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Všeobecné obchodní a dodací podmínky
I. Nabídka
1.Podklady, které se vztahují k nabídce, tj. obrázky, výkresy, údaje o
hmotnosti, rozměrech, atd. platí pouze jako přibližné, pokud nejsou
výslovně označeny jako závazné. Dodavatel si k nabídkám, výkresům a
ostatním podkladům vyhrazuje vlastnické a autorské právo a tyto nesmějí
být dány k dispozici třetím osobám. Výkresy prohlášené kupujícím za
důvěrné mohou být dány k dispozici třetím osobám pouze s písemným
souhlasem kupujícího.
2.Kupující přejímá plnou zodpovědnost za všechny podklady předané
osobně dodavateli, výkresy, kalibry, vzorky atd. Co se týče porušení
autorských práv třetích osob, kupující je zodpovědný za výkresy předané
dodavateli. Při vyřizování objednávky kupujícího podle daných výkresů,
není dodavatel povinen jménem kupujícího kontrolovat, zda budou jejím
prováděním podle konstrukčních výkresů porušena patentová práva
třetích osob. Kdyby i přesto vznikla zodpovědnost pro dodavatele, bude
tato zodpovědnost převedena na kupujícího.
II. Rozsah dodávky
1.Pro rozsah dodávky je rozhodující písemné potvrzení objednávky
dodavatelem. Máli nabídka dodavatele dočasnou platnost a je přijata jak
náleží, pak v případě, že objednávka nebyla potvrzena včas, je
rozhodující nabídka. U vedlejších dohod a úprav se vyžaduje písemný
souhlas dodavatele.
2.Při požadavku na speciální nástroje může být nabídnuté množství
zvýšeno, nebo sníženo o 10 %, avšak nejméně o 2 kusy. Fakturováno
bude skutečně dodané množství.
III. Cena a platba
Cena zboží nezahrnuje dopravné a balné. Náklady na dopravu a balné
jsou uvedeny ve faktuře zvlášť a zahrnují zahraniční i tuzemské
dopravné, pokud není dohodnuto jinak.
1.Závazný je vždy způsob, jenž je uveden jako platební podmínka
v nabídce uvedeného zboží.
2.Platba za dodávky se provádí většinou jako platba předem,
neodvolatelný akreditiv nebo platba po dodání zboží.
IV. Dodací lhůta
1.Dodací lhůta začíná potvrzením objednávky, avšak až po obdržení
potřebných dokladů, zmocnění a uvolnění poskytnutých kupujícím příp.
po obdržení neodvolatelného akreditivu.
2.Dodací lhůta se považuje za dodrženou, jestliže předměty dodávky
již opustily závod nebo byla oznámena připravenost zboží k odeslání.
3.Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případě opatření v rámci
stávek nebo výluk a také v případě vyšší moci, pokud takové překážky
významně ovlivní výrobu a dodání předmětů dodávky. Totéž platí,
jestliže takové okolnosti nastanou u subdodavatele. Dodavatel
nezodpovídá za výše uvedené okolnosti, jestliže nastanou během již
trvajícího prodlení. V závažných případech musí dodavatelé o počátku i
ukončení takových překážek kupující informovat co nejdříve.
4.Bylo-li odeslání zboží na žádost kupujícího odloženo, je dodavatel
po stanovení přiměřeného časového limitu a jeho bezvýsledném vypršení
oprávněn odprodat předmět dodávky někomu jinému a dodat zboží po
přiměřeně prodlouženém období.
5.Předpokladem dodržení dodací lhůty je splnění smluvních
povinností kupujícím.
VI. Výhrada vlastního práva
1.Dodavatel si vyhrazuje vlastnictví předmětů dodávky do doby,
dokud kupující nezaplatí všechny pohledávky a závazky vyplívající
z obchodního vztahu, včetně nároků, které mohou vyvstat ze smluv
uzavřených ve stejnou dobu nebo v budoucnu. Totéž platí i v případě,
jestliže jsou nároky dodavatele fakturovány částečně nebo celkově,
bilancovány a uznány. Jestliže kupující jedná v rozporu se smlouvou,
zvláště v případě neplacení, je dodavatel oprávněn požadovat na
kupujícím na základě upomínky navrácení předmětů dodávky a kupující
je povinen je vrátit. Při vrácení stejně jako zabavení předmětů dodávky
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může dodavatel odstoupit od smlouvy, avšak pouze písemným
prohlášením. Kupující musí dodavateli oznámit zabavení a další právní
