmět plnění, náklady spojené s náhradním řešením výroby, zastavení výroby Objednatelem, a škody
způsobené u konečných zákazníků Objednatele.

11. PRÁVNÍ VADY
Pokud by užívání předmětu plnění vedlo k porušování právních předpisů, zejm. průmyslových nebo autorských práv, zajistí Dodavatel na
své náklady pro Objednatele práva na užívání předmětu plnění nebo
upraví předmět plnění pro Objednatele přiměřeným způsobem tak, aby
k porušování uvedených práv nedocházelo. Právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Dodavatele stanovené
v tomto článku není dotčeno.

12. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY A
VLASTNICKÉHO PRÁVA
Nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu plnění přechází na
Objednatele s úplným převzetím předmětu plnění Objednatelem v
místě určení. Přijetí dílčích dodávek a dílčí poskytnutí služeb – i když
tyto byly smluvně ujednány –, ani jejich uvedení do provozu a jejich
užívání Objednatelem nevedou k přechodu rizik.

13. VĚCI POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM
Veškeré Objednatelem poskytnuté pomůcky (zejm. normy, specifikace,
výkresy, výpočty, předpisy, atd., jakož i přípravky a nástroje) zůstávají
ve vlastnictví Objednatele a Dodavatel odpovídá za jejich vrácení Objednateli bez odkladu po uskutečnění předmětu plnění. Dodavatel bere
na vědomí, že pomůcky představují obchodní tajemství Objednatele.
Pomůcky nesmí být Dodavatelem kopírovány a Dodavatel je nesmí
zpřístupnit třetím osobám nebo je použít k jiným účelům než je splnění
povinností vůči Objednateli. V případě porušení této povinnosti Dodavatele se tento zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1
% z kupní ceny minimálně však ve výši 1000 (jeden tisíc) Eur za každé
takové jednotlivé porušení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno
právo Objednatele na náhradu škody. Dodavatel nesmí uplatnit ve
vztahu k pomůckám zadržovací právo.

14. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Dodavatel je povinen mít sjednáno odpovídající pojištění odpovědnosti
přiměřené předmětu plnění a rizikům spojeným s plněním smlouvy
uzavřené s Objednatelem. Existenci pojištění musí Objednateli doložit
nejpozději před zahájením předmětu plnění předložením odpovídajícího potvrzení o pojištění nebo smluvní dokumentace. V opačném
případě je Objednatel oprávněn odmítat plnění až do předložení odpo-

vídajícího potvrzení o pojištění nebo smluvní dokumentace. Posouzení,
zda předložená potvrzení o pojištění (smluvní dokumentace) obsahují
krytí odpovídající předmětu plnění a rizikům spojeným s plněním
předmětné smlouvy, uzavřené mezi Dodavatelem a Objednatelem, náleží Objednateli.

15. VYUŽITÍ SUBDODAVATELŮ
Dodavatel je oprávněn k plnění smlouvy uzavřené s Objednatelem
využít třetích osob coby subdodavatelů pouze s písemným souhlasem
Objednatele. Ustanovení předchozí věty se neužije v případě nezbytného pořízení výchozího materiálu, příp. normalizovaných nebo speciálních dílů. Ve všech případech za subdodavatele odpovídá Dodavatel jako by plnil sám.

16. POVINNOST ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI
Žádná ze stran nesmí poskytnout jakékoli třetí straně jakékoliv informace o smlouvě mezi nimi uzavřené, o jejích podmínkách a jednáních s
ní spojených („Důvěrné informace“), které se týkají druhé strany, bez
předchozího písemného souhlasu druhé strany, s výjimkou (i) svých
poradců vázaných povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako
strany, (ii) příslušných státních a jiných správních úřadů a soudů, pokud
jsou strany povinny podle obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout, nebo (iii) informací, které jsou nebo se stanou veřejně
dostupnými jinak než porušením této smlouvy.

17. VYŠŠÍ MOC
17.1 POJEM
Vyšší mocí se rozumí vnější nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany, která jí dočasně nebo
trvale zabránila ve splnění povinnosti. Nedodržení termínů subdodavateli nebo dopravci a ani problémy při výrobě v žádném případě nepředstavují vyšší moc.

