Nákupní podmínky pro investiční majetek společnosti Festo Production s.r.o.
Pro všechny naše – i budoucí – právní vztahy se použijí výlučně následující nákupní podmínky pro investiční
majetek. Odlišné obchodní, prodejní nebo dodací podmínky dodavatele pro nás nejsou určující 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 dodavatele.
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
Vzorky 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.
Každá objednávka musí být dodavatelem potvrzena do 14 dnů s uvedením závazné dodací lhůty.
2. Dodávka / prodlení / odstoupení
Dodavatel odpovídá za dodržení sjednaného termínu dodání.
Uvedení do provozu musí být podle bodu 8 dokončeno v termínu uvedeném v objednávce. Změny termínu
v důsledku chybějících nebo změněných podkladů společnosti Festo musí být sděleny písemně.
Dodavatel se se svými dodávkami nebo ostatními plněními nachází v prodlení, pokud překročí sjednaný
termín, aniž by bylo zapotřebí předchozí upomínky.
Nedodrží-li dodavatel sjednanou dodací lhůtu, zavazuje se k zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %
hodnoty zakázky za každý týden zpoždění dodávky / převzetí, nejvýše však 5 %. Kromě smluvní pokuty je
Festo oprávněno požadovat náhradu škody, která vznikla v souvislosti s prodlením dodávky. Smluvní pokuta
se započte na případné nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení.
V případě vyšší moci, nutných provozních opatření nebo zastavení provozu, budeme s dodavatelem usilovat
o shodu v nalezení přijatelného opatření. Pokud se to nepodaří, jsme oprávněni prodloužit termín dodání
nebo odstoupit od smlouvy. Nároky na náhradu škody vůči společnosti Festo, které by z toho mohly plynout,
jsou vyloučeny, jestliže se nejedná o hrubě nedbalé nebo úmyslné jednání.
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.
Jsme oprávněni se po předchozím ohlášení u dodavatele, v jeho výrobním provozu, v rámci standardní
pracovní, přesvědčit o postupu prací týkajících se stroje / zařízení, které je předmětem dodávky.
3. Přeprava / ceny / odpovědnost za rizika
Dodavatel je povinen dodat kompletní zařízení / stroj, který obsahuje všechny díly, které jsou nutné pro
bezchybný provoz, a současně budou dosaženy smluvně dohodnuté hodnoty a dodrženy smluvně ujednané
vlastnosti, aniž by jednotlivé díly musely být výslovně vyjmenovány.
Dodavatel je povinen při výrobě zařízení / stroje, který má podle této smlouvy dodat, dodržovat příslušné
předpisy ochrany životního prostředí a bezpečnostně technické a zákonné předpisy, příslušné předpisy a
normy DIN, EN, ISO a VDE, ustanovení právních předpisů o bezpečnosti zařízení a výrobků a při zohlednění
nejnovějšího stavu techniky a provést odpovídající kontroly.
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Vady dodávky, jakmile budou v podmínkách řádného provozu zjištěny, budou z naší strany bez prodlení
písemně sděleny dodavateli. Poskytnuté platby se nepovažují za uznání řádné dodávky. Nedotčena tím
ovšem zůstávají ostatní ujednání týkající se záruky.
Sjednané konečné ceny jsou maximální ceny a rozumí se včetně veškerých vedlejších nákladů, především
včetně balného a pojištění a s dodáním do závodu Festo uvedeného v objednávce (DDP podle INCOTERMS
2010). Dodavatel se zavazuje snížit při propadu nebo poklesu cen kupní cenu, pokud se neuplatní zvláštní
ujednání vztahující se k zakázce.
Nebezpečí přechází na naši stranu až s doručením zboží na místo určení.
Festo uskutečnuje platby následujícím způsobem:
 při hodnotě faktury nižší než 50.000,-- EURO: do 14 dní od doručení faktury se slevou 3 % nebo do 60
dnů netto.
 při hodnotě faktury vyšší než 50.000,-- EURO platí následující úprava:
vystavení faktury obecně ve všech případech 100 % po dodání, z toho splatné:
90 % po uvedení do provozu ve společnosti Festo,
10 % po skončení 4týdenního testovacího období a bezvadného konečného převzetí společností Festo,
vždy do 60 dnů netto po doručení faktury.
Pokud byla sjednána záloha, platí následující úprava:
30 % po doručení potvrzení zakázky společnosti Festo.
Zálohy jsou splatné, pouze pokud dodavatel předloží časově neomezenou záruku české banky ve výši
příslušné dílčí platby, za kterou ručí výhradně dlužník a která odpovídá požadavkům společnosti Festo;
poslední dílčí platba je vázána na předložení bankovní záruky za náležité provedení kontraktu a sjednané na
dobu smluvně ujednané záruky.
Pokud je ujednána úhrada v dílčích platbách, je dodavatel povinen vystavit ke každé dílčí platbě
samostatnou fakturu.
4. Náhradní díly a hodinové sazby
Dodavatel je povinen zajistit nám v plném rozsahu dodávání náhradních dílů pro dodané zařízení / stroj po
dobu 15 let od konečného převzetí a dodané náhradní díly na naši žádost rovněž vestavět. Nebude-li
dohodnuto jinak, jsou jako pevné ceny sjednány ceny uvedené v ceníku a hodinové sazby platné k okamžiku
konečného převzetí.
5. Záruka / odpovědnost / technická provozuschopnost
Není-li dále v tomto článku upraveno jinak, platí zákonná ustanovení týkající se záruky a odpovědnosti.
Pokud dodavatel nevyhoví naší písemné výzvě k odstranění závady v námi stanovené přiměřené lhůtě, jsme
oprávněni provést na jeho náklady potřebná opatření sami nebo je nechat provést třetí osobou.
Nepodstatné závady můžeme na náklady dodavatele odstranit sami nebo nechat odstranit okamžitě. Jestliže
využijeme našeho zákonného práva na odstoupení od smlouvy, bude zboží na náklady a riziko dodavatele
vráceno zpět na místo odeslání.
Záruční lhůta činí 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet s ukončením konečného převzetí stroje / zařízení
společností Festo.
Na náhradní díly se vztahuje záruka stejného rozsahu.
Z této úpravy jsou vyňaty pouze díly podléhající opotřebení. Seznam opotřebitelných dílů a technická údržba
ze strany společnosti Festo budou definovány společně.
V případě předání / dalšího prodeje nás dodavatel osvobozuje od nároků jak našich smluvních partnerů, tak
jiných třetích osob, a to bez ohledu na právní důvod těchto nároků.
Dodavatel garantuje technickou provozuschopnost v souladu se zadávací dokumentací. Při nedosažení
požadovaných hodnot probíhá nejprve projednání s dodavatelem o dalším postupu. Případné nutné opravy
(konstrukčních, materiálových nebo výrobních závad), jdou k tíži dodavatele. Při nedosažení technické
provozuschopnosti v rámci záruční doby se záruční doba prodlužuje vždy o 6 měsíců (provozuschopnost je
vyhodnocována čtvrtletně). Při více než dvojím prodloužení záruky se uskuteční rozhovor na úrovni vedení
nákupního oddělení pro investiční majetek za účelem vyjasnění dalšího postupu.
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6. Komponenty Festo
Dodavatel je povinen při výrobě smluvního produktu, pokud jsou v něm zapojeny / použity prvky / stavební
díly, které má Festo ve svém výrobním programu, zapojit / použít výhradně tyto prvky společnosti Festo. K
použití jiných výrobků je nutný předchozí souhlas společnosti Festo.
7. Převod vlastnictví
Dodