Všeobecné nákupní podmínky společnosti Mektec Europe GmbH
a jejích přidružených společností
1.

Platnost

1.1

Tyto Nákupní podmínky představují výhradně platné
podmínky pro veškeré námi udělené zakázky, objednávky a
uzavřené smlouvy s podniky, právnickými osobami podle
veřejného práva nebo veřejnoprávními organizacemi ve
smyslu § 310 odstavce 1 BGB (spolkového občanského
zákoníku) – dále jako „Objednávka“ – o nákupu zboží, jakož i
pracovních výkonů a služeb – dále jako „Dodávky“. Tímto
vyjadřujeme svůj nesouhlas s podmínkami našich dodavatelů,
které se liší od těchto Nákupních podmínek nebo které tyto
nákupní podmínky doplňují; takové podmínky pro nás nejsou
závazné. Naše Nákupní podmínky platí výhradně také v
případě, že proti platnosti podmínek našeho dodavatele v
konkrétním případě nevzneseme námitku nebo pokud bez
výhrad přijmeme dodávku od dodavatele při vědomí existence
jeho nesouhlasných nebo doplňujících obchodních podmínek.

1.2

Tyto Nákupní podmínky platí také pro veškeré budoucí
obchodní vztahy s dodavateli, a to i v případě, že nebudou
znovu sjednávány.

1.3

Budou-li některá ustanovení těchto Nákupních podmínek
neúčinná nebo neproveditelná, zůstává účinnost ostatních
ustanovení nedotčena.

2.
2.1

Veškerá ujednání mezi dodavatelem a námi a veškeré
Objednávky jsou pro nás závazné pouze potud, pokud jsou
stanoveny písemně. Rovněž každá změna, doplnění nebo
vedlejší ujednání před, během i po uzavření smlouvy vyžaduje
náš písemný souhlas. Tento požadavek písemné formy lze
zrušit pouze písemně. Písemná forma má stejný význam i při
předání telefaxem, e-mailem nebo datovým přenosem.
Pokud dodavatel písemně nepotvrdí naši Objednávku ve lhůtě
2 týdnů po jejím obdržení, jsme oprávněni ji zrušit. Zrušení
dodávky jsou závazná, pokud proti němu dodavatel nevznese
námitku ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení. Změny,
doplnění nebo další odchylky od našich Objednávek jsou
účinné pouze tehdy, kdy se na ně výslovně a zvlášť poukáže a
kdy je výslovně písemně potvrdíme.

3.

Ceny a platební podmínky

3.1

Ceny uvedené v Objednávce jsou pevné ceny. Ceny zahrnují
dodávku DAP „místo určení“ (článek 5.1) podle INCOTERMS
2010 Mezinárodní obchodní komory (ICC), jakož i veškeré
náklady na balení, přepravu, pojištění a veškeré další dodací
náklady, není-li výslovně písemně sjednáno jinak. Zákonem
stanovená daň z obratu musí být uvedena zvlášť, jinak je
považována za součást ceny.

3.3

3.4

Faktury je třeba vystavovat v měně použité v Objednávce,
platby budou prováděny výhradně v této měně.

3.5

Platby se provádí podle našeho rozhodnutí převodem nebo
šekem, příp. směnkou po příjmu dodávky a obdržení ověřitelné
faktury, jakož i předání celého rozsahu dodávky. Není-li
výslovně písemně sjednáno jinak, provádíme úhradu buď ve
lhůtě 30 dnů s odečtem srážky 3% nebo ve lhůtě 90 dnů bez
srážky, počítáno ode dne obdržení ověřitelné faktury (bod 3.3).

3.6

Bez našeho předchozího písemného svolení není dodavatel
oprávněn postoupit naše pohledávky za ním, a to vcelku ani
částečně, nebo jimi jakýmkoli dalším způsobem disponovat.
Toto ustanovení neplatí, pokud se jedná o finanční pohledávku
a právní úkon, na němž je založena, je pro obě strany
obchodním úkonem, nebo pokud je dlužník právnickou osobou
veřejného práva nebo veřejnoprávní organizací.

4.

Dodací lhůty a dodací podmínky

4.1

Termíny uvedené v Objednávce nebo jinak sjednané termíny
jsou závazné a je nutné je přesně dodržet. Dodavatel je
povinen neprodleně nás písemně uvědomit o hrozícím
zpoždění nebo překročení sjednaných termínů a lhůt a uvést
přitom důvody a předpokládané trvání.