17.2 PRÁVNÍ NÁSLEDKY
Smluvní strana, která se hodlá na vyšší moc odvolat, musí tuto událost
neprodleně a písemně oznámit a doložit druhé smluvní straně. V případě takového doložení zbavuje vyšší moc příslušenou smluvní stranu
na dobu jejího působení těch smluvních závazků, jejichž splnění se
touto událostí stalo nemožným nebo neproveditelným. Pokud vyšší
moc znemožní včasné splnění smluvní povinnosti nebo trvá déle než
třicet (30) dnů, může Objednatel bez dalšího písemně uzavřenou
smlouvu vypovědět. Výpověď je účinná dnem doručení druhé smluvní
straně.

18. KUPNÍ CENA, PLACENÍ, FAKTURACE
18.1 KUPNÍ CENA
Kupní cena je stanovena dohodou Objednatele a Dodavatele a je uvedena ve smlouvě/ na objednávce. Kupní cena uvedená je udávána bez
DPH. K takto stanovené kupní ceně bude připočtena DPH ve výši
stanovené platnými právními předpisy.
Kupní cenou se vždy rozumí cena kompletních výrobků včetně příslušenství, obalu, paletizace, nákladů na balení a jejich označení, dokladů, předání dopravci, jakož i pojištění výrobků proti obvyklým rizikům na dobu do přechodu nebezpečí škody na výrobcích na Objednatele, není-li stranami pro jednotlivý konkrétní případ stanoveno
předem písemně jinak.
Datem uskutečnění zdanitelného plnění je pro daňové účely datum vystavení daňového dokladu (faktury).

18.2 SPLATNOST
Kupní cena je splatná následně po převzetí úplného předmětu plnění.
Kupní cena bude Objednatelem zaplacena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem do devadesáti (90) dnů ode
dne doručení takového daňového dokladu (faktury) Objednateli, a to
bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený ve smlouvě/ na
objednávce. V případě chybně vystaveného daňového dokladu (faktury) je Kupující oprávněn pozastavit platbu Kupní ceny až do obdržení
opraveného daňového dokladu (faktury). V takovém případě je Kupující povinen neprodleně písemně vyrozumět Prodávajícího, který je
povinen bez zbytečného odkladu vystavit a doručit Kupujícímu opravený daňový doklad (fakturu).

18.3 ÚČINEK PLATBY
Pokud zjistí nesrovnalosti v platbách Objednatele, je Dodavatel povinen jej ihned o tomto informovat s uvedením konkrétních nesrovnalostí
a poskytnout mu lhůtu třicet (30) dní k případné nápravě.

18.4 VČASNOST

Platby se považují za včasné, pokud jsou odepsány z účtu Objednatele
nejpozději poslední den lhůty splatnosti.

18.5 FORMA A OBSAH FAKTUR
Všechny daňové doklady (faktury) budou zasílány do sídla Objednatele. Text daňového dokladu (faktury) bude sepsán tak, a faktura bude
členěna tak, aby bylo možné řádně a prokazatelně provést srovnání s
objednávkou a plněním, jakož i kontrolu účtů. Na daňovém dokladu
(faktuře) bude vždy uvedeno číslo objednávky. Daňový doklad (faktura) musí splňovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem. Pokud daňový doklad (faktura) nebude vystaven v souladu s tímto článkem 18.5, Objednatel ji vrátí Dodavateli, který má povinnost bez zbytečného dokladu vystavit a Objednateli doručit opravený daňový doklad (fakturu). Opravený daňový doklad (faktura) bude mít novou
splatnost podle článku 18.2.

19. POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK
Objednatel je oprávněn kdykoliv postoupit veškeré své pohledávky
vůči Dodavateli, které jsou po splatnosti, nebo jen jejich část, třetí
osobě. Dodavatel je oprávněn postoupit své pohledávky vůči Objednateli pouze s jeho písemným souhlasem.

20. ZÁPOČET
Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky
z předmětné smlouvy nebo z jiného titulu za Dodavatelem oproti pohledávkám, které má vůči němu na základě předmětné smlouvy Dodavatel. Dodavatel je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky
oproti pohledávkám, které má vůči němu na základě předmětné
smlouvy Objednatel, pouze s písemným souhlasem Objednatele.

21. ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto VNP, jakož i jejich výklad, se řídí právním řádem České republiky
s výjimkou jeho norem mezinárodního práva soukromého.
Platnost tohoto ujednání o volbě práva se řídí právním řádem České
republiky.

22. ŘEŠENÍ SPORŮ
Strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí k urovnání všech sporů
vzniklých z předmětné smlouvy. Pojmem „spor“ se rozumí situace,
v níž kterákoli ze stran uplatňuje vůči kterékoli jiné straně jakýkoli
nárok z titulu plnění podle předmětné smlouvy nebo v souvislosti s ní,
včetně případných nároků stran z odstoupení od předmětné smlouvy,
nároků z titulu vyrovnání, narovnání, bezdůvodného obohacení, náhrady škod, ztrát, zisku, ušlého zisku, ušlého příjmu, snížení hodnoty
obchodního jmění, či jakýchkoli jiných nepříznivých účinků, změn,
skutečností, událostí nebo okolností a nároků z nich stranám plynoucích, přičemž takto vznesený či uplatňovaný nárok je mezi příslušnými
stranami sporný.
Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor smírnou cestou do 60 dnů
od vzniku sporu dle předchozího odstavce, bude takový spor včetně
otázek platnosti, výkladu, realizace či ukončení práv vzniklých z

předmětné smlouvy řešen věcně příslušným českým soudem. Pro takový případ smluvní strany sjednávají místní příslušnost okresního
soudu v místě sídla Objednatele, je-li dána v konkrétním případě věcná
příslušnost okresního soudu, a Krajského soudu v Praze, je-li dána v
konkrétním případě věcná příslušnost krajského soudu.

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto VNP tvoří nedílnou součást objednávky či smlouvy uzavřené
mezi Dodavatelem a Objednatelem, která na ně odkazuje. V případě
rozporu mezi takovou smlouvou a ustanovením VNP mají přednost
ustanovení smlouvy. Neaplikovatelnost některých ustanovení těchto
VNP z důvodu odchylného ujednání ve smlouvě nemá za následek
neaplikovatelnost ostatních ustanovení VNP.
Bude-li jakékoliv ustanovení těchto VNP nebo smlouvy, jejíž jsou
součástí, shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným,
neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze smlouvy a ostatní ustanovení této smlouvy budou
nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu
anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Strany v takovém případě bez
zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k předmětné smlouvě,
které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak
co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným
nebo nevymahatelným ustanovením.
V případě rozporu mezi jazykovými verzemi VNP je rozhodující česká
jazyková verze.
Tyto VNP nahrazují veškeré své předchozí verze a Objednatel je
oprávněn je kdykoliv změnit nebo doplnit, a to zejména při změně
právních norem nebo při změnách své obchodní činnosti. Aktuální i
dříve účinné VNP Objednatel umístí na stránkách www.baest.cz v části
„Ke stažení“.
Dodavatel vyjádří souhlas s novými VNP buď písemně, přičemž postačuje potvrzení faxem nebo elektronickou poštou, nebo akceptací
kupní smlouvy, nebo potvrzením objednávky, anebo prvním zaplacením dohodnuté kupní ceny, nebo její části, po provedené změně VNP.
Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
občanského zákoníku.
Strany v souladu s § 1801 občanského zákoníku výslovně vylučují jeho
ustanovení § 1799 a § 1800.
Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty má za
následek automatické odstoupení od smlouvy.
Strany dále vylučují použití § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, který
stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě
projevů vůle smluvních stran.
Práva a povinnosti stran se řídí občanským zákoníkem v souladu s jeho
§ 3028 odst. 3. Tyto všeobecné nákupní podmínky nabyly platnosti a
účinnosti dne 16.12.2013

Potvrzuji, že jsem se jménem společnosti ....................................... seznámil(a) s těmito Všeobecnými nákupními podmínkami, všem jejich ustanovením jsem
náležitě porozuměl(a) a nepovažuji žádné z nich za překvapivé, či jinak vybočující z obchodní praxe.
Místo:
Datum:
……………..……………………………
jméno:
funkce:
Po vyplnění (místo, datum, jméno a funkce) a podpisu prosím zašlete spolu s potvrzenou objednávkou na adresu společnosti BAEST Machines & Structures, a.s.,
Černoleská 1930, 256 01 Benešov.

