Obchodní podmínky nákupu
obchodní společnosti Apator Metra s.r.o.
(verze 1/2014)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují podmínky nákupu Zboží ze strany obchodní společnosti Apator
Metra s.r.o., se sídlem Šumperk, PSČ 78764, IČ 26834073, zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka
40113.

1.2.

Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě, případně v rámcové kupní smlouvě, je-li uzavřena.
Odchylná ujednání ve smlouvách mají přednost před ustanoveními OP.

1.3.

Zbožím se v těchto OP rozumí věci a jejich součásti, ohledně nichž je uzavírána kupní smlouva. Uzavřením kupní
smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke Zboží a Kupující se
zavazuje zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu.

1.4.

Podstatné porušení povinností Prodávajícího. Za podstatné porušení povinností stanovených kupní smlouvou anebo
těmito OP se považuje především prodlení Prodávajícího řádně a včas dodat Zboží Kupujícímu a porušení povinností
vyplývajících z odpovědnosti za vady Zboží.

1.5.

Veškeré smluvní pokuty dle těchto OP jsou vždy splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní
pokuty druhé smluvní straně. Vedle nároku na úhradu smluvní pokuty má Kupující právo na náhradu škody v plném
rozsahu. Oba nároky je Kupující oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe.

2.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1.

Návrhem kupní smlouvy je vydaná písemná objednávka Kupujícího, doručená Prodávajícímu. K uzavření kupní
smlouvy dojde doručením potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. Prodávající je povinen doručit potvrzení ve
lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení vydané písemné objednávky, jinak nedojde k uzavření kupní smlouvy.
Potvrzení je Prodávající povinen učinit na formuláři s názvem „Potvrzení objednávky“, jenž je nedílnou součástí každé
objednávky zaslané ze strany Kupujícího. Dokud nebylo potvrzení objednávky doručeno Kupujícímu, může být
objednávka ze strany Kupujícího písemně odvolána.

2.2.

Nedojde-li k potvrzení objednávky, ale přímo k dodání objednaného Zboží a k jeho převzetí Kupujícím, je kupní
smlouva uzavřena okamžikem převzetí objednaného Zboží Kupujícím.

2.3.

Požadavek písemné formy je splněn, dojde-li k zaslání listiny prostřednictvím držitele poštovní licence, telefaxu, nebo
elektronické pošty, případně osobním doručením.

3.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1.

Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu stanovenou v objednávce. Kupní cena zahrnuje cenu stanovenou
v kupní smlouvě. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se Zbožím, včetně nákladů na balení, na přepravu a
pojištění Zboží.

3.2.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu a to zejména číslo objednávky, označení a specifikace
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Zboží, sériové číslo Zboží, množství Zboží, jednotkovou kupní cenu Zboží, případnou výši slevy, na niž vznikl
Kupujícímu nárok a celkovou kupní cenu.
3.3.

Splatnost kupní ceny je stanovena v objednávce. V případě, že splatnost kupní ceny v objednávce uvedena není, je
Kupující povinen zaplatit Kupní cenu do 45 dnů ode dne doručení řádné faktury. Dnem zaplacení kupní ceny je den, ve
kterém je bankou částka kupní ceny odepsána z účtu Kupujícího.

3.4.

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením splatné kupní ceny, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení a zákonný úrok z prodlení.

4.

DODÁNÍ ZBOŽÍ
4.1.

Místo dodání. Nestanoví-li kupní smlouva jinak, je Prodávající povinen na své náklady a nebezpečí dodat Kupujícímu
Zboží do místa sídla Kupujícího.

4.2.

Je-li místem dodání Zboží sídlo podniku Kupujícího, je Prodávající povinen Zboží dodat v pracovních dnech a obvyklé
pracovní době Kupujícího, tj. od 6:00 do 14:30 hodin, neurčí-li Kupující jinak. Po 14:30 hodině je příjem Zboží možný
jen na základě předchozí telefonické dohody.

4.3.

Dodací doložka. Dodání Zboží se řídí dodací podmínkou DAP INCOTERMS 2010.

4.4.

