VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY
1. _Všeobecně
1.1 Těmito Všeobecnými nákupními podmínkami se řídí vztahy mezi společností Promens a.s. jako kupujícím a jejími
dodavateli, kteří jsou v pozici prodávajícího. Tyto Všeobecné nákupní podmínky budou uplatňovány pro veškeré
objednávky společnosti Promens a.s., pokud nebude platnou, oboustranně podepsanou smlouvou s prodávajícím
stanoveno jinak. Vztahy neupravené těmito Všeobecnými nákupními podmínkami se řídí ustanoveními Občanského
zákoníku a právním řádem České republiky. Případné odchylky od těchto Všeobecných nákupních podmínek musí být
mezi kupujícím a prodávajícím písemně odsouhlaseny.
1.2 Předmětem plnění jsou dodávky zboží, materiálu a služeb zejména pro výrobu plastových dílů. Součástí předmětu plnění
jsou balení, značení, doprava a předání na adrese kupujícího, není-li dohodnuto jinak.
1.3 Veškeré informace, technická data, vzorky apod. sdílené mezi prodávajícím a kupujícím jsou považovány za důvěrné a
nesmí být použity k jiným účelům, než je určeno, ani předány žádné třetí straně.
1.4 V případě, že se jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných nákupních podmínek dostane do rozporu se zákonem z titulu
jeho změn a platnosti, stává se neplatným pouze toto ustanovení, přičemž ostatní zůstávají v platnosti.
2. Způsob objednávání a dodání
2.1 Kupující předkládá prodávajícímu písemnou objednávku, která specifikuje požadovaný předmět dodávky, množství,
termín dodání, dohodnutou cenu, dodací a platební podmínky. Oboustranně je akceptován způsob předání objednávky
- osobně, poštou nebo faxem.
2.2 Prodávající je povinen objednávku písemně potvrdit do 48 hodin od jejího obdržení. Jakékoliv doplňky či změny v
potvrzení objednávky vůči objednávce a oproti těmto Všeobecným nákupním podmínkám vstupují v platnost až po
písemném odsouhlasení kupujícím. Oboustranně je akceptován způsob předání potvrzení objednávky - osobně, poštou
nebo faxem.
2.3 Potvrzením objednávky a dodávkou předmětu plnění se mezi prodávajícím a kupujícím uzavírá kupní smlouva ve smyslu
Občanského zákoníku, a těchto Všeobecných nákupních podmínek, kterou se prodávající zavazuje dodat objednané
zboží ve stanoveném termínu na sjednaném místě a kupující odebrat a uhradit dle dohodnutých podmínek.
2.4 Prodávající je oprávněn dodat objednané zboží bez předchozí dohody s kupujícím nejdříve 5 pracovních dnů před
potvrzeným termínem. Splatnost faktur za zboží dodané před dohodnutým termínem se prodlužuje o stejný počet dnů.
2.5 Není-li dohodnuto jinak, zodpovídá prodávající za balení dodávaného zboží v rozsahu dostatečném k ochraně před
poškozením při dopravě, manipulaci a skladování. Specifický druh balení a značení dohodne v případě potřeby kupující
s prodávajícím v samostatném dokumentu, např. Dohodě o jakosti.
3. Dokumentace, fakturace
3.1 Prodávající je povinen ke každé dodávce přiložit dodací list, který obsahuje název a množství dodaného zboží, číslo
objednávky kupujícího a identifikaci prodávajícího. Je-li v objednávce, Dohodě o jakosti nebo jiném smluvním ujednání
mezi prodávajícím a kupujícím smluveno předání dalších průvodních dokumentů (analýzní certifikát, atest apod.), je tyto
prodávající povinen doručit společně s dodávkou zboží. Dodávka nesplňující tyto požadavky může být považována za
nekompletní.
3.2 Faktura musí obsahovat úplnou identifikaci dodaného zboží, jednotkovou a celkovou cenu, číslo dodacího listu nebo
jeho kopii, datum uskutečnění zdanitelného plnění a číslo objednávky kupujícího. Bez těchto náležitostí je kupující
oprávněn fakturu rozporovat a může dojít k pozdržení platby.
3.3 Splatnost faktur za dodané zboží nebo služby činí 30 dnů, není-li oboustranně dohodnuto jinak. Dostane-li se kupující
do prodlení s úhradou faktury, má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den
prodlení.
3.4 Prodávající je povinen předat kupujícímu veškerou dokumentaci vyplývající z povinností stanovených zákonem
č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů v platném znění a zákon č.356/2003 Sb. o chemických látkách
a chemických přípravcích a o změně některých zákonů v platném znění.
4. Kvalita, reklamace
4.1 Prodávající je srozuměn s tím, že kupující dodává své výrobky v celosvětovém měřítku a dodržení kvalitativních
parametrů a dohodnutých termínů dodávek má zásadní vliv na vzájemnou spolupráci v celém rozsahu dodavatelského
řetězce. Poruchy dodávek zboží, materiálu či služeb proto mohou způsobit škody značného rozsahu a prodávající si je
vědom toho, že tyto škody budou kupujícím vůči němu uplatňovány.
4.2 Záruční lhůta, kterou poskytuje prodávající kupujícímu na dodané zboží činí 24 měsíců od data dodání. Podmínkou pro
přiznání záruky je dodržování stanovených způsobů skladovacích, manipulace a použití. Za jejich stanovení a předání
informací kupujícímu zodpovídá prodávající.
4.3 Kupující neprovádí 100% vstupní kontrolu dodávek vyjma kontroly na úplnost, vnější neporušenost obalů a statistické
přejímky srovnáváním dle ČSN ISO 2859-1. Je-li předmět plnění skladován v souladu se stanovenými skladovacími
podmínkami a vada je odhalena až ve výrobním procesu nebo u konečného zákazníka, jedná se o vadu odhalenou včas
ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku a zodpovědnost za její odstranění nese dodavatel. Zjevné poškození obalu
výrobků, které je patrné při vykládce kupující neprodleně oznámí prodávajícímu.
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4.4
4.5

