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Všeobecné nákupní podmínky společnosti RETIGO s.r.o. ze dne 01/06/2019
1)
Obecně - platnost
(1) Nebude-li stranami dohodnuto jinak, platí pro všechny
objednávky společnosti RETIGO, s.r.o. výlučně tyto Všeobecné
nákupní podmínky společnosti RETIGO s.r.o. (dále jen „VNP“).
(2) Jakoukoli odchylku od těchto VNP lze provést pouze
v objednávce nebo v písemné smlouvě uzavřené mezi oběma
stranami.
(3) Obchodní podmínky dodavatele se na tuto objednávku
neuplatní. Odmítnutí těchto VNP dodavatelem činí objednávku
společnosti RETIGO s.r.o. neplatnou.
2)
Objednávka
(1) Dodavatel je povinen potvrdit objednávku společnosti RETIGO
s.r.o. nejpozději do dvou pracovních dnů od data jejího doručení.
(2) Pokud dodavatel objednávku ve výše uvedené lhůtě dvou
pracovních dnů výslovně nepotvrdí a zároveň v téže lhůtě nedoručí
společnosti RETIGO s.r.o. výslovné odmítnutí objednávky, bude se
objednávka považovat za akceptovanou ze strany dodavatele.
(3) Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se sjednává, že pokud
dodavatel dodá společnosti RETIGO s.r.o. objednané zboží, má se za
to, že bez dalšího akceptoval rovněž tyto VNP a hodlá se jimi řídit.
(4) Před přijetím objednávky (tj. potvrzením objednávky)
dodavatelem může společnost RETIGO s.r.o. příslušnou objednávku
kdykoliv odvolat, aniž by se tím vůči dodavateli k něčemu zavazovala.
3)
Dodání zboží
(1) Dodavatel dodá zboží v dohodnutém termínu a na místo dodání
dle objednávky. Nebude-li v objednávce uvedeno jinak, platí, že
místem dodání je sídlo společnosti RETIGO s.r.o., tj. adresa Rožnov
pod Radhoštěm, Láň 2310, PSČ 756 64.
(2) Zboží bude dodáno v pracovní den od 6:00 do 14:00, pokud
nebude dohodnuto jinak.
(3) Nebude-li stranami dohodnuto jinak, je dodavatel povinen dodat
zboží společnosti RETIGO, s.r.o. nejpozději do čtrnácti dnů ode dne
obdržení objednávky.
(4) V případě prodlení s dodáním zboží o více jak tři pracovní dny,
má společnost RETIGO s.r.o. právo od uzavřené smlouvy odstoupit.
Částečné plnění a/nebo předčasné plnění je možné pouze po
předchozím písemném souhlasu společnosti RETIGO s.r.o.
(5) Dodavatel zboží dodá na svůj náklad a nebezpečí.
(6) Zboží musí odpovídat v ČR platným všeobecným a zvláštním
zákonům a nařízením. Společně se Zbožím je dodavatel povinen
dodat v českém jazyce veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání
zboží.
(7) Dodavatel připojí k dodávce dodací list se všemi údaji
z objednávky. Nutno uvést také číslo objednávky.
4)
Cena zboží, platební podmínky
(1) Cena uvedená na objednávce je pevná a závazná. Nebude-li
písemně dohodnuto jinak, je cena stanovena včetně veškerých
souvisejících nákladů, zejména dopravy, balení, cla a pojištění
dopravy.
(2) Společnost RETIGO s.r.o. neposkytuje zálohy na cenu zboží.
(3) Nebude-li stranami dohodnuto jinak, je dodavatel oprávněn
vystavit daňový doklad - fakturu na cenu zboží nejdříve ke dni
řádného dodání zboží společnosti RETIGO, s.r.o. a splatnost faktury
bude činit třicet dnů ode dne doručení faktury společnosti RETIGO
s.r.o.
(4) Faktura musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti
pro daňový doklad, číslo objednávky, všechny údaje o zboží
v položkách dle objednávky (množství, váha, počet kusů) s uvedením
příslušné ceny a celkovou cenu zboží v plné výši.

(5) Dodavatel prohlašuje, že účet, na který bude požadovat platbu
za zboží, je účet zveřejněný dle § 96 zákona o DPH a zároveň že není
nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona o DPH a zároveň že není
osobou, na kterou by se vztahoval § 109 odst. 1) zákona o DPH.
5)
Vady zboží, záruka za jakost
(1) Nebude-li stranami dohodnuto jinak, poskytuje dodavatel záruku
za jakost zboží v délce minimálně dvou let. Dodavatel se zavazuje, že
po dobu záruky bude zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si
zachová obvyklé vlastnosti.
(2) Společnost RETIGO s.r.o. je oprávněna reklamovat vady zboží
kdykoli během záruční doby a má na výběr volbu nároku
vyplývajícího z vady zboží. Lhůta pro odstranění jakékoliv záruční
vady činí maximálně čtrnáct dnů ode dne nahlášení vady dodavateli.
(3) Dodavatel odpovídá za to, že zboží nemá právních vad. V případě
porušení cizích práv v souvislosti s objednaným zbožím, je dodavatel
povinen učinit vše nezbytné, aby společnost RETIGO s.r.o. nebyla
zažalována ani neutrpěla škodu. Případnou škodu dodavatel uhradí.
(4) Za podstatnou vadu se považuje jakákoliv vada zboží.
(5) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží ze strany
společnosti RETIGO s.r.o.
(6) V případě oprávněné reklamace, je dodavatel povinen uhradit
společnosti RETIGO s.r.o. veškeré škody vzniklé v souvislosti s vadou
zboží, zejména, nikoliv však výhradně, náklady na opravu/výměnu
zboží přímo u koncového zákazníka apod.
6)
Sankce
(1) Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním povinnosti dle těchto
VNP nebo smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny zboží za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčeno právo na náhradu škody, která se hradí samostatně a
nezávisle na smluvní pokutě.
(2) Pokud bude společnost RETIGO s.r.o. v prodlení s úhradou řádně
vyfakturované ceny dodávky, bude povinna uhradit dodavateli úrok
z prodlení v zákonné výši.
7)
Společná a závěrečná ujednání
(1) Všechny dodávky dodavatele musí být provedeny v prvotřídní
kvalitě a bez výhrady vlastnického práva nebo práv třetích osob.
Takovéto výhrady jsou i bez výslovné námitky společnosti RETIGO
s.r.o. neúčinné.
(2) Pohledávky dodavatele za společností RETIGO s.r.o. z titulu
tohoto smluvního vztahu smí být postoupeny pouze s výslovným
předchozím písemným souhlasem společnosti RETIGO s.r.o.
(3) Dodavatel nesmí bez výslovného souhlasu společnosti RETIGO
s.r.o. převádět svá smluvní práva a povinnosti na třetí osoby.
(4) Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že jakékoliv spory z
titulu smlouvy budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými
soudy České republiky. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že ve
smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
bude pro rozhodování případného sporu místně příslušný Okresní
soud ve Vsetíně a pokud by okresní soud nebyl k rozhodování věcně
příslušný, tak bude místně příslušný Krajský soud v Ostravě.
(5) Tyto VNP se přiměřeně vztahují i na právní vztahy, které se řídí
úpravou, platnou pro smlouvu o dílo (§ 2586 občanského zákoníku).
(6) Tento smluvní vztah se řídí výlučně právem České republiky.
Použití úmluv OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je
vyloučeno.
(7) Změna podmínek dodávky formou ústní dohody se vylučuje.
(8) Práva a povinnosti v těchto VNP blíže neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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