Jestliže Prodávající nesplní povinnost řádně a včas dodat Zboží Kupujícímu, vzniká Kupujícímu vůči Prodávajícímu
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% kupní ceny Zboží, s jehož řádným dodáním se Prodávající dostane do
prodlení, a to za každý den prodlení.

5.

JAKOST A PROVEDENÍ ZBOŽÍ, DOKLADY KE ZBOŽÍ
5.1.

Zboží musí odpovídat technickým požadavkům a technickým normám pro daný druh Zboží s ohledem na finální
výrobek Zboží. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu. Pokud je Zboží
dodáváno na základě návrhů či výkresů, musí zcela odpovídat těmto dokumentům. Zboží nesmí být zatíženo právními
vadami a nesmělo o něm být účtováno na příslušných majetkových účtech účtové skupiny 02.

5.2.

Spolu se Zbožím je Prodávající povinen Kupujícímu dodat dodací list s uvedením čísla objednávky a objednávaných
položek dle číselné řady Kupujícího, uvedené v objednávce, a doklady, které jsou výslovně uvedeny v kupní smlouvě.
Doklady musí být na všech místech čitelné, přehledné a bez chyb.

6.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
6.1.

Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodané Zboží záruku. Prodávající se zavazuje, že Zboží dodané dle kupní smlouvy
bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému v kupní smlouvě, jinak k účelu obvyklému a že si
zachová kupní smlouvou stanové vlastnosti.

6.2.

Délku záruční doby stanoví kupní smlouva. Pokud délku záruční doby kupní smlouva nestanoví výslovně, činí délka
záruční doby 36 měsíců ode dne řádného dodání Zboží. Kupující je oprávněn uplatnit vady zboží kdykoliv v průběhu
záruční doby bez ohledu na okamžik zjištění vady. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže provedené
Zboží užívat pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.

6.3.

Zjistí-li Kupující na dodaném Zboží jakékoli vady, sepíše zápis o vadách, který bude obsahovat údaje o dodávce Zboží,
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datum zjištění vady, posouzení povahy vady provedené Kupujícím. Kupující tento zápis doručí Prodávajícímu.
6.4.

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby prodávající
bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího
buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny
věci nebo od smlouvy odstoupit.

6.5.

Kupující není povinen do doby odstranění všech vad Zboží uhradit Prodávajícímu kupní cenu vadného Zboží, která ještě
nebyla Prodávajícímu uhrazena.

6.6.
7.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1.

Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží řádným převzetím Zboží.

7.2.

Veškerá technická a jiná dokumentace, kterou Kupující Prodávajícímu dodá v souvislosti se Zbožím a v souvislosti ke
splnění kupní smlouvy, zůstává ve výhradním vlastnictví Kupujícího. Technickou a jinou dokumentaci ve smyslu tohoto
ustanovení těchto OP není Prodávající oprávněn zveřejnit či zpřístupnit jakékoli třetí osobě či ji využít ve prospěch
jakékoli třetí osoby. Tuto dokumentaci je Prodávající oprávněn používat pouze v souvislosti se Zbožím ke splnění kupní
smlouvy.

7.3.

Pokud Prodávající poruší své povinnosti s nakládáním technické a jiné dokumentace dle odst. 7.2. těchto OP, vzniká
Kupujícímu vůči Prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení
této povinnosti, a to i opakovaně.

7.4.

Veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Prodávající se
zavazuje, že nebude informovat třetí osoby o obsahu jakékoli smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.
V případě porušení povinnosti vyplývající z tohoto odstavce těchto OP, je prodávající povinen zaplatit Kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností, a to i opakovaně.

7.5.

Prodávající odpovídá za veškerou škodu způsobenou Kupujícímu, zákazníkům Kupujícího či jiným osobám v souvislosti
s porušením svých povinností z kupní smlouvy.

7.6.

V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění
povinností stanovených smluvním stranám kupní smlouvy nebo těmito OP.

8.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1.

Práva a povinnosti smluvních stran včetně kupní smlouvy, její platnosti a účinnosti se řídí právním řádem České
republiky. Obsahuje-li kupní smlouva odkaz na konkrétní doložku INCOTERMS, stávající se ustanovení obsažená pro
tuto doložku v INCOTERMS součástí kupní smlouvy.

8.2.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy
či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
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