kroky podniknuté třetími osobami písemně a bez prodlení.
2.Kupující je oprávněn prodat předměty dodávky řádnou obchodní
cestou. Předem však postoupí dodavateli všechny své nároky a druhotná
práva, která mohou vyvstat z prodeje zboží vůči spotřebitelům nebo
třetím osobám. Právo dodavatele vymáhat své vlastní nároky nebude
dotčeno.
Dodavatel je povinen vzdát se svého práva, pokud kupující řádně vyrovná
své závazky. Kupující je dodavateli povinen přesně stanovit postoupené
pohledávky a jejich dlužníky, údaje potřebné k jejich inkasování,
odevzdat příslušné dokumenty a oznámit toto postoupení dlužníkům.
Pokud jsou předměty dodávky prodány společně se zbožím, které není
majetkem dodavatele, budou považovány nároky kupujícího vůči jeho
zákazníkovi za postoupené v částce dodaného zboží stanovené mezi
dodavatelem a kupujícím.
3. Dodavatel se zavazuje vzdát se svých pojistek, pokud jejich
hodnota překročí pohledávky pojištěné proti nezaplacení o více než 25 %.
4. Dodavatel je oprávněn pojistit předměty dodávky proti krádeži,
rozbití, ohni, vodě a jinému poškození na náklady kupujícího, pokud sám
nemůže takové pojištění prokázat.
5. Kupující nesmí dát předmět dodávky do zástavy ani postoupit
jako záruku. Bez prodlení musí oznámit dodavateli zabavení, zajištění
nebo jiná právní opatření třetích osob.
6.Pokud vzniknou dodavateli nějaké závazky v souvislosti s platbou
kupujícího směnkou, zůstává v účinnosti výhrada vlastního práva včetně
zvláštních pojistek a dohodnutých jiných platebních jistot, dokud kupující
jako směnečný dlužník směnku neproplatí.
VII. Odpovědnost za vadné dodávky
Dodavatel je zodpovědný za vady dodávky, k čemuž patří také
skutečnost, že dodávka nemá slíbené vlastnosti, s vyloučením jakýchkoliv
dalších nároků a nehledě na kapitolu IX, odstavec 4, takto:
1. Všechny části jevící se jako nepoužitelné nebo podstatně omezené
v použitelnosti do 6 měsíců (při vícesměnném provozu do 3 měsíců) po
dodání, v důsledku okolnosti patrné již před přechodem rizik – obzvláště
vlivem špatného typu nástroje, špatné kvality surovin nebo nesprávné
výrobě – budou opraveny nebo nahrazeny dle uvážení dodavatele
bezplatně. Takové nedostatky musí být dodavateli okamžitě písemně
oznámeny. Nahrazené části budou převedeny jako majetek dodavatele.
Ruční dodavatele za nedostatky materiálu, který mu dodá kupující, budou
omezeny na takové nedostatky, které může dodavatel obvyklou odbornou
a pečlivou prohlídkou odhalit. Pokud by k pozdržení nedošlo z viny
dodavatele, stává se ručení nejpozději 12 měsíců po převedení rizik
neplatným. U důležitých výrobků jiných výrobců je ručení dodavatele
omezeno na postoupení ručení výrobce těchto výrobků. Jestliže jsou
nástroje vyráběny podle výkresů kupujícího, omezuje se ručení
dodavatele na zachování rozměrů význačných na těchto výkresech.
2. Promlčení práva kupujícího na reklamaci závad je vždy 6 měsíců
od data včasného sdělení závad, nejdříve však po vypršení záruční lhůty.
3.Za škody vzniklé v následujících případech se nepřebírá žádná
zodpovědnost: nevhodné a nesprávné použití, špatná montáž nebo
uvedení do chodu kupujícím nebo třetí osobou, přirozené opotřebení,
špatná nebo neopatrná manipulace, nevhodné vybavení, chemické,
elektrochemické nebo elektrické vlivy, pokud nebyly zjevně zaviněny
dodavatelem.
4.Kupující písemně odsouhlasí požadovaný termín opravy příp.
náhrady předmětu dodávky, jejíž provedení dodavatel podle vlastního
uvážení považuje za nutné. Pokud tak neučiní, je dodavatel zproštěn
jakékoliv zodpovědnosti. Kupující je oprávněn provádět opravy na
vadných předmětech nebo si je dát opravit třetími osobami a požadovat
náklady vzniklé v souvislosti s tím pouze v naléhavých případech
ohrožení bezpečnosti provozu a k odvrácení relativně velkých škod nebo
je-li dodavatel v prodlení s opravnými pracemi, přičemž je povinen to
dodavateli okamžitě sdělit.

