Nákupní podmínky společnosti Festo Production s.r.o.
Stav 05/2011
Pro všechny naše – i budoucí – právní vztahy se použijí výlučně následující nákupní podmínky. Odlišné
obchodní, prodejní nebo dodací podmínky dodavatele pro nás nejsou závazné a výslovně s nimi nesouhlasíme.
Dodavatel uznává výlučnou platnost našich nákupních podmínek okamžikem přijetí, nejpozději okamžikem
provedení zakázky, i pokud se při tom odvolává na vlastní podmínky. Skutečnost, že jsme přijali dodávku a
plnění dodavatele nebo že jsme je zaplatili, neznamená souhlas s obchodními podmínkami. Tyto podmínky
platí i tehdy, pokud nabídky nebo potvrzení objednávky obsahují odlišná, doplňující ustanovení nebo
ustanovení, která naše podmínky mění. S takovými ustanoveními tímto již nyní výslovně nesouhlasíme.
1. Nabídky/Objednávka
Vzorkování, jakož i nabídky dodavatele jsou pro nás nezávazné a bezplatné.
Objednávky jsou účinné pouze tehdy, pokud jsou učiněny písemně nebo pokud jsou námi písemně potvrzeny.
Ústní a telefonická ujednání vyžadují písemné potvrzení. Součástí smlouvy se stane jen to, co je právně závazně
sepsáno v písemné formě. Požadavek písemné formy se považuje za splněný i při zaslání faxem, elektronickou
výměnou dat nebo e-mailem.
Učiněné objednávky ze strany Festa se považují za přijaté, pokud dodavatel do 4 pracovních dnů po doručení
písemné objednávky s touto objednávkou nevyjádří odlišným potvrzením zakázky svůj nesouhlas.
2. Dodávka/prodlení/odstoupení
Dodavatel odpovídá za dodržování sjednaného termínu dodání.
Dodavatel se se svými dodávkami nebo ostatními plněními nachází v prodlení, pokud překročí sjednaný termín,
aniž by bylo zapotřebí předchozí upomínky.
V případě vyšší moci, nutných provozních opatření a zastavení provozu máme právo okamžik dodání posunout
nebo od smlouvy odstoupit. Prodlení s přijetím v tomto případě nenastává. Zhotovitel nemá právo na náhradu
škody, pokud na naší straně nedošlo k hrubě nedbalostnímu nebo úmyslnému jednání zákonných zástupců a
vedoucích zaměstnanců. V případě vyšší moci jsme oprávněni 8 týdnů před sjednaným okamžikem dodání
změnit objednávku tak, že můžeme buď zvýšit nebo snížit počet kusů nebo odebrat jiné díly příslušné hodnoty a
podobného druhu za jinak nezměněných podmínek. Bez ohledu na to jsme dále také oprávněni posunout
původně plánovaný termín dodání, resp. termín odběru o 4 týdny, aniž by tím nastaly zákonné důsledky
prodlení s přijetím. Nemůže-li dodavatel v důsledku vyšší moci, nepokojů ze strany zaměstnanců nebo z jiných
jím nezaviněných provozních důvodů závazně přislíbený termín dodání dodržet, je povinen nás o tom
informovat neprodleně poté, co se o příslušné překážce dozví. V takovém případě jsme oprávněni buď
posunout lhůtu odběru, nebo po přiměřené lhůtě, pokud náš zájem o dodávku výrazně klesl, zcela nebo
částečně odstoupit od smlouvy. Dodavatel není zejména oprávněn v případech vyšší moci a podobných dle
vlastního uvážení odstoupit od smlouvy nebo zvýšit ceny.
Objednané produkty musí splňovat podmínky původu EU; příslušná osvědčení o původu dodavatel Festu bez
vyzvání dodá spolu s dodávkou, pokud se Festo dodání osvědčení výslovně nevzdá.
Dodávka probíhá dle přepravních podmínek DDP (dle INCOTERMS 2010) na účet a nebezpečí dodavatele.
Dodavatel je povinen zajistit a dodržovat veškeré zákonné, celněprávní a technické předpisy, které se k dané
zásilce vztahují.
Nám určená dodávka musí být označena tak, aby smluvní produkty byly jednoznačně identifikované a zpětně
dohledatelné.
3. Přeprava/ceny/riziko nebezpečí
Pro počet kusů, rozměry a hmotnosti dodávky jsou určující hodnoty, které zjistíme při vstupní kontrole.
Odchylky dodaného množství smluvních produktů jsou přípustné pouze v rámci tolerancí uvedených na
objednávce.
