Nákupní podmínky 3D-Lasertec s.r.o.
1 Úvodní údaje
1.1 Nákupní podmínky 3D-Lasertec s.r.o. (dále jen „NP“) se použijí na
všechny kupní smlouvy společnosti 3D-Lasertec s.r.o. (dále jen „kupující“), na
jejichž základě prodávající prodává kupujícímu zboží. Pokud uzavřená kupní
smlouva obsahuje úpravu odlišnou od úpravy v těchto NP, má úprava v kupní
smlouvě v daném rozsahu přednost před úpravou v NP.
1.2 Pod pojmem „zboží“ se rozumí veškeré zboží, služby nebo další plnění,
které prodávající prodává nebo poskytuje kupujícímu, bez ohledu na to, zda
je toto zboží nebo další plnění určeno k dalšímu prodeji, poskytování
kupujícím třetím stranám, jejich zabudováním do výrobků kupujícího nebo
zda jich kupující využívá pro svou potřebu. V rozsahu, ve kterém bude
prodávající poskytovat kupujícímu služby, se takové kupní smlouvy považují
za smlouvy o dílo, kupující za objednatele a prodávající za zhotovitele.
1.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, jehož předmětem je dodání
zboží, (dále jen “kupní smlouva“) vzniká:
a) podpisem písemné smlouvy prodávajícím a kupujícím, není-li ve smlouvě
stanoveno jinak, nebo
b) písemným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím a doručením
potvrzené objednávky kupujícímu nebo
c) jiným způsobem, ale jen tehdy, pokud je tento definován v rámcové kupní
smlouvě.
1.4 Objednávka kupujícího je závazná pouze, pokud je zaslána prodávajícímu
písemně (tj. doporučeným dopisem, faxem nebo emailem). Objednávka musí
být prodávajícím písemně potvrzena kupujícímu ve lhůtě uvedené v
objednávce, není-li taková lhůta uvedena, tak do pěti dnů od data doručení
objednávky kupujícího prodávajícímu, (tj. kupující musí v této lhůtě obdržet
potvrzení objednávky), jinak se objednávka považuje za nepřijatou. Kupující si
vyhrazuje právo objednávku kdykoliv před obdržením jejího potvrzení
odvolat. Změny v objednávce učiněné prodávajícím jsou platné pouze, pokud
jsou písemně potvrzeny kupujícím. Ústně dohodnutá ujednání pracovníků
kupujícího, která jsou odlišná od obsahu smlouvy nebo v ní nejsou obsažena,
vyžadují ke své účinnosti písemné potvrzení kupujícího.
1.5 Kupující je oprávněn zrušit jakoukoli uzavřenou kupní smlouvu kdykoli
před jejím splněním, a to písemným odstoupením od takové kupní smlouvy
doručeným prodávajícímu. Kupující je v takovém případě povinen uhradit
prodávajícímu náklady, které již prodávajícímu v souvislosti s realizací
zrušené kupní smlouvy prokazatelně vznikly. Úhrada bude provedena na
základě faktury vystavené prodávajícím v souladu s ustanovením této
smlouvy. Dojde-li ke zrušení smlouvy ze závažného důvodu, jestliže
prodávající svoji dodávku zastaví, přeruší práce bez vážného důvodu a ani po
upomínce ze strany kupujícího a stanovení lhůty dodávky nezahájí nebo
jestliže nedodržuje smluvní lhůty či termíny, nemá prodávající nárok na
úhradu nákladů dle předchozí věty.
1.6 Jakékoli jiné podmínky obsažené v obchodních či jiných podmínkách
prodávajícího, formulářových smlouvách, potvrzeních apod., které zašle
prodávající s potvrzením objednávky se nestávají za žádných okolností
obsahem kupní smlouvy, a to i bez výslovného odmítnutí kupujícím.
2 Cena, fakturace, platební podmínky a způsob úhrady
2.1 Kupující se zavazuje prodávajícímu za zboží uhradit cenu sjednanou v
kupní smlouvě.
2.2 Cena je stanovena jako pevná včetně všech nákladů (zejm. náklady na
přepravu na místo dodání, balné, clo, pojištění a dále náklady naložení a
vyložení).