15.4.2010

ALBA precision spol. s r.o
Šípková 452/18
CZ-620 00 BRNO

V 1.1

5.Z nákladů vzniklých opravnými pracemi předmětů dodávky hradí
dodavatel cenu neuhrazených předmětů včetně poplatků za odeslání, a to
za předpokladu, že stížnost byla oprávněná.
6.Záruční lhůta pro nahrazené nebo opravené předměty je 3 měsíce,
ale minimálně do vypršení původní záruční lhůty dodaných předmětů.
7.Ručení dodavatele neplatí, jestliže kupující nebo třetí osoby bez
předchozího souhlasu dodavatele provedly nevhodné úpravy nebo
opravné práce.
8.Další nároky kupujícího, zvláště pak nároky týkající se odškodnění
za poškozené zboží jsou vyloučeny, pokud nejsou stanoveny zákonem.
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XII. Další závazky
Pokud je stanoven jakýkoliv závazek dodavatele, a to z jakéhokoli
právního důvodu, je tento závazek omezen úhrnnou částkou 5 %
z hodnoty dodaných předmětů.
XIII. Soud příslušný pro spory
Spory plynoucí ze smlouvy podnikatelů, právnických osob nebo
veřejných nadací přísluší soudu v místě sídla dodavatele nebo soudu
v místě jeho pobočky, která dodávku provádí. Dodavatel je oprávněn dát
podnět k soudnímu řízení proti kupujícímu u soudu v místě sídla
kupujícího.

VIII. Zodpovědnost za vedlejší závazky
Pokud kupující nemůže dodané předměty užívat dle smlouvy
v důsledku neprovedení návrhů a rad učiněných před nebo po uzavření
smlouvy, z toho vyplívajícího špatného provedení předmětů a v důsledku
jiných vedlejších závazků – jako jsou pokyny pro provoz a údržbu
předmětů dodávky – platí ujednání v kapitolách VII. a IX. s vyloučením
dalších nároků kupujícího.
IX. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy
1.Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se celá dodávka
neuskutečnila před převedením rizik. Totéž platí v případě platební
neschopnosti dodavatele. Kupující je dále oprávněn odstoupit od
smlouvy, pokud je znemožněno vyrobení části objednaných předmětů
stejného typu a existuje-li oprávněný zájem kupujícího částečnou
dodávku odmítnout. Pokud ne, je kupující oprávněn přiměřeně snížit
požadovanou náhradu.
2.V případě prodlení dodávky, ve smyslu kapitoly IV, je kupující
oprávněn po stanovení odkladu dodavatelem s výslovným prohlášení o
odmítnutí dodávky po tomto odkladu odstoupit od smlouvy, jestliže tento
odklad nebyl dodržen.
3.Pokud tato nemožnost dodržení termínu vznikne v období zpoždění
nebo jinou vinou kupujícího, bude tento zavázán k přiměřené náhradě.
4.Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel
nevezme na vědomí dodatečnou lhůtu kupujícího poskytnout na opravu
nebo náhradu vadných předmětů podle těchto dodacích podmínek. Právo
kupujícího na odstoupení od smlouvy zůstává v účinnosti v případě
dodavatelovy neschopnosti nebo nemožnosti opravit nebo nahradit tyto
vadné předměty.
5.Další nároky kupujícího, týkající se zvláště úprav, odstranění,
snížení a náhrady škody jakéhokoliv druhu včetně poškození dalšího
zboží jsou vyloučeny, pokud nejsou stanoveny zákonem.
X. Právo dodavatele odstoupit od smlouvy
1.V případě vyšší moci, jak je uvedeno v kapitole IV těchto dodacích
podmínek, bude smlouva příslušným způsobem upravena, pokud bude
podstatně ovlivněn ekonomický význam nebo obsah dodávky a v případě
následně prokázané nemožnosti provést smlouvu. Pokud provedení není
z ekonomických důvodů možné, je dodavatel oprávněn odstoupit od
smlouvy částečně nebo úplně. Toto odstoupení dodavatele od smlouvy
nezakládá žádné nároky na vyrovnání s kupujícím. Pokud má dodavatel
v úmyslu využít svého práva na odstoupení, musí tento záměr kupujícímu
oznámit písemně, jakmile mu tato skutečnost bude známa, tedy i
v takových případech, kdy bylo dříve dohodnuto s kupujícím prodloužení
dodací lhůty.
XI. Zvláštní ustanovení pro objednávky obrábění (dohotovení,
úprava, nový návrh a obnovení nebo oprava nástrojů)
Jako dodatek nebo odchylně od těchto dodacích podmínek platí pro
takové objednávky obrábění toto:
1.Faktury musí být zaplaceny po přijetí bez jakýchkoliv slev.
2.Zpracovatel těchto objednávek obrábění není zodpovědný za
vlastnosti jemu dodaného materiálu. Jeho nárok na odměnu zůstává
nedotčen. Pokud se chybou způsobenou strojním zařízením Zpracovatele
stane materiál nepoužitelný, ztrácí zpracovatel právo na odměnu a
objednavatel jakékoliv nároky na náhradu.
3.Zodpovědnost za vady je vyloučena.
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