Vady dodávky neprodleně písemně oznámíme dodavateli, jakmile budou zjištěny/objeveny v rámci řádného
průběhu obchodu, k čemuž může dojít i později během dalšího užívání smluvních produktů. V této souvislosti
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nemá dodavatel právo podat námitku pozdní reklamace vady. Poskytnuté platby se nepovažují za uznání řádné
dodávky. Ujednání týkající se záruky zůstávají tímto nedotčena.
Sjednané smluvní ceny jsou nejvyšší ceny a rozumí se jimi ceny za dodávku vč. veškerých nákladů za přepravu a
balné na místo příjemce (DDP dle INCOTERMS 2010).
Nebezpečí na nás přechází až doručením zboží na příslušné místo určení.
Máme možnost volby mezi následujícími způsoby platby: 14 dní po doručení zboží s 3% skontem nebo 60 dní
netto.
4. Záruka/odpovědnost za vadu výrobku
Není-li dále v tomto článku upraveno jinak, platí zákonná ustanovení týkající se věcných a právních vad.
Dodavatel poskytuje záruku na použití nejlepšího materiálu odpovídajícího zamýšlenému účelu používání
výrobku, správné a odborné provedení, se zohledněním příslušného nejnovějšího stavu vědy a techniky.
Dodavatel tímto výslovně ujišťuje, že prodávané zboží je zcela totožné s jím dodanými vzorky, vzory a popisy.
Údaje uvedené dodavatelem při obchodních jednáních, zejména však v katalozích, propagačních materiálech,
veřejných informacích, datových listech a/nebo ostatních popisech produktu platí vždy jako smluvně
dohodnutá povaha produktů. Dodavatel v této souvislosti garantuje, že produkty mají tímto způsobem smluvně
dohodnutou kvalitu, přinejmenším že produkty jsou způsobilé k používání předpokládanému dle smlouvy nebo
vykazují takovou povahu, která je pro zboží stejného druhu obvyklá nebo se dá očekávat.
V případě vadné dodávky jsme oprávněni pro sebe požadovat bezplatnou opravu a/nebo dodávku náhradních
dílů. Jakékoliv nám vzniklé náklady jako např. za přepravu, použití cesty, práci, materiál nebo jakékoliv náklady
přesahující obvyklý rozsah vstupní kontroly zboží hradí dodavatel. Nevyhoví-li dodavatel naší písemné výzvě
k odstranění vady během námi stanovené přiměřené lhůty, jsme oprávněni učinit potřebná opatření na jeho
náklady sami nebo je nechat učinit třetími osobami. Drobné vady můžeme na náklady dodavatele odstranit
nebo nechat odstranit ihned. Využijeme-li našeho zákonného práva na odstoupení, vrátí se zboží na náklady a
nebezpečí dodavatele na místo odeslání. Dále jsme oprávněni uplatnit dle zákonných ustanovení nároky na
náhradu škody z důvodu neplnění a z důvodu škod, které nevznikly na samotném na předmětu dodávky.
Záruční lhůta činí 24 měsíců. Začíná u dodávek zboží předáním, u smlouvy o dílo odebráním, tzn. vždy
k okamžiku přechodu nebezpečí.
Dodavatel vůči nám odpovídá i za jednání svých zaměstnanců, spolupracovníků nebo jiných povinných osob.
Dodavatel se zavazuje nás zprostit nároků z jakéhokoliv právního důvodu, které vzniknou jak našim smluvním
partnerům, tak ostatním třetím osobám z každého nedbalostního nebo úmyslného porušení smluvních nebo
mimosmluvních povinností, jakož i z mimosmluvní povinné péče dodavatele. To platí zejména též pro nároky z
odpovědnosti za vady výrobku, které vznikly v důsledku vad produktu dodavatele, bez ohledu na to, kdo je
z hlediska právní odpovědnosti považován za výrobce konečného produktu. Dodavatel je v této souvislosti
povinen dokázat, že nám dodané zboží nevykazovalo vady.
Dodavatel přebírá veškeré z toho plynoucí náklady a výdaje (vč. nákladů případného právního sporu, jakož i
náklady na nezbytnou úpravu, resp. zpětné svolání výrobků Festo). Dodavatel nám je povinen prokázat
uzavření dostatečného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, a to předložením platného
potvrzení o pojištění.
5. Zakázané látky
Dodavatel garantuje, že nám dodané produkty neobsahují žádné látky uvedené v normě Festa o zakázaných
látkách (viz Festo Supplier Information System na adrese www.festo.com/cms/de_sis/9687.htm). Tato norma
je součástí našich nákupních podmínek.
