VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP
§ 1 Všeobecná ustanovení
(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro nákup (dále jen „VOPN“) společnosti AWEC Aluminium
Products s.r.o., IČ: 283 29 139, se sídlem Haškova 17, 638 00 Brno, zapsané v OR vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále jen "AWEC AP") upravují práva a povinnosti smluvních stran a platí pro
všechny dodávky zboží společností AWEC AP od fyzických nebo právnických osob (dále jen "Dodavatel").
Zbožím se dále v těchto VOPN rozumí výrobky, díla nebo služby blíže specifikované ve smluvní
dokumentaci. Jakékoli změny těchto VOPN nebudou mít žádný účinek, pokud nebudou výslovně schváleny
AWEC AP v písemné formě. Žádné jiné podmínky obsažené v nabídce Dodavatele nebo podobném
dokumentu, nebudou tvořit součást smlouvy mezi dvěma stranami a jsou bez písemné výslovné akceptace
ze strany AWEC AP automaticky neplatné a bez jakékoliv právních účinků. Dodavatel se vzdává veškerých
práv, která by jinak mohl mít, pokud by spoléhal na tyto další podmínky. Žádná předchozí jednání mezi
stranami ani obchodní zvyklosti nebudou relevantní pro doplnění nebo úpravu těchto VOPN.
(2) Vstoupí-li Dodavatel po seznámení se s těmito VOPN do obchodního vztahu s AWEC AP, platí to za
bezvýhradnou akceptaci těchto VOPN a ustanovení VOPN se stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
(3) Veškeré dohody, k nimž mezi AWEC AP a Dodavatelem v souvislosti s prováděním dodávek zboží či
služeb dochází, musí být učiněny výhradně písemně. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a §
1751 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“), kterými se stanoví, že smlouva
je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
(4) Platné znění VOPN zveřejněné na webových stránkách AWEC AP (www.awec.cz) nahrazuje předchozí
znění VOPN.

§ 2 Uzavření smlouvy, sjednání termínu dodání a ceny
(1) Smlouva vznikne písemným přijetím objednávky AWEC AP ze strany Dodavatele. Přijetí objednávky musí
být učiněno písemně a doručeno e-mailem (faxem) do 2 pracovních dní od doručení objednávky. Přijetí
objednávky musí obsahovat zejména číslo a datum objednávky, potvrzení termínu dodání zboží, jeho
množství a cenu, jméno a podpis odpovědné osoby Dodavatele.
(2) Pokud dojde při potvrzení objednávky ze strany Dodavatele ke změnám parametrů objednávky, musí
AWEC AP tyto změny písemně odsouhlasit, jinak nelze považovat smlouvu za uzavřenou.
(3) Termín dodání zboží určuje po předchozím projednání AWEC AP, který sdělí požadovaného dodání
Dodavateli v písemné objednávce. Dodavatel je oprávněn takto určený termín dodání změnit pouze z
důvodu nedostatku výrobní kapacity či jiných, nepředvídatelných, událostí na jeho straně, avšak nejpozději
při potvrzení objednávky. Po tomto je potvrzený termín dodání pro obě strany závazný.
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(4) Dodavatel bere na vědomí, že dodržení dodacího termínu je pro AWEC AP naprosto zásadním smluvní
povinností Dodavatele. V případě jakéhokoli očekávaného zpoždění je Dodavatel povinen okamžitě
upozornit AWEC AP na jeho příčinu a kroky navrhované Dodavatelem pro minimalizaci zpoždění. Kromě
toho zprostředkuje Dodavatel veškeré dodatečné zdroje nezbytné k minimalizaci škodlivého dopadu na
AWEC AP.
(5) Kupní cena za zboží (cena za dílo) je sjednána dohodou stran a vychází z cenové nabídky Dodavatele.