2.3 Faktura musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti pro
daňový doklad, číslo kupní smlouvy/objednávky, všechny údaje o zboží v
položkách dle kupní smlouvy (množství, váha, počet kusů) s uvedením

příslušné ceny a celkovou cenu zboží v plné výši a po skontu, jinak je kupující
oprávněn fakturu vrátit. V takovém případě začne splatnost faktury běžet
znovu po doručení řádně vystavené faktury.
2.4 Splatnost faktury činí 20 dnů poté, co kupující obdrží od prodávajícího
fakturu. Splatnost faktury je dodržena, pokud kupující ve lhůtě splatnosti
podá příkaz k převodu peněz. Místem plnění pro platbu je sídlo kupujícího.
Prodávající poskytne kupujícímu platební skonto ve výši 2 % z celkové kupní
ceny včetně DPH při zaplacení do 7 dnů od doručení faktury.
2.5 V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny činí úrok z prodlení ve výši
0,03 % denně z dlužné částky.
2.6 Prodávající smí postoupit své pohledávky za kupujícím pouze s výslovným
předchozím písemným souhlasem kupujícího.
3 Termín a místo dodání zboží
3.1 Pokud termín a místo dodání zboží není dohodnut v kupní smlouvě mezi
prodávajícím a kupujícím, je místem dodání zboží závod kupujícího, který s
prodávajícím uzavřel kupní smlouvu, v termínu do 15 dnů od uzavření
smlouvy.
3.2 Předčasné dodání zboží je možné pouze se souhlasem kupujícího. Není-li
dán, je prodávající povinen plnit v termínu dodání. Kupující je oprávněn
posunout původně plánovaný termín dodání až o 4 týdny, aniž by tím nastaly
zákonné důsledky prodlení s přijetím zboží.
3.3 Prodávající je povinen dodat zboží na místo dodání vyložené v místě
dodání v čase stanoveném v kupní smlouvě. V případě, že v kupní smlouvě
nebude stanoven přesný čas dodání nebo nebude jinak dohodnut, musí být
zboží vyložené v místě dodání v pracovní den od 7:00 do 14:00. Při dodávce
prostřednictvím kurýrní služby platí, že za později zjištěné nesrovnalosti v
množství zboží odpovídá prodávající.
3.4 Prodávající zabalí, označí a opatří zboží pro přepravu takovým způsobem,
aby nemohlo dojít při přepravě k jeho poškození, a v souladu s kupní
smlouvou a právními předpisy ČR. Náklady s tím spojené jsou obsaženy v
ceně zboží.
3.5 Zboží musí být dodáno v dohodnuté kvalitě. Pokud nebylo nic
dohodnuto, musí být zboží v takové kvalitě, která umožní splnit účel, k němuž
se zboží zpravidla užívá. Zboží musí odpovídat právním předpisům platným v
České republice, a dále všem příslušným českým technickým normám (ČSN)
stejně jako evropským normám (EN).
3.6 Prodávající připojí k dodávce dodací list příp. předávací protokol se všemi
údaji z objednávky, jakými jsou jméno osoby, která zboží objednala, číslo
objednávky, čísla dílů, přesné označení zboží, položka objednávky a v případě
dodávek ze zemí Evropské Unie číslo cla a zboží.
3.7 V případě prodlení s dodáním zboží je kupující dle svého uvážení
oprávněn zboží odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy nebo zboží převzít.
Prodávající je povinen v případě prodlení či hrozícího prodlení o této
skutečnosti kupujícího neprodleně informovat.
3.8 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 dotčen nárok na náhradu škody.
4 Poskytnutí materiálu
4.1 Pokud v jednotlivých objednávkách není dohodnuto něco jiného a
kupující dodá materiál k výrobě zboží, nese prodávající náklady za dopravu
materiálu z místa uskladnění do prodávajícím označeného místa výroby
zboží.