6. Přechod vlastnictví
S dodavatelem je dohodnuto, že vlastnictví k smluvním produktům na nás přechází okamžikem platby.
Dodavatel ujišťuje, že k dodávanému zboží neexistují žádná práva třetích osob. Prodlouženou nebo převedenou
výhradu vlastnictví dodavatele neuznáváme.
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7. Kvalita
Při výrobě a kontrole dodávaných smluvních produktů bude dodavatel dodržovat příslušné předpisy ochrany
životního prostředí a bezpečnostně technické a zákonné předpisy, příslušné předpisy ISO, EN, DIN, VDE (VDE
Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.), ustanovení právních předpisů o bezpečnosti
zařízení a výrobků, jakož i obvyklá tržní ustanovení o kvalitě vztahující se k příslušným smluvním produktům.
Dodavatel bude udržovat systém zajištění kvality (QM), který bude odpovídat minimálně požadavkům normy
DIN ISO 9000 a násl. a v souladu s příslušnými normami bude tento systém udržovat a dále vyvíjet.
Dodavatel je povinen nás předem a včas informovat o každé změně smluvních produktů a procesů ve své firmě,
což platí i pro produkty, které dodavatel odebírá od třetích osob. V případě plánované změny výrobního nebo
kontrolního postupu či změny výrobního místa musíme být dodavatelem okamžitě písemně informováni.
Vyhrazujeme si pro všechny případy právo, produkty na základě výše uvedených změn v souladu s pravidly
našeho procesu hodnocení produktů znovu zkontrolovat a/nebo podrobit technickému schvalovacímu řízení a
popřípadě změny odmítnout, pokud vlivem změn produkt v našem procesu hodnocení produktů neprojde.
8. Ochranná práva
Nákresy, modely, vzory a nástroje, které jsme poskytli nebo které byly vyhotoveny dle našich údajů, jsou naším
majetkem a nesmí být používány pro třetí osoby nebo těmto třetím osobám jinak zpřístupňovány.
Dodavatel odpovídá za to, že jím poskytnuté vzory, značky, modely, nákresy, popisy a dokumentace nejsou
zatíženy právy třetích osob a zejména jejich používáním nejsou porušována chráněná průmyslová práva třetích
osob. Dodávané zboží musí odpovídat zákonným předpisům a úředním požadavkům. Dodavatel nás v případě
porušení těchto práv a předpisů v každém případě zprostí nároků třetích osob na náhradu škody.
9. Použitelné právo
Na smluvní vztah mezi námi a dodavatelem se použije české právo s vyloučením všech dvou- a/nebo
mnohostranných mezinárodních dohod týkajících se koupě movitých věcí, zejména s vyloučením použití Úmluvy
OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.04.1980 (CISG).
10. Místo plnění/soudní příslušnost
Místem plnění dodávky je příslušné místo určení.
Pro všechny spory ze smluvního vztahu je příslušný soud, do jehož obvodu spadá naše hlavní obchodní sídlo
v České Lípě - Česká Lípa, Moskevská 674/50, PSČ 470 01. Jsme ale též oprávněni podat žalobu u soudu, do
jehož působnosti spadá hlavní sídlo dodavatele.
11. Software
Není-li individuální smlouvou sjednáno něco jiného, poskytuje nám dodavatel k softwarovým a hardwarovým
produktům a příslušné dokumentaci minimálně nevýlučné, nepřevoditelné a časově neomezené užívací právo.
Za účelem zabezpečení dat jsme oprávněni vyhotovovat kopie. Kromě toho jsme s poukazem na případnou
doložku o autorských právech oprávněni je v souvislosti s realizací smlouvy předávat našim zákazníkům.
Dodavatel přebírá záruku za bezvadnost softwaru a jeho struktury dat a ujišťuje, že vyhotovil řádné duplikáty.
12. Závěrečná ustanovení
Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto podmínek neplatné, nebudou tím dotčena ostatní
ustanovení a smlouva jako celek.
Pokud by některé z ustanovení těchto podmínek nebo smlouvy s ohledem na kogentní zahraniční právo bylo
neplatné, zavazuje se dodavatel, že s námi na požádání sjedná taková doplnění smlouvy a vůči třetím osobám
nebo úřadům učiní taková prohlášení, kterými zůstane zajištěna platnost příslušné úpravy a, není-li toto možné,
její ekonomický obsah i dle zahraničního práva.
Dodavatele v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů upozorňujeme, že ukládáme jeho osobní údaje.
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