Přijetím objednávky Dodavatelem je cena uvedená v objednávce závazná pro obě smluvní strany. Kupní
cenou se rozumí cena bez zákonné daně z přidané hodnoty. Pokud není dohodnuto jinak, je v ceně je
zahrnuto vhodné balení zboží, uživatelská dokumentace, poplatky za pojištění, případné nákladové
poplatky, daně a cla.
(6) Ke zvýšení sjednané ceny může dojít jen v řádně odůvodněných případech dohodou smluvních stran.

§ 3 Platební podmínky
(1) Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu AWEC AP na cenu zboží teprve po řádném dodání zboží na
základě AWEC AP potvrzeného dodacího listu nebo předávacího protokolu, a tuto fakturu doručí na
fakturační adresu AWEC AP uvedenou v objednávce.
(2) Není-li výslovně písemně dohodnuto jinak, jsou faktury splatné šedesát (60) dní od data vystavení
faktury. Platba se považuje za uskutečněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána z účtu AWEC AP ve
prospěch účtu Dodavatele uvedeného v příslušné faktuře.
(3) Faktury dodavatele musí obsahovat
(a) označení Dodavatele
(b) označení AWEC AP jako odběratele
(c) předmět plnění – popis a množství dodaného díla, výrobků nebo služby
(d) jednotkové ceny a celková cena
(e) datum zdanitelného plnění
(f) jméno, kontaktní údaje a podpis oprávněné osoby Dodavatele
(4) AWEC AP je oprávněn kdykoliv započíst jakýkoliv svůj závazek vůči Dodavateli oproti jakémukoli závazku
Dodavatele vůči AWEC AP, ať vznikl z jakéhokoliv právního důvodu a bez ohledu na to, zda se jedná o
závazek existující nebo budoucí, splatný nebo nesplatný.
§ 4 Dodání zboží, označení zboží a dokumentace, přechod nebezpečí škody na věci
(1) Dodavatel je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení stanoveném smlouvou nebo jejími
přílohami (zejména technická dokumentace, popisy a výkresy) a ve stavu požadovaném AWEC AP bez
jakýchkoliv faktických nebo právních vad. Dodavatel prohlašuje a ujišťuje AWEC AP, že dodávané zboží
nemá věcné ani právní vady. K datu potvrzení objednávky zaručuje Dodavatel, že neobdržel žádné
upozornění ani stížnost od třetí strany naznačující, že dodávané zboží nebo kterákoli jeho část porušuje
vlastnická nebo jiná práva jakékoli třetí strany.
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(2) Dodavatel je povinen
(a) řádně zabalit, aby nedošlo k poškození při dopravě, označit a expedovat zboží v souladu s požadavky
AWEC AP, smluvních přepravců a cílové země, pokud nějaké má;
(b) odeslat zásilky zboží podle pokynů AWEC AP;
(c) neúčtovat žádné poplatky za manipulaci, balení, skladování nebo přepravu zboží, není-li ve smlouvě
výslovně stanoveno jinak;
(d) opatřit každou zásilku zboží dodacím listem s číslem smlouvy a/nebo objednávky AWEC AP a
vyznačeným datem odeslání;
(e) pokud bude AWEC AP vyžádáno, řádně označit každou zásilku zboží k odeslání etiketou/štítkem podle
pokynů AWEC APOD.
(3) Dodavatel na doklady o zásilce uvede správnou klasifikační identifikaci zboží zasílaného v souladu s
pokyny AWEC AP a požadavky přepravců. Značky na každém obalu a identifikace zboží na dodacím listu a
faktuře budou dostatečně umožňovat snadnou identifikaci dodaného zboží na straně AWEC AP. Dodavatel
je povinen na žádost AWEC AP sdělit informace o povinnostech odběratele ke zboží a jeho balení jakožto
odpadu a způsobech jejich plnění.
