Všeobecné nákupní podmínky společnosti Colsys s.r.o. (dále také pouze VNP)

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY
1. Preambule

1.1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky ("VNP") se vztahují na každý obchod mezi níže uvedeným
Kupujícím a jeho dodavateli ("Prodávající"), ledaže je mezi nimi písemně dohodnuto jinak.
1.2. Podle těchto VNP se řídí proces jednání o uzavření kupní smlouvy, vlastní uzavření kupní smlouvy,
jakož i vypořádání závazků plynoucích z uzavřené kupní smlouvy.
1.3. Ve věcech v těchto VNP neřešených se vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím řídí ustanoveními
obecně závazných předpisů, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("OZ"), vyjma těch
ustanovení OZ, o nichž tak stanoví tyto VNP na jiných místech.
1.4 V případě nesouladu nebo rozporu mezi kupní smlouvou, těmito VNP a obecně závaznými předpisy
mají přednost jejich ustanovení v tomto pořadí:
1. kogentní ustanovení obecně závazných předpisů,
2. ustanovení kupní smlouvy
3. ustanovení těchto VNP
4. jiná, než kogentní ustanovení obecně závazných předpisů.
2. Kupující
2.1 Identifikační znaky
obchodní název:
adresa sídla:
zápis v OR:
IČ:
DIČ:

Colsys s.r.o.
Buštehradská 109, 272 03 Kladno
MS v Praze, oddíl C., vložka 902
14 79 96 34
CZ 14 79 96 34

2.2 Komunikace
telefonní číslo:
312 278 111
e-mailová adresa: kladno@colsys.cz
2.3 Bankovní spojení
platby v CZK:

platby v EUR:

3.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
0200240009/2700 (CZK)
bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
číslo účtu:
117573603/0300 (CZK)
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
0200240017/2700 (EUR).

Prodávající

3.1. Za Prodávajícího bude považován podnikatelský subjekt a) jemuž Kupující zašle objednávku, nebo
b) který učiní Kupujícímu nabídku.
3.2 Prodávající který se považuje za slabší stranu 1 je povinen tuto skutečnost písemně sdělit Kupujícímu
dříve, než mezi nimi dojde k uzavření obchodu podle odstavce 4.3, jinak mu vznikne povinnost k náhradě
škody.
3.3 Jelikož jsou obě strany podnikateli, neuplatní se ustanovení § 1793 a 1796 OZ.
4.

Kontraktace - jednání o uzavření kupní smlouvy

4.1. Objednávku i nabídka (v dalším společně označované jen jako "objednávka") musí být učiněna
písemně (k tomu viz ustanovení odst. 12.1).
4.2 Objednávka musí obsahovat: identifikaci kupujícího i prodávajícího; výčet, množství i jednotkové
ceny nabízeného/poptávaného zboží; termín i místo dodání; lhůtu pro přijetí objednávky; jméno
1

§ 433 OZ
Verze 1.0 z 1.8.2017

Strana 1 (celkem 3)

Všeobecné nákupní podmínky společnosti Colsys s.r.o. (dále také pouze VNP)
oprávněného zástupce a případné další informace nutné pro vyřízení objednávky. Schází-li některá
součást objednávky podle předchozí věty, ale lze ji dovodit z předchozích obchodů mezi kupujícím a
prodávajícím nebo z nepochybných obchodních zvyklostí na trhu, není její absence na újmu platnosti
objednávky.
4.3. Objednávka je přijata pouze v případě jejího výslovného přijetí bez výhrad druhou stranou.
Protinabídka nebo protipoptávka je považována za novou objednávku. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se
neuplatní.
5.

Kupní smlouva

5.1. Přijetím objednávky je mezi stranami uzavřen obchod s obsahem podle přijaté objednávky a těchto
VNP.
5.2. Na žádost některé ze stran druhá strana písemně potvrdí, že je uzavřenou smlouvou vázána.
Absence takového potvrzení však neznamená, že jí vázána není.
6.

Kupní cena

6.1. Kupní cena vyplývá z obsahu přijaté objednávky. Není-li cena v objednávce výslovně uvedena, platí
cena vyplývající z dosavadní obchodní spolupráce stran, a nebyla-li, pak z ceníku, na který objednávka
odkazuje nebo který je v době odeslání objednávky zveřejněn na webové stránce strany, která činila
objednávku a to včetně ujednání o slevách (skontech) a přirážkách.
6.2 Není-li výslovně uvedeno jinak, nebo to nepochybně nevyplývá z uzavřené smlouvy, cena zahrnuje i
balení zboží, dopravu do určeného místa plnění (není-li, pak do sídla Kupujícího) a pojištění.
7.