4.2 Dodávky materiálu probíhají na základě dílčích objednávek za dále
uvedených podmínek s odvoláním na schválený plán dodávek. Prodávající
nemá nárok na okamžitou kompletní dodávku materiálu pro celé množství

objednávky zhotovovaného zboží. Materiál platí jako kupujícím včas dodaný,
pokud pro výrobu podstatný materiál je dodán, příp. dán k dispozici 1 týden
a materiál, který je možno připojit dodatečně, 3 dny před sjednaným
termínem dodání zboží ve vztahu k jednotlivým dílčím objednávkám anebo
dohodnutému plánu výroby a dodávek zboží. Pokud dojde k opoždění
dodávky materiálu prokazatelně ze zavinění kupujícího, posouvá se termín
dodávky zboží pro prodávajícího o počet kalendářních dní, o které byl
materiál prokazatelně později dodán.
4.3 Kromě povinností dále uvedených v těchto podmínkách je prodávající
povinen neskladovat dodaný materiál na volném prostranství, nýbrž v
zastřešeném prostoru, alespoň pod přístřeškem nebo překrytím. Po celou
dobu ručí prodávající za škody na dodaném materiálu.
4.4 Prodávající je povinen kupujícímu faxovou anebo emailovou formou
potvrdit dodávku materiálu. Nedojde-li do 3 dnů od dodávky materiálu k
potvrzení, platí, že materiál je dodán kompletní a bez vad. Reklamace
dodaného materiálu co do množství a jakosti (zejména dodávky
technologicky závadného materiálu nebo dodávky menšího či většího
množství materiálu, než je pro výrobu zapotřebí) bude prodávající uplatňovat
jen v písemné formě se zdůvodněním, a to nejpozději do 3 dnů po dodání
materiálu. Na pozdější nároky z kvalitativních či kvantitativních vad nebude
brán zřetel. Nedojde-li k odvezení navíc dodaného materiálu kupujícím, je
prodávající po 4 týdnech povinen poslat kupujícímu faxovou anebo
emailovou zprávu.
4.5 Prodávající je povinen každého 30.6. a 31.12. kalendářního roku provést
inventuru materiálu a vyrobeného zboží a nejpozději do 5 pracovních dnů
zaslat výsledek inventury kupujícímu s přesným číselným vyjádřením.
4.6 Prodávající je povinen do 4 týdnů vrátit zpět s dodacím listem obalovou
techniku jako GIBOX palety a EURO palety. Jako kupujícímu vrácené platí jen
zpětné dodávky, jejichž dodací listy jsou potvrzené zástupcem kupujícího. K
poslednímu dni kalendářního měsíce odsouhlasí prodávající písemnou
formou stav tohoto obalového materiálu. Pokud k vrácení nedošlo, je
kupující oprávněn hodnotu obalového materiálu prodávajícímu vyúčtovat.
4.7 Prodávající je povinen zaplatit šrot, který vznikne výrobou zboží (z
kovového materiálu, který poskytl nebo zaplatil kupující), pokud se tento
kupujícímu nevrátí. Kupující je oprávněn hodnotu šrotu vyúčtovat
prodávajícímu v hodnotě, které by dosáhl jeho prodejem. Prodávající tuto
fakturu do 14 dnů zaplatí nebo započte s nějakou, jím kupujícímu oprávněně
vystavenou a splatnou fakturou. Prodávající smí koncovky tyčového
materiálu, které jsou delší než 300mm a koncovky plechů širší než 100mm
(tyto materiály nejsou považovány za šrot) sešrotovat jenom po předchozí
dohodě s kupujícím a jeho písemným svolením (faxem / emailem). Důkazní
povinnost, že výše uvedená ujednání byla dodržena, je na prodávajícím.
5 Přechod vlastnictví a nebezpečí škody
5.1 Všechny dodávky prodávajícího musí být provedeny bez výhrady
vlastnického práva nebo práv třetích osob. Takovéto výhrady jsou i bez
výslovné námitky kupujícího neúčinné.
5.2 Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na věci přecházejí na
kupujícího okamžikem potvrzení dodacího listu kupujícím.
5.3 Prodávající nesmí bez výslovného kupujícího převádět svá smluvní práva
a povinnosti na třetí osoby.
