VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY
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Všeobecné nákupní podmínky
1

Objednávka

3.2 Faktura musí obsahovat všechny zákonem stanovené
náležitosti pro daňový doklad, číslo objednávky, všechny údaje o
zboží v položkách dle objednávky (množství, váha, počet kusů)
s uvedením příslušné ceny a celkovou cenu zboží v plné výši a po
slevě, jinak je MONTS s.r.o. oprávněna fakturu vrátit.

1.1 Pro tuto objednávku platí výlučně tyto nákupní podmínky.
Jakoukoli odchylku od těchto podmínek lze provést pouze
v objednávce nebo v písemné dohodě stran. Odmítnutí těchto
nákupních podmínek prodávajícím činí objednávku MONTS s.r.o.
neplatnou. Tyto všeobecné nákupní podmínky mohou být
nahrazeny Rámcovou smlouvu o dodávkách.
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1.2 Objednávka MONTS s.r.o. je závazná pouze, pokud je
zaslána prodávajícímu písemně (tj. písemně, faxem, e-mailem
nebo EDI - Electronic Data Interchange).

4.1 Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce
minimálně 24 měsíců (v případě delších zákonných nebo
smluvních lhůt po tuto dobu), nebo není-li v rámci smluvního
ujednání záruční lhůta jinak specifikovaná. Prodávající odpovídá
za to, že provedení, konstrukce, účelnost a technika výroby zboží
odpovídá poslednímu stavu vědy a techniky, že byl použit pouze
vhodný a prvotřídní materiál, a že předmět objednávky je vhodný
pro účel použití.

1.3 Objednávka musí být prodávajícím písemně potvrzena
MONTS s.r.o. do pěti dnů od data doručení, jinak se objednávka
považuje za potvrzenou. MONTS s.r.o. si vyhrazuje právo
objednávku odvolat kdykoli před obdržením jejího potvrzení.
1.4
Změny v objednávce učiněné prodávajícím jsou platné
pouze, pokud jsou písemně potvrzeny MONTS s.r.o..
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Vady zboží, záruka za jakost

4.2 MONTS s.r.o. je oprávněn reklamovat vady zboží kdykoli
během záruční doby a má na výběr volbu nároku vyplývajícího
z vady zboží.
4.3 Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá právních vad.
V případě porušení cizích práv v souvislosti s objednaným zbožím,
je prodávající povinen učinit vše nezbytné, aby MONTS s.r.o.
nebyl zažalován ani neutrpěl škodu. Případnou škodu prodávající
uhradí.

Dodací podmínky

2.1 Prodávající dodá zboží v termínu dodání nebo v dodací lhůtě
na místo dodání uvedené v objednávce. Dodací lhůta běží od data
vyhotovení objednávky. Zboží bude dodáno v pracovní den od
7:00 do 15:00, pokud není dohodnuto jinak.

4.4 Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem
MONTS s.r.o. Existuje-li mezi stranami spor, zda se jedná o
záruční vadu, zavazuje je prodávající na vlastní náklady až do
doby vysvětlení otázky, zda se jedná o záruční vadu, alespoň
dočasně odstranit existující vady.

2.2 Prodlení s dodáním zboží má za následek zrušení kupní
smlouvy, ledaže MONTS s.r.o. písemně termín dodání či dodací
lhůtu prodlouží. Částečné plnění je možné pouze po písemném
souhlasu MONTS s.r.o.
2.3 Prodávající zboží dodá dle INCOTERMS 2010 dle podmínek
uvedených na objednávce.
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2.4 Zboží musí odpovídat v ČR platným zákonům a nařízením.
Prodávající se zavazuje, že bude dodržovat předpisy pro přepravu
nebezpečného zboží a o nebezpečných odpadech jakož i zvláštní
předpisy o skladování a provozu, a že bude MONTS s.r.o. o nich
včas informovat.

5.1 Pokud bude prodávající v prodlení s plněním smlouvy, je
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží za
každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno
právo na náhradu škody, která se hradí samostatně a nezávisle na
smluvní pokutě.