4.2

Částečné dodávky a předčasné dodávky jsou přípustné, pouze
pokud jsme s nimi písemně vyjádřili výslovný souhlas. V
každém případě je třeba neuzavřené nebo neúplně dodané
položky Objednávky výrazně vyznačit v dodacích dokladech
jako částečné dodávky. Nárok na úhradu ovšem vzniká nejdříve
na základě původně sjednaného termínu dodávky.

4.3

Není-li sjednáno jinak, musí být k dodávce kromě dodacího
listu, který musí vždy obsahovat číslo objednávky, přiloženo
inspekční osvědčení podle DIN EN 10204 v aktuálně platném
znění nebo ekvivalentní mezinárodně uznávané osvědčení
obsahující charakteristiky sjednané s dodavatelem. K prvním
dodávkám je třeba přiložit zprávu o kontrole prvních
zkušebních vzorků.

4.4

Dodání je možné pouze v časech uvedených v Objednávce
nebo ve zvláště sjednaných časech.

4.5

V případě opožděné dodávky jsme oprávněni požadovat za
každý započatý týden zpoždění smluvní pokutu ve výši 1%
hodnoty Objednávky, avšak celkově maximálně 10% hodnoty
Objednávky; dodavatel je přitom oprávněn prokázat, že nám v
důsledku zpoždění nevznikla žádná nebo vznikla podstatně
menší škoda. Právo na uplatnění dalších vyšších škod zůstává
vyhrazeno. Nárok na smluvní pokutu jsme povinni uplatnit
nejpozději při úhradě faktury, která časově následuje po
opožděné dodávce.

4.6

Události vyšší moci, které znemožňují nebo podstatně ztěžují
dodávku ze strany našeho dodavatele nebo přejímku nebo
použití dodávky v našem provozu nebo naším zákazníkem,
způsobují posun naší povinnosti přejímky s přiměřeným
ohledem na naši skutečnou potřebu. V případech zásahu vyšší

Uzavření smlouvy

2.2

3.2

zvlášť. Ve faktuře je třeba zřetelně a výrazně uvést číslo
objednávky uvedené v naší Objednávce, datum objednávky,
číslo dodavatele a naše číslo artiklu.

Převzal-li dodavatel odpovědnost za instalaci, montáž a/nebo
uvedení do provozu a není-li písemně sjednáno jinak, nese
dodavatel veškeré vyžadované vedlejší náklady, např. cestovní
výdaje a náklady na přípravu nástrojů.
Faktury můžeme zpracovat pouze za podmínky, že nám jsou
zaslány samostatně poštou na adresu uvedenou v Objednávce
jako fakturační adresa. Každou Objednávku je třeba fakturovat
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moci vzhledem k nám nebo našemu dodavateli jsme podle
svého uvážení rovněž oprávněni zcela nebo částečně odstoupit
od smlouvy, pokud překážka plnění z důvodu zásahu vyšší moci
trvá déle než dva měsíce.
5.

Místo plnění, přechod rizika, nabytí vlastnictví

5.1 Místem plnění pro dodávané zboží a poskytované služby je to
místo podle Objednávky, do kterého má být zboží dodáno nebo
na kterém má být vykonán pracovní výkon nebo služba („Místo
určení“). Místem plnění pro naše úhrady je naše sídlo.
5.2 Dodávka se zasílá nebo poskytuje na účet a nebezpečí
dodavatele s řádným balením a s podmínkou DAP „místo
určení“ na adresu, kterou jsme udali. Riziko náhodného zničení
nebo náhodného poškození dodávky na nás přechází, i v
případě, že jsme vyjádřili připravenost k převzetí přepravních
nákladů, teprve v okamžiku jejího převzetí námi nebo námi
pověřeným přepravcem na sjednaném místě plnění nebo po
konečném přijetí dodávky, podle toho, který okamžik nastane
později.

obvyklým určením pro stavbu a způsobí-li její vadný stav,
záruční lhůta končí až po uplynutí 60 měsíců od písemné
přejímky. Naše práva vyplývající z §§ 445a, 445b, 478 BGB
(spolkového občanského zákoníku; dodavatelské reklamace)
nejsou tímto ustanovením dotčena.
6.5

V případě právních vad nám dodavatel navíc zajistí ochranu
před případnými nároky třetích osob. Na právní vady se
vztahuje zákonná promlčecí lhůta.