4.6

Jakékoliv odchylky od stanovené technické specifikace identifikované při příjmu nebo v průběhu zpracování je kupující
povinen neprodleně oznámit prodávajícímu a dohodnout s ním způsob řešení a nápravná opatření vedoucí k zamezení
opakování situace. Za celkové řešení reklamace a návrh nápravných opatření zodpovídá prodávající.
Prodávající si je vědom, že kupující může nechat v průběhu dodávek ověřit technické vlastnosti dodaného zboží v
nezávislé zkušebně. Bude-li zjištěn rozpor s technickou specifikací zboží, zahájí kupující vůči prodávajícímu reklamační
řízení. V rámci takto zahájeného reklamačního řízení je prodávající povinen uhradit kupujícímu mimo škody uplatněné
dle čl. 5. rovněž prokazatelné náklady na provedené zkoušky.
Veškeré prokazatelné náklady spojené s reklamací nese prodávající. Prokáže-li prodávající, že reklamace dodaného
zboží je neopodstatněná, je oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto případem spojené. Obě strany
se zavazují uhradit shora uvedené náklady druhé straně nejpozději do 30 dnů od jejich fakturace.

5. Náhrada škody
5.1 V případě, že je prodávající v prodlení s dodávkou zboží kupujícímu nebo k němu dojde z důvodu nekompletní nebo
kvalitativně nevyhovující dodávky, má kupující nárok na smluvní pokutu kryjící ztráty způsobené prokazatelným
výpadkem ve výrobním procesu. Tato smluvní pokuta nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za škody způsobené
nesplněním smluvní povinnosti dle platného práva.
6. Systém řízení jakosti, životní prostředí
6.1 Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu provedení auditu svého systému řízení jakosti a poskytne veškerou
součinnost nutnou k prověření procesů souvisejících s plněním objednávek kupujícího a plněním stanovených
nápravných opatření.
6.2 Kupujícím může být vyžadováno implementování specifických operačních postupů do organizačních, výrobních metod
nebo logistiky prodávajícího. Nejčastějším požadavkem na dodavatele je udržovat pojistnou zásobu dodávaných dílů ke
zkrácení operačních časů v případě náhlé potřeby (výskyt vadných dílů, havárie apod.). Očekávat lze rovněž požadavky
z oblasti environmentálního managementu. Jsou-li takové požadavky vyžadovány, budou uvedeny v samostatném
dokumentu. Obecně se prodávající zavazuje plnit v souvislosti s dodávkami zboží kupujícímu všechna zákonná nařízení
vztahující se k životnímu prostředí a vyvine maximální úsilí o minimalizaci negativních vlivů vyplývajících z jeho činnosti
na životní a pracovní prostředí.
6.3 Případné specifické požadavky vyplývající z obchodní spolupráce prodávajícího, kupujícího a konečných zákazníků,
budou konkretizovány v samostatném dodatku k těmto Všeobecným nákupním podmínkám, který bude oboustranně
odsouhlasen.
7. Volba práva
7.1 Obě smluvní strany se dohodly, že případné spory mezi nimi vzniklé v souvislosti s plněním objednávek se pokusí řešit
smírně. Nedojde-li k vyřešení sporu touto cestou, bude v řešení postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku. Jako místně příslušný soud v řešení sporů je určen Krajský soud v Brně.
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