(4) Dodavatel se zavazuje před započetím s plněním předmětu smlouvy seznámit se v nezbytném rozsahu
se všemi podmínkami, právními požadavky, harmonogramy, výkresy, plány a dalšími podklady, a získat na
vlastní odpovědnost a vlastní náklady všechny potřebné informace ke splnění předmětu smlouvy.
(5) Při převzetí zboží potvrzuje AWEC AP pouze množství a rozsah dokumentace předané se zbožím. Kvalita
zboží bude kontrolována namátkově. AWEC AP není povinen provádět prohlídku dodaného zboží při jeho
převzetí.
(6) Pokud Dodavatel plní smlouvu v prostorách AWEC AP nebo místě jím určeném, je povinen postupovat
v souladu s platnými předpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany, a v souladu
s interními bezpečnostními předpisy platnými v místě plnění předmětu smlouvy. O těchto interních
předpisech informuje AWEC AP dodavatele na jeho žádost, přičemž dodržování těchto předpisů vlastními
pracovníky zajistí Dodavatel.
(7) Dodavatel smí využít konkrétního subdodavatele za účelem plnění předmětu smlouvy nebo jeho částí
pouze se samostatným předchozím písemným souhlasem AWEC AP. Nezajištění takového předchozího
souhlasu před využitím subdodavatele bude představovat zásadní porušení smlouvy na straně Dodavatele.
Dodavatel odpovídá za plnění nebo opomenutí svých subdodavatelů, jako by se jednalo o jeho vlastní
plnění nebo opomenutí, bez ohledu na souhlas AWEC AP s využitím subdodavatele.
(8) Dodavatel bere na vědomí, že AWEC AP je vázán dodacími závazky vůči svým odběratelům a zaručuje
proto dodávku objednaného zboží v dohodnutém a potvrzeném termínu a v řádné kvalitě. Dodavatel se
zavazuje AWEC AP uhradit veškerou újmu způsobenou porušením smluvních povinností Dodavatele. Hradí
se veškerá újma včetně nákladů spojených s jejím uplatněním. Újmou se pro tento účel rozumí rovněž
veškeré smluvní sankce, které ponese AWEC AP vůči jeho odběratelům v důsledku porušení smlouvy
Dodavatelem.
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(9) V případě prodlení s dodáním zboží je Dodavatel povinen zaplatit AWEC AP smluvní pokutu ve výši 0,5%
z ceny objednaného zboží za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není Dodavatel zproštěn
závazku k dodání zboží a povinnost k náhradě škody.
(10) Pokud Dodavatel nedodá zboží ani do jednoho měsíce od požadovaného a jím potvrzeného termínu
dodání, je AWEC AP oprávněn zrušit objednávku odstoupením i bez určení náhradní lhůty pro dodání, a to
bez náhrady již případně Dodavateli vzniklých nákladů. Nárok AWEC AP vůči Dodavateli na náhradu škody
není tímto dotčen.
§ 5 Záruky, uplatňování práv z vadného plnění
(1) Dodavatel bere na vědomí a přijímá fakt, že závazek kvality Dodavatele je primárním požadavkem AWEC
AP. Pokud v rámci plnění smluvních závazků Dodavatel na svých výrobních prostředcích zpracovává
materiál/produkt AWEC AP, je AWEC AP nebo jeho zástupci oprávněn kdykoliv po předchozím vyrozumění
provádět kontrolu nebo audit kvality výrobních zařízení Dodavatele a postupů pro kontrolu kvality.
(2) Dodavatel prohlašuje a ujišťuje AWEC AP, že
(a) AWEC AP získá ničím nerušené vlastnické právo ke zboží
(b) dodávané zboží je buď ve vlastnictví Dodavatele nebo Dodavatel disponuje řádnou licencí, nebo je ve
veřejném vlastnictví a jeho používání společností AWEC AP, jejími zástupci, distributory, dealery a jinými
přímými a nepřímými zákazníky neporušuje a nebude porušovat žádná vlastnická práva jakékoli třetí strany,
a
(c) Dodavatel je oprávněn uzavírat a plnit závazky v rámci smlouvy a udělit AWEC AP veškerá nezbytná
práva a licence v rámci smlouvy.