6 Záruka a odpovědnost za vady, náhrada škody
6.1 Pokud délku záruční doby smlouva výslovně nestanoví, poskytuje
prodávající záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců. Prodávající se zaručuje,
že provedení, konstrukce, účelnost a technika výroby zboží odpovídá
poslednímu stavu vědy a techniky, že byl použit pouze vhodný a prvotřídní
materiál a že zboží je vhodné pro účel použití uvedený kupujícím.
6.2 Záruční doba začíná běžet v případě dalšího prodeje zboží nebo
zabudování zboží do výrobků kupujícího převzetím zboží zákazníkem

kupujícího, nejdéle však 30 měsíců od dodání zboží kupujícímu. V ostatních
případech začne záruční doba běžet dnem dodání zboží kupujícímu.
6.3 Kupující je oprávněn oznámit vady zboží kdykoli během záruční doby a
má na výběr volbu nároku vyplývajícího z vady zboží. Oznámení vady kupující
zašle doporučeným dopisem, faxem nebo e-mailem na kontaktní údaje
prodávajícího uvedené v kupní smlouvě.
6.4 Prodávající odstraní vadu bez zbytečného odkladu po jejím oznámení.
Oznámí-li kupující prodávajícímu, že se v případě vady zboží jedná o havárii,
nastoupí prodávající k odstranění vady okamžitě, tj. nejpozději do 24 hodin.
Náklady na odstranění vady zboží včetně nákladů, které vynaložil v souvislosti
s vadou kupující, nese prodávající.
6.5 V případě, že prodávající neodstraní vadu nebo nenastoupí k odstranění
vady v souladu s ustanovením předchozího odstavce, je kupující oprávněn
vadu nechat odstranit na náklady prodávajícího.
7 Technická dokumentace
7.1 Obchodní a výrobní podklady kupujícího a ostatní předměty nebo
technické výkresy, které poskytl kupující prodávajícímu, musejí být na vyzvání
kupujícího, nejpozději však po ukončení této smlouvy neprodleně bezplatně
vráceny kupujícímu.
7.2 Prodávající provede objednanou jednotlivou výrobu zboží výlučně pro
kupujícího podle předaných výkresů a zachová mlčenlivost především o
technických detailech. Je zakázáno, aby prodávající vyráběl zboží nebo jeho
součásti na základě výkresů pro jiné výrobky než pro výrobky, které objednal
kupující, případně aby je prodával třetím osobám.
7.3 Veškerá technická a jiná řešení, která budou prodávajícím v rámci
dodávky zboží kupujícímu nově nalezena, je oprávněn učinit předmětem
duševního vlastnictví (patentu, užitného či průmyslového vzoru apod.)
výhradně kupující.
7.4 Prodávající odpovídá za to, že na jím dodaném zboží neváznou práva
třetích osob, a že především nejsou porušována práva průmyslového
vlastnictví třetích osob. Prodávající při porušení těchto práv zprošťuje
kupujícího ve všech případech od nároků třetí strany na náhradu škody.
8 Závěrečná ustanovení
8.1 Právní vztahy vyplývající z uzavřených kupních smluv se řídí českým
právem.
8.2 Prodávající je povinen zboží, definované jednotlivými objednávkami
dodat výlučně kupujícímu a nedodávat žádné zboží přímo zákazníkům spol.
3D-Lasertec s.r.o., stauner palet s.r.o., HP – KOVO, spol. s r.o., nebo JOSTA
Engineering- und Vertriebs-GmbH. To platí jak na území České republiky, tak
v zahraničí. V případě porušení této povinnosti vznikne kupujícímu nárok na
smluvní pokutu ve výši 25% z hodnoty objednaného zboží.
8.3 Všechny spory se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou.
8.4 Nedojde-li k dohodě dle bodu 7.2, bude k soudnímu řízení příslušný
obecný soud kupujícího.
8.5 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto NP neplatným nebo
neúčinným, nejsou tím ostatní ustanovení dotčena. Neplatné nebo neúčinné
ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které se právně nejvíce
blíží smyslu a účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení. 8.6 Kupující si
vyhrazuje právo tyto NP kdykoliv změnit.
8.7 Tyto Nákupní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2018.

