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§1

Rozsah použití

(1)

Tyto všeobecné nákupní podmínky upravují práva
a povinnosti smluvních stran, na jejichž základě
nakupuje, zadává nebo objednává služby a hmotné dodávky společnost ALPLA, spol. s r.o. IČ: 480
26 590 (dále jen ALPLA), kde „kupující“ a „zadavatel“ je ALPLA a „prodávající“ nebo „poskytovatel
služeb“ je dodavatel předmětu plnění. Tyto podmínky platí i pro všechny budoucí obchodní
vztahy.

(2)

Obchodní podmínky smluvního partnera, obzvláště
prodejní podmínky prodávajícího či poskytovatele
služeb nebudou akceptovány, výjimečně pak po
předchozím písemném souhlasu ALPLY.

(3)

S každou dodávkou či výkonem uznává smluvní
partner výhradní platnost těchto nákupních podmínek.

§2

Objednávka

(1)

Objednávka se zásadně podává písemně (dopisem, e-mailem, faxem).

(2)

Pomůcky, jež ALPLA přiloží k poptávkám či objednávkám, jako např. plány, náčrty, data, vzorky,
formy, modely, štočky, tiskové předlohy, litografie,
nebo zkušební vzorky zůstávají jejím vlastnictvím
a smějí být použity pouze pro účely ALPLY. Bez
vyžádání budou ALPLE vráceny nejpozději
současně s fakturou, na vyžádání pak kdykoli, a to
na náklady smluvního partnera. Až do navrácení
pomůcek nese riziko za jejich náhodné zničení či
poškození smluvní partner. Schválením objednávky prohlašuje smluvní partner, že disponuje
všemi údaji, daty, popisy, plány, technickými specifikacemi, požadovanými ke splnění objednávky,
jakož i dostatečnou znalostí místních poměrů.

§3

Dodávka/Výkon

(1)

Datem splnění dodávky/výkonu se rozumí
ALPLOU stanovený a dodavatelem potvrzený
termín dodání objednaného předmětu plnění se
všemi přepravními, celními a doprovodnými
písemnostmi do místa určení, či provedení výkonu
v místě určení.

(2)

ALPLA je oprávněna odmítnout převzetí předčasné nebo opožděné dodávky/výkonu a vrátit
předmět plnění na účet a riziko dodavatele nebo je
uskladnit u další firmy.

(3)

Pokud smluvní partner zjistí, že nebude moci
dodávku/výkon zcela nebo částečně splnit včas,
musí toto neprodleně oznámit a sdělit, do kdy
dodávku/výkon
uskuteční
(nový
termín
dodávky/výkonu). Po stanovení adekvátního
náhradního termínu je ALPLA oprávněna od
smlouvy
odstoupit,
nebo
nový
termín
dodávky/výkonu přijmout.

(4)

ALPLA je oprávněna odmítnout převzetí dílčích,
menších, či větších dodávek/výkonů.

(5)

Při poskytnutí pouze dílčího výkonu je ALPLA
rovněž oprávněna odstoupit od celé objednávky.

(6)

Dodávka/výkon se považují za kompletně splněné
teprve tehdy, když smluvní partner ALPLE předá
veškeré smluvené či obvyklé podklady (např. faktury, přepravní doklady, osvědčení o původu
výrobku, prohlášení o konformitě, záruční listy,
technickou dokumentaci, návody k použití).
Předání těchto podkladů je předpokladem
splatnosti fakturované ceny.

(7)

Smluvní partner odškodní ALPLU za veškeré
nároky, které třetí strana (zvláště zákazníci ALPLY
nebo poškození), proti ALPLE uplatní kvůli tomu,
že smluvní partner nepředal smluvené či obvyklé
podklady ALPLE v plném rozsahu nebo včas.

(8)

Pokud o to ALPLA požádá, je smluvní partner
povinen předat jí okamžitě veškeré informace,
umožňující prokázat dodržování zákonných,
případně i dalších předpisů, obzvláště těch, které
potřebuje ALPLA sama nebo její zákazník. K
takovým informacím patří zejména doklady o provedených zkouškách, výpočtech a analýzách a
hodnotách z nich získaných.

(9)

Při prodlení smluvního partnera je ALPLA v
každém případě oprávněna uplatnit okamžitě
splatnou smluvní pokutu ve výši 1% hodnoty objednávky za každý započatý týden prodlení,
nejvýše však 10%. Následné uplatnění náhrady
škody není úhradou smluvní pokuty dotčeno.

§4

Doprava

(1)

Smluvní partner musí dodržet dopravní předpisy
jak ALPLY, tak speditéra, tak i dopravce. V přepravních dokladech se uvádí číslo objednávky a datum objednávky.

(2)

Doprava se uskuteční na náklady a riziko
smluvního partnera. Ten nese i náklady na pojištění a balení.

§5

Místo dodávky/výkonu, přechod rizika

(1)

Není-li sjednáno jinak, rozumí se místem
dodávky/výkonu pracoviště v sídle společnosti
ALPLA.

(2)

Není-li sjednáno jinak, přechází riziko teprve po
vyložení zboží na místě určení a provedení výkonu
na místě určení.