(3) Dodavatel se zavazuje odškodnit a ochránit AWEC AP v případě jakýchkoli nákladů, výdajů, závazků,
stížností a žalob na porušení práv vznesených proti AWEC AP a zdůvodněných tím, že výroba, nákup,
používání nebo prodej zboží narušuje nebo porušuje jakákoliv patentová práva, autorská práva, ochranné
známky nebo obchodní tajemství jakékoli třetí strany. V takovém případě Dodavatel uhradí škody a náklady
vzniklé AWEC AP, které se vztahují k takovým žalobám (včetně přiměřených poplatků za právní služby).
Kromě toho Dodavatel buď
(i) zajistí pro AWEC AP právo na pokračující používání takového zboží, nebo
(ii) vymění nebo upraví případné poskytnuté z, aby nepůsobilo žádné narušení práv.
Pokud Dodavatel nebude schopen zajistit žádnou z výše uvedených možností, navzdory vyvinutí veškerého
přiměřeného úsilí, bude AWEC AP oprávněn odstoupit od již uzavřených smluv a Dodavatel bude povinen
bez zbytečného odkladu vrátit kupní ceny uhrazené AWEC AP spolu s veškerými náklady s tímto spojenými.
(4) Pokud není dohodnuto jinak, poskytuje Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v trvání
24 měsíců od převzetí zboží. Na veškeré opravené nebo vyměněné zboží nebo jeho díly platí nová záruční
doba ve stejné délce, počítaná ode dne dodání vyměněného zboží nebo jeho dílu. Záruční doba se
prodlužuje o dobu zkoušek, změn či oprav prováděných Dodavatelem v rámci záruky.
(5) AWEC AP je oprávněn kdykoliv po převzetí zboží otestovat a zkontrolovat dodané zboží. V případě
podezření AWEC AP na poškození zboží nebo jakékoli jeho části, je AWEC AP oprávněn na náklady
Dodavatele vadné zboží vrátit Dodavateli. Do deseti (10) pracovních dní od přijetí vadného zboží Dodavatel
podle volby AWEC AP buď toto vadné zboží opraví nebo vymění a vrátí ho AWEC AP na vlastní náklady
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Dodavatele. Dodavatel zajistí na vlastní náklady odinstalování a opakované nainstalování vadného zboží (v
případě výrobků), případně se zavazuje náklady na odinstalování a opakované nainstalování vadného zboží
AWEC AP v plné výši zaplatit.
(6) V případě vadného zboží k dodání představované službami Dodavatel urychleně nahradí vadné plnění na
vlastní náklady.
(7) V případě, že zboží nelze opravit, vyměnit ani jinak nahradit, je AWEC AP oprávněn od smlouvy
odstoupit a Dodavatel je povinen uhradit společnosti AWEC AP plnou cenu zaplacenou za zboží. Stejné
právo na odstoupení od smlouvy a vrácení ceny zboží má AWEC AP v případě, že Dodavatel do deseti (10)
pracovních dní od přijetí vadného zboží podle volby AWEC AP toto vadné zboží neopraví nebo nevymění.
Vedle toho ponese Dodavatel odpovědnost za případné škody způsobené vadným zbožím a na požádání
poskytne Dodavatel společnosti AWEC AP zprávu o příčinách vad a navrhne opatření pro zamezení
podobných vad u budoucích dodávek.
(8) Při uplatnění reklamace se prodlužuje splatnost faktury za reklamované zboží o dobu trvání
reklamačního řízení. Pozdržení platby z tohoto důvodu nebude považováno za neplnění závazků ze strany
AWEC AP.