2.5 Prodávající zabalí, označí a opatří zboží pro přepravu
obvyklým způsobem a v souladu s právními předpisy ČR.

5.2 Prodávající je povinen učinit veškerá opatření k zamezení
vzniku škody a písemně informovat MONTS s.r.o. o hrozícím
nebezpečí. Prodávající odpovídá v plném rozsahu za všechny
škody, které prodávajícímu přímo či nepřímo vzniknou v souvislosti
se zbožím a jeho použitím.

2.6 Prodávající připojí k dodávce dodací list se všemi údaji
z objednávky, jakými jsou číslo objednávky, čísla dílů, přesné
označení zboží, položka objednávky a v případě dodávek ze zemí
Evropské Unie číslo celního sazebníku pro každou jednotlivou
dodávku.

5.3 V případě hrozícího úpadku, nebo pokud bylo soudem
rozhodnuto u úpadku prodávajícího nebo pokud byl insolvenční
návrh zamítnut pro nedostatek majetku prodávajícího nebo pokud
zhotovitel vstoupí do likvidace nebo v případě změny vlastnické
struktury prodávajícího je MONTS s.r.o. oprávněn od smlouvy
odstoupit. Právní následky jsou v tomto případě stejné jako u
odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

2.7 Při dodání technických zařízení a přístrojů je nutné dodat
potřebné návody montáže (včetně všech přípojek, případných
stavebních podmínek apod.), pokyny ke zpracování, skladové,
provozní předpisy a předpisy údržby, seznamy náhradních dílů a
součástek podléhajících opotřebení, prohlášení CE popř.
upozornění na zvláštnosti předmětu dodávky. Popisky je nutné
provést v českém jazyce (také u dodávek ze zahraničí). Předpisy a
návody k obsluze musí být předloženy ve dvojím vyhotovení
v českém jazyce a na požádání MONTS s.r.o. také v jiných
jazycích.
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Smluvní pokuty, ukončení smlouvy
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Výhrada vlastnického práva, převod

6.1 Všechny dodávky prodávajícího musí být provedeny bez
výhrady vlastnického práva nebo práv třetích osob. Takovéto
výhrady jsou i bez výslovné námitky MONTS s.r.o. neúčinné.

Cena zboží, platební podmínky

3.1 Cena je stanovena jako pevná včetně všech nákladů bez
DPH. Platební podmínky jsou vyznačeny na objednávce.
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6.2 Pohledávky prodávajícího za MONTS s.r.o. z titulu tohoto
smluvního vztahu smí být postoupeny pouze s výslovným
předchozím písemným souhlasem MONTS s.r.o.

Data k účelům exportní kontroly a zahraničního obchodu
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9.1 Prodávající je ve vztahu k dodávaným výrobkům a
poskytovaným službám povinen dodržet veškerá aplikovatelná
ustanovení příslušných národních právních předpisů a
mezinárodního práva, jež se týkají exportní kontroly, cel či
souvisejících daní a poplatků, a práva mezinárodního obchodu
(dále souhrnně jen “PRÁVO MEZINÁRODNÍHO OBCHODU”).
Prodávající je rovněž povinen obstarat nutné vývozní licence či
povolení, ledaže by podle aplikovatelného ustanovení PRÁVA
MEZINÁRODNÍHO OBCHODU byl o tyto licence či povolení
povinen požádat nikoli prodávající, nýbrž MONTS s.r.o. či třetí
subjekt.

Všeobecná ustanovení

7.1 Prodávající je povinen oznámit změnu adresy neprodleně a
doporučeným dopisem. Až do okamžiku oznámení nové adresy
platí prohlášení zaslaná na starou adresu za doručená.
7.2 Je-li nebo stane-li se jedno ustanovení této smlouvy
neúčinným nebo bude-li smlouva neúplná, zůstává tím ostatní
obsah nedotčen. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým
ustanovením, které se právně a účinně nejvíce blíží smyslu a
účelu neúčinného ustanovení. Stejným způsobem budou
zaplňovány mezery ve smlouvě.

9.2 Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do
stanoveného termínu plnění, poskytnout MONTS s.r.o. v písemné
formě veškerá data a informace, která jsou nezbytná k tomu, aby
MONTS s.r.o. mohla dodržet veškerá aplikovatelná ustanovení
PRÁVA MEZINÁRODNÍHO OBCHODU, jež se mohou na vývoz,
dovoz či (v případě dalšího prodeje) zpětný vývoz příslušných
výrobků či služeb vztahovat. Zejména je prodávající ke každému
výrobku či službě povinen MONTS s.r.o. poskytnout:

7.3 Veškeré spory, vzniklé na základě tohoto smluvního vztahu,
budou rozhodovány u věcně a místně příslušného soudu MONTS
s.r.o.
7.4 Tento smluvní vztah se řídí výlučně právem České republiky.
Použití úmluv OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je
vyloučeno.
7.5 Smluvní plnění ze strany MONTS s.r.o. je s výhradou, že
nevzniknou žádné překážky na základě národních nebo
mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu,
anebo na základě embarg (či jiných sankcí). MONTS s.r.o. není
povinen uhradit škodu tím způsobenou.
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lhůty, která byla prodávajícímu poskytnuta k odstranění případů
porušení.

6.3 Prodávající nesmí bez výslovného souhlasu MONTS s.r.o.
převádět svá smluvní práva a povinnosti na třetí osoby.
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Zvláštní ustanovení

8.1 MONTS s.r.o. a jeho zástupce a/nebo třetí osoba jím
pověřená, kterou prodávající akceptuje, jsou oprávněni (ale ne
povinni) prověřovat dodržování povinností prodávajícího a to i
v prostorách prodávajícího. Kontrola (audit) může být provedena
pouze na základě předchozího písemného oznámení ze strany
MONTS s.r.o., během běžné pracovní doby a v souladu s platnými
zákonnými opatřeními na ochranu dat. Tato inspekce nesmí
nepřiměřeně omezit obchodní aktivity prodávajícího, ani narušit
smluvní závazky prodávajícího týkající se důvěrnosti informací
vůči třetím osobám. Při prováděné kontrole¨(auditu) se prodávající
zavazuje poskytnout přiměřenou spolupráci. Každá strana si hradí
své náklady vynaložené ve spojitosti s touto kontrolou (auditem)

-

“Export Control Classification Number“ v souladu s „U. S.
Commerce Control List“ (ECCN) v případě, že zboží podléhá
úpravě „U.S. Export Administration Regulations“;

-

veškerá vývozní čísla, zejména všechna AL čísla podle
komunitárních předpisů v případě, že zboží je uvedeno
v příloze č. 1 nařízení Rady (ES) č. 1183/2007;

-

statistické číslo zboží podle platné klasifikace zboží statistik
zahraničního obchodu a zařazování dle HS (harmonizovaný
systém);

-

údaje o zemi původu (v případě nepreferenčního původu);

-

prohlášení prodávajícího k preferenčnímu původu zboží (v
případě evropských prodávajících) či preferenční certifikát (v
případě neevropských prodávajících), je-li to ze strany
MONTS s.r.o. vyžádáno.
(dále souhrnně jen “DATA”)

9.3 V případě jakýchkoliv změn původu nebo vlastností výrobků
či služeb, anebo změn aplikovatelných ustanovení PRÁVA
MEZINÁRODNÍHO
OBCHODU,
je
prodávající
povinen
neprodleně, nejpozději však do stanoveného termínu plnění,
aktualizovat DATA, a tato DATA MONTS s.r.o. v písemné formě
poskytnout. Prodávající se zavazuje uhradit
MONTS s.r.o.
veškeré náklady či jinou škodu, která by mu vznikla v důsledku
neúplnosti či nesprávnosti poskytnutých DAT.

8.2 Nehledě na jiná práva, která příslušejí MONTS s.r.o. podle
této smlouvy a bez odpovědnosti vůči prodávajícímu, je MONTS
s.r.o. oprávněn písemně vypovědět smlouvu a/nebo objednávku
udělenou na jejím základě s platností k termínu uvedenému
v dopise, pokud prodávající významně poruší pravidla vzájemného
obchodu.
8.3 Podstatným porušením Zásad chování je zejména dětská
práce, úplatkářství, podplácení a nedodržení požadavků na
ochranu životního prostředí požadovaných MONTS s.r.o. je
oprávněn vypovědět smlouvu po marném uplynutí dodatečné
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