§6

Ceny, faktura a platba

(1)

Sjednané ceny jsou pevné a zahrnují všechny
výdaje
spojené
s
kompletním
splněním
dodávky/výkonu.

(2)

Ve fakturách se uvádí jako podmínka splatnosti
číslo objednávky ALPLY.
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(3)

Je-li dodávka/výkon nedostatečná, je ALPLA
oprávněna pozdržet platbu až do kompletního
dodání.

(4)

Za předpokladu kompletní dodávky/výkonu a
náležitého předložení faktury následuje platba,
není-li sjednáno jinak, do 14 dnů od doručení faktury s 1-3% skontem či do 90 dnů netto.

(5)

Úroky z prodlení se řídí platnými právními předpisy.

§7

Záruka

(1)

Smluvní partner se zaručuje, že dodávka/výkon
odpovídá ujednání, jak svým technickým stavem,
tak obvykle očekávanými vlastnostmi, obzvláště
pak, že vyhovuje všem důležitým předpisům.
Obzvláště stroje a zařízení musí vyhovovat systémovým specifikacím a bezpečnostním a provozním normám specifickým pro výrobek.

(2)

Smluvní partner je povinen sám prověřit kvalitu a
kvantitu své dodávky/výkonu. Kontrolní povinnost
ALPLY se smluvně vypovídá.

(3)

Smluvní partner je povinen podle toho, jak se
ALPLA rozhodne, buď nedostatek ve sjednané
lhůtě odstranit, nebo poskytnout ALPLE slevu.

(4)

V naléhavých případech je ALPLA oprávněna
nedostatek odstranit sama, či nechat odstranit
někým dalším. Náklady z toho vzešlé hradí
smluvní partner.

§8

Právo na ochranu

(1)

Smluvní partner se zaručuje, že jeho dodávkou/výkonem nebudou poškozena práva nikoho
dalšího, a že bez průtahů odškodní ALPLU za
veškeré nároky vzešlé z poškození těchto práv.
Musí ALPLE uhradit veškeré náklady, související s
poškozením těchto práv.

§9

Utajení

(1)

Smluvní partner je povinen zachovat mlčenlivost o
obchodních vztazích s ALPLOU a držet v tajnosti
veškeré informace, které od ALPLY obdrží, a to i
po splnění smlouvy.

§ 10

Náhrada škody

(1)

Smluvní partner ručí ALPLE za veškeré škody
vzniklé porušením smlouvy, obzvláště za škody
vzniklé následkem opožděné, či neúplné
dodávky/výkonu.Ručení se týká i dodávky/výkonu
od subdodavatelů.Povinnost náhrady škody se
vztahuje i na náklady za zpětné vyzvednutí.
Nároky z ručení za výrobek náleží ALPLE také v
případě, kdy ALPLA dodávku/výkon použila
převážně ve svém podniku.

(2)

Smluvní partner je povinen na vyžádání ALPLY
uzavřít pojištění odpovědnosti na minimálně pět let
od dodávky/výkonu, přičemž částka krytá pojištěním činí minimálně 5 mil EUR. Toto pojištění
musí ALPLE na vyžádání doložit.

§ 11

Změna materiálu atd., zastavení výroby

(1)

Smluvní partner musí ALPLU předem, včas a bez
vyzvání písemně informovat o změnách materiálu,
výrobního postupu, receptur, subdodavatelů a
používaných dílů. Smí měnit materiál, výrobní postup, receptury, subdodavatele a používané díly
pouze na základě předchozího písemného povolení ALPLY. Při změnách materiálu či receptur
musí ALPLE bez vyzvání předložit nové prohlášení
o konformitě.

(2)

Smluvní partner musí ALPLU písemně informovat
minimálně šest měsíců před zastavením výroby
materiálu, subdodávek a dílů, které se ALPLY
týkají, nebo zastavením práce, aby měla ALPLA
možnost dostatečně se předzásobit.

§ 12

Závěrečná ustanovení

(1)

Veškeré právní vztahy mezi ALPLOU a smluvním
partnerem podléhají platnému českému právu,
především pak příslušným ustanovením obchodního zákoníku a občanského zákoníku. Kupní
právo OSN je vyloučeno.

(2)

Soudní řešení sporů přísluší v rozsahu použití
Luganské dohody nebo Evropského nařízení o
soudním výkonu rozhodnutí výlučně místně
příslušnému soudu České republiky.

(3)

Je-li smlouva sepsána i v angličtině, je pro interpretaci smlouvy a tyto Podmínky anglický text
rozhodující.

(4)

Pokud by byla některá ustanovení smlouvy nebo
těchto Podmínek neplatná nebo neprosaditelná,
případně se takovými stala, zůstává zbytek smlouvy a ostatní podmínky nedotčeny. Neplatná nebo
neprosaditelná ustanovení by se měla nahradit
ustanoveními, na nichž by se smluvní strany
shodly tak, aby bylo dosaženo obchodního a
ekonomického cíle.

(5)

Smluvní partner smí použít ALPLU, svoji dodávku
nebo výkon pro ALPLU k propagačním či referenčním účelům pouze na základě předběžného
písemného souhlasu ALPLY.

(6)

Smluvní partner je srozuměn s tím, že ALPLA
eviduje a zpracovává svá data elektronicky (podporováno automatickým systémem).
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