Předmět plnění (zboží)

7.1. Součástí dodávky zboží je rovněž technická podpora nezbytná k tomu, aby kupující mohl zboží
ihned použít k účelu, ke kterému je určeno.
7.2. Za řádně a včas dodané se považuje zboží, které je a) úplné (včetně podmínky, uvedené v odstavci 7.1)
c) dodané do místa plnění podle odst. 6.2 a to ve sjednané lhůtě.
7.3 Za řádně nedodané zboží se dále považuje zboží a) se zjevnými nebo skrytými vadami, včetně vad právních, jako jsou práva třetích osob, a nesoulad
s technickými normami,
b) bez návodů k použití/montážních návodů, certifikátů a jiných dokladů, je-li to potřebné k použití
zboží nebo k uplatnění práv vlastníka, a to v českém jazyce
ledaže kupující takové zboží výslovně písemně přijme,
7.4 Převzetí zboží potvrzuje oprávněný zástupce kupujícího na dodacím listu. Potvrzení převzetí zboží
samo o sobě neznamená potvrzení řádnosti a včasnosti dodaného zboží v souladu s podmínkami
obchodu.

8.

Fakturace

8.1. Faktura prodávajícího musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních
předpisů. Musí obsahovat rovněž číslo nebo obdobnou identifikaci objednávky a položkové vyúčtování
předmětu dodávky vč. příp. objednacích čísel a patřičných věcných názvů každé položky. Přílohou
faktury musí být kopie dodacího listu podepsaného oprávněným zástupcem kupujícího nebo jiný obdobný
doklad. Pokud některý z těchto údajů chybí nebo je uveden chybně může kupující fakturu vrátit a lhůta
splatnosti nezačne běžet. Dnem doručení nové/opravené faktury začne běžet doba splatnosti faktury
(odst. 9.1). Na vyzvání poskytne prodávající kupujícímu položkové vyúčtování i ve formátu MS Excel.
8.2. Za datum zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, v němž kupující podepsal dodací
list daného zboží a/nebo protokol o jeho předání a převzetí.
9.

Platební podmínky

9.1. Nedohodnou-li se strany jinak. splatnost kupní ceny činí 60 dnů od pracovního dne následujícího
po prokazatelném doručení bezvadné (odst. 8.1) faktury do sídla kupujícího.
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9.2 Za datum uhrazení faktury se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu kupujícího ve
prospěch účtu prodávajícího.
10. Záruka a reklamace
10.1. Není-li dohodnuto jinak, prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží po
dobu 36 měsíců. Záruka počíná běžet od okamžiku instalace zboží nebo od jeho uvedení do provozu.
10.2. Reklamaci jakýchkoliv vad zboží kupující uplatní u prodávajícího písemně pokud možno bez
zbytečného odkladu poté, kdy se vada projeví nebo vyvstane.
10.3. Není-li možné vadu beze zbytku a prodlení opravit, dodá prodávající zboží nové bezvadné. Neníli to možné, vrátí kupujícímu cenu zboží. Se souhlasem prodávajícího je oprávněn vady odstranit, nebo
zajistit jejich odstranění, kupující; prodávající mu k tomu poskytnout veškerou vyžádanou součinnost a
nahradit veškeré přímé a související náklady. .
10. 4. Pokud se prodávající a kupující výslovně nedohodnou jinak, splní prodávající své povinnosti,
vyplývající z vady zboží v místě, kde je zboží nainstalované či užívané.
10.5.

Vypořádáním vad zboží není dotčena odpovědnost prodávajícího za způsobenou újmu.

11. Sankce
11. 1. V případě prodlení s dodáním zboží zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 %
ze sjednané kupní ceny zboží nebo 5.000,- Kč za každý započatý den takového prodlení. Uplatní se
vyšší z obou částek.
11.2. Pokud prodlení prodávajícího dle předchozího odstavce 11.1 přesáhne 10 pracovních dní, je
kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit . To platí i v případě prodlení jen části dodávky. Právo
kupujícího na smluvní pokuty dle předchozího odstavce a na náhradu škody tímto zůstává nedotčeno.
11.3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění reklamovaných vad zaplatí prodávající
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané kupní ceny zboží nebo částku 5.000,- Kč za každý
započatý den prodlení. Při tom se uplatní vyšší z obou částek
11.4. Prodávající není oprávněn bez předchozího souhlasu kupujícího svá práva vyplývající z této
smlouvy zastavit nebo postoupit třetím osobám. Porušení tohoto závazku bude bez účinku na vzájemná
práva stran, bude však považováno za podstatné porušení smluvních povinností prodávajícího a bude z
něho vyplývat právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy.
11.5. Zaplacením žádné smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok kupujícího na náhradu vzniklé
škody.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Písemná forma je zachována i v případě doručení e-mailem, pokud je nepochybně podepsána;
za podpis se považuje jméno, příjmení, firemní funkce a osobní telefonní číslo podepisujícího, přes něž
lze její identitu ověřit.
12.2 Kupující je oprávněn tyto VPN jednostranně změnit. Taková změna
a) se nevztahuje na již uzavřené obchody a
b) nenabude účinnosti vůči tomu kterému prodávajícímu dříve, než 1. dne druhého kvartálu
následujícího po kvartálu, v němž mu byla sdělena.
Prodávající je oprávněn do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně nepokračovat v dalších
jednáních o obchodech a od spolupráce s kupujícím.
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