6.6

Je-li v důsledku vadné dodávky nutné provést vstupní kontrolu
překračující sjednaný rozsah (bod 6.1), nese náklady na ni
dodavatel, s výjimkou případů, kdy prokáže, že není za vadu
odpovědný.

7.

Odpovědnost za produkt

7.1

Dodavatel zajistí naši ochranu před jakýmikoli nároky třetích
osob a v souvislosti s případnými úrazy a materiálními škodami,
a to v míře, v níž jejich příčina spadá do oblasti odpovědnosti a
organizace dodavatele. V tomto ohledu je dodavatel rovněž
povinen poskytnout nám náhradu za veškeré výdaje v souladu
s §§ 683, 670 BGB (spolkového občanského zákoníku), které
nám vzniknou v souvislosti s případným námi prováděným
stahováním produktů nebo jiným opatřením.

7.2

Dodavatel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti za
produkty s úrovní pojistného krytí vždy alespoň 3.000.000 EUR
(tří milionů eur) paušálně pro případ úrazů, materiálních škod
a finančních ztrát; naše nároky se ovšem neomezují na úroveň
pojistného krytí.

8.

Dodržování autorských práv a předpisů

5.3 Při přechodu rizik v místě určení nebo při předání námi výslovně
pověřenému přepravci na nás přechází vlastnictví zboží, a to bez
jakýchkoli vyhrazených práv pro dodavatele.
5.4 Při dodávce strojů a strojních zařízení dochází k přechodu rizik
až po jejich konečné přejímce v místě plnění.
6.

Odpovědnost za vady a další záruky

6.1

Obchodní inspekční povinnosti a povinnosti vyplývající z
reklamací podléhají právním předpisům (§ 377 HGB německého obchodního zákoníku) s následujícím ujednáním:
Naše inspekční povinnosti se omezují na vady, které lze odhalit
při vnější prohlídce a kontrole průvodních dokladů (např.
poškození při přepravě, chybná nebo neúplná dodávka). Aniž
by byla dotčena naše inspekční povinnost, je naše reklamace
(oznámení vady) vždy považována za neopožděnou a včasnou,
pokud je v případě zjevných vad odeslána do dvou pracovních
dnů od zjištění a v případě skrytých vad do 14 pracovních dnů
od zjištění.

6.2

Není-li v tomto bodu 6 stanoveno jinak, nese dodavatel
odpovědnost podle zákonných ustanovení, zvláště za vady
dodávky, aniž by tato odpovědnost byla jakkoli omezena či
vyloučena v závislosti na důvodu nebo výši, a v plné míře pro
nás zajišťuje ochranu od nároků třetích osob.

6.3

V případě, že dodavatel nesplní svou povinnost odstranění vad
během námi stanovené přiměřené lhůty, jsme oprávněni sami
odstraňovat vady nebo zajistit jejich odstranění třetí stranou a
vyžadovat od dodavatele náhradu za nezbytné související
náklady, příp. vyžadovat odpovídající zálohu. V případě, že k
dodatečnému plnění ze strany dodavatele nedojde nebo je pro
nás nepřijatelné (např. z důvodu zvláštní naléhavosti, ohrožení
bezpečnosti provozu, jiných akutních nebezpečí nebo
hrozícího způsobení nepřiměřených škod), není třeba lhůtu
stanovovat.

6.4

Nároky z důvodu věcných vad zanikají, není-li sjednáno jinak
nebo nepředepisují-li zákonná ustanovení delší lhůty, po
uplynutí 24 měsíců od prodeje konečného produktu
spotřebiteli, avšak nejpozději po uplynutí 30 měsíců po dodání.
U pracovních výkonů činí záruční lhůta 30 měsíců od písemné
konečné přejímky. Pokud je dodávka použita v souladu s

8.1 Dodavatel zaručuje, že jeho dodávka a její používání neodporuje
právům duševního vlastnictví ani dalším právům třetích stran a
neporušuje zákonné předpisy ani nařízení orgánů veřejné moci
jakéhokoli druhu, původu a právní povahy. Dodavatel dále
zaručuje, že jím dodávané zboží neobsahuje CFC, PCB a azbest.
Dodavatel se zavazuje, že nám na vyžádání bezplatně předloží
veškeré relevantní údaje IMDS (mezinárodní systém pro správu
dat o materiálech).
8.2 Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat všechna požadovaná
opatření pro předcházení pracovním úrazům, nemocem z
povolání a zdravotním rizikům spojeným s prací, a rovněž
zajistí účinnou první pomoc. Požadovaná opatření jsou blíže
stanovena především všeobecně platnými předpisy, předpisy
oborových sdružení BGV a dalšími předpisy pro předcházení
úrazům.
8.3 Dodavatel je povinen dodržovat všechny platné zákony na
ochranu životního prostředí v zemi původu, v zemi určení i v
jakékoli tranzitní zemi (včetně REACH, RoHS a dalších) týkající
se výroby, skladování a přepravy.
8.4 Dodavatel se zavazuje dodržovat ustanovení kodexu chování
pro společenskou odpovědnost svazu Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. v aktuálním znění.
8.5 Dodavatel je povinen zprostit nás veškerých nároků, které by
vůči nám vznesly třetí osoby z důvodu dodávky nebo v
souvislosti s ní nebo jejím používáním (včetně takových, které
by spočívaly v porušení ustanovení tohoto bodu 8), s výjimkou
případů, kdy prokáže, že není za vadu odpovědný. Uplatní se
bod 6.5 věta 2.
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8.6 Povinnost dodavatele ve věci zproštění nároků se vztahuje
rovněž na veškeré výdaje, které nám vzniknou v důsledku
vznesení nároku třetí osobou nebo v souvislosti s ním.
8.7 Pro řidiče, dopravce a návštěvníky, jakož i pro zaměstnance a
pomocné pracovníky dodavatele platí náš provozní řád pro
externí firmy, a to vždy v aktuálním znění.
9.

Výhrada vlastnictví, nástroje

9.1 Vyhrazujeme si vlastnictví zboží, které poskytneme k dispozici
(např. dílů, komponent, polotovarů), a kdykoli můžeme
vyžadovat jejich vydání. Dodavateli nepřísluší zadržovací právo.
9.2 Výhrada vlastnictví se vztahuje v úplné hodnotě rovněž na
výrobky vzniklé zpracováním, smícháním nebo spojením
našeho zboží, které poskytneme k dispozici, přičemž tyto
procesy pro nás probíhají tak, jako bychom byli výrobcem. V
případě, že při zpracování, smíchání nebo spojení se zbožím
třetích osob zůstávají v platnosti práva těchto třetích osob,
získáváme spoluvlastnictví v poměru objektivní hodnoty
příslušného zboží.
9.3 Nástroje, které dáme dodavateli k dispozici, jakož i nástroje,
které dodavatel podle našeho zadání sám zhotoví nebo
objedná od třetí osoby, pokud jsme se podíleli na pokrytí
nákladů na ně, přechází ekvivalentní částkou do našeho
vlastnictví a musí být jako naše vlastnictví zřetelně označeny.
9.4

Dodavatel je povinen uchovávat nástroje pro nás bezplatně,
zajistit jejich dostatečné pojištění a tuto pojistnou ochranu
nám na vyžádání prokázat. Dodavatel je povinen používat
výhradně nástroje, které jsme pro výrobu stanovili, pokud není
písemně sjednáno jinak.

9.5 Dodavatel je povinen zajišťovat opravy a údržbu nástrojů, které
jsou mu dány k dispozici. Je povinen nástroje na naše vyžádání
bezodkladně vydat, aniž by mu příslušelo zadržovací právo. Při
vydání musí být tyto nástroje v bezvadném technickém i
vizuálním stavu odpovídajícím dosavadnímu používání. Náklady
na opravy nese dodavatel. Dodavatel není v žádném případě
oprávněn nástroje bez našeho písemného svolení sešrotovat.
10. Zajištění kvality
10.1 Dodavatel se zavazuje udržovat po celou dobu platnosti
obchodního vztahu systém řízení jakosti podle DIN EN ISO
9001, který musí zajišťovat bezvadnou kvalitu pro nás
určených dodávek, kontrolovat ho v pravidelných časových
intervalech prostřednictvím interních auditů a v případě
zjištění odchylek bezodkladně provádět potřebná opatření. Po
předchozím ohlášení jsme kdykoli oprávnění provést kontrolu
zajišťování kvality dodavatelem. Dodavatel je povinen
poskytnout nám na vyžádání náhled do zpráv o certifikaci a
provedených auditech a do zpráv o provedených kontrolách
včetně veškerých zkušebních záznamů a podkladů týkajících se
dodávky.
10.2 Součástí všech objednávek a ujednání mezi dodavatelem a
námi je náš „Supplier Quality Manual (Příručka kvality pro
dodavatele)“ v aktuálním znění, kterou naším dodavatelům na
vyžádání přepošleme a kterou je rovněž možné najít na
stránkách www.mektec.de.

11. Důvěrnost, podklady
11.1 Dodavatel je povinen vůči třetím osobám utajovat veškeré
informace, receptury, výkresy, modely, nástroje, technickou
dokumentaci, provozní postupy, software a další technické a
obchodní know-how, jakož i pracovní výsledky dosažené v
souvislosti s výše uvedeným, ke kterým mu poskytneme
přístup nebo které se dozví skrze nás (dále jako „důvěrné
informace“) a smí je používat výhradně pro účely realizace
dodávek pro nás a zpřístupňovat je pouze osobám, které
takové důvěrné informace musí znát v rámci předmětného
obchodního vztahu a které jsou zavázány k zachování jejich
důvěrnosti způsobem odpovídajícím tomuto ustanovení. Toto
ustanovení platí rovněž po dobu až 5 let po ukončení
obchodního vztahu, pokud a do té míry, do jaké dodavatel
nemůže poskytnout doklad o tom, že mu příslušné důvěrné
informace již byly známy v okamžiku jejich nabytí nebo že již
byly veřejně známé, případně se později staly veřejně známými
bez jeho zavinění.
11.2 Veškeré podklady (např. výkresy, vyobrazení, zkušební
předpisy), vzorky a modely apod., které v rámci obchodního
vztahu zpřístupníme dodavateli, zůstávají naším vlastnictvím a
dodavatel je povinen je na naše vyžádání kdykoli, nejpozději
při ukončení obchodního vztahu, podle našeho rozhodnutí buď
vrátit nebo na své náklady zničit (včetně případně existujících
kopií, opisů, výtahů a převodů). Dodavateli v tomto ohledu
nepřísluší zadržovací právo.
11.3 Odhalení důvěrných informací a případné předání podkladů,
vzorků nebo modelů nezakládá pro dodavatele žádná práva v
souvislosti s duševním vlastnictvím, know-how nebo
autorstvím a v žádném smyslu nepředstavuje předběžné
zveřejnění ani právo z předchozího používání ve smyslu
legislativy o patentech a ochranných známkách.
12. Shoda s předpisy
Dodavatel zaručuje, že nemá žádné přímé ani nepřímé
obchodní ani jiné vztahy s teroristy, teroristickými skupinami
ani dalšími zločinnými nebo protiústavními organizacemi.
Jakmile zboží opustí náš závod, je dodavatel výlučně
odpovědný za dodržení výše uvedených ustanovení a je
povinen zprostit nás veškerých nároků a nákladů vycházejících
z příslušných porušení právních předpisů dodavatelem, jeho
přidruženými podniky nebo jeho zaměstnanci, zástupci a/nebo
pomocnými pracovníky – včetně přiměřených nákladů na
právní zastoupení a poradenství a finančních pokut.
13. Rozhodné právo a soudní příslušnost
13.1 Platné je výhradně právo Spolkové republiky Německo s
vyloučením jeho mezinárodního práva soukromého, pokud
odkazuje na platnost jiného právního řádu. Vylučuje se
uplatnění jednotné Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní
koupi zboží (C.I.S.G.) a dalších úmluv o sjednocení
dvoustranných a mnohostranných dohod v oblasti
mezinárodního obchodu.
13.2 Pro veškeré nároky z obchodních vztahů s dodavateli,
obzvláště vyplývající ze smluv nebo týkající se jejich platnosti,
je příslušný soud v místě určení (bod 5.1) nebo
Weinheim/Bergstraße, a to podle našeho rozhodnutí. Jsme
ovšem podle vlastního uvážení oprávněni podat na dodavatele
žalobu rovněž u kteréhokoli jiného kompetentního
všeobecného nebo zvláštního soudu.
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13.3 Má-li dodavatel sídlo mimo Spolkovou republiku Německo,
jsme podle vlastního uvážení navíc oprávněni přenechat
rozhodnutí veškerých nároků, sporů nebo rozdílných názorů
vyplývajících z obchodních vztahů s dodavateli jednomu nebo
třem rozhodcům jmenovaným v souladu s rozhodčím řádem
Obchodní komory Curych s vyloučením řádné právní cesty.
Rozhodčí soud má sídlo v Curychu ve Švýcarsku. Rozhodčí
řízení bude probíhat v anglickém jazyce. Rozhodčí nález je pro
zúčastněné strany konečný a závazný.
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