§ 6 Ostatní ujednání
(1) Veškeré podklady a informace předané AWEC AP Dodavateli nesmí být použity jinak než pro účely
plnění smlouvy. Dodavatel bere na vědomí, že při plnění smlouvy dochází k užití věcí chráněných právy
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Dodavatel se zavazuje neporušovat tato práva (zejména
jejich neoprávněným užitím) ať už přímo či nepřímo (prostřednictvím třetích osob), takové porušení
neumožnit a v případě zjištění takového porušení toto neprodleně oznámit AWEC AP.
(2) AWEC AP náleží vlastnická práva, autorská práva a další práva z duševního vlastnictví ke všem věcem a
podkladům, které předal Dodavateli za účelem plnění předmětu smlouvy. Tyto věci je Dodavatel pečlivě
chránit, zejména je nesmí zveřejnit, rozmnožit, předat nebo jinak zpřístupnit třetí osobě nebo je využít pro
jiný účel než plnění předmětu smlouvy. Dodavatel je povinen zajistit, aby tyto věci nebyly zveřejněny,
rozmnoženy nebo jinak zneužity třetí osobou.
(3) Veškeré podklady AWEC AP předané Dodavateli (zejména vzorky, výkresy, modely, data, atd…), jakož i
jiné informace včetně smluvních ujednání stran jsou oběma smluvními stranami považovány za důvěrné.
Chráněny jsou takto zejména údaje, které jsou předmětem obchodního tajemství, tj. skutečnosti obchodní,
výrobní či technické povahy související s podnikáním AWEC AP, které mají skutečnou nebo potenciální
materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být
podle vůle AWEC AP utajeny a jejich utajení je odpovídajícím způsobem zajištěno.
(4) Zboží, které je vyráběno podle podkladů uvedených v předchozím odstavci nebo jiných důvěrných
informací AWEC AP nebo s využitím věcí předaných za tím účelem AWEC AP (nástroje a jiné výrobní
prostředky, materiál, atd…) nesmí být nabízeno nebo dodáváno třetím osobám bez předchozího písemného
souhlasu AWEC AP.
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(5) Za veškeré věci předané AWEC AP Dodavateli za účelem splnění předmětu smlouvy (např. technické
výkresy, vzorky, formy, modely, apod…), bez ohledu na to, zda jsou ve vlastnictví AWEC AP nebo třetí
osoby, nese od okamžiku jejich převzetí odpovědnost Dodavatel včetně odpovědnosti za náhodu.
Dodavatel se zavazuje, že tyto věci nepoužije jinak než k plnění svých závazků ze smlouvy a že neumožní
takové neoprávněné užití těchto věcí třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu AWEC AP.
Dodavatel je povinen nakládat s těmito věcmi s péčí řádného hospodáře.
(6) Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu AWEC AP přenechat, převést či postoupit na
žádnou třetí osobu jakoukoliv svoji povinnost či právo vyplývající ze smlouvy. Dodavatel nesmí bez
předchozího písemného souhlasu AWEC AP započíst jakoukoliv svoji pohledávku za AWEC AP proti jakékoliv
pohledávce AWEC za Dodavatelem. Dodavatel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny
okolností.
§ 7 Rozhodné právo, soudní příslušnost
(1) Veškeré dodávky zboží dle těchto VOPN se řídí právem České republiky. Smluvní strany sjednávají, že
právní vztahy při dodávkách zboží podle těchto VOPN se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.
(2) Místní příslušnost soudu pro všechny spory v důsledku nebo v souvislosti s dodávkami zboží dle těchto
VOPN se řídí sídlem AWEC AP. AWEC AP je však oprávněn uplatnit své nároky i u obecného soudu
Dodavatele.
(3) Tyto VOPN jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi AWEC AP a Dodavatelem, vylučují současné
užití jiných obchodních podmínek na smluvní vztah AWEC AP a Dodavatel, který je podřízen těmto VOPN, a
jsou k dispozici na webových stránkách AWEC AP – www.awec.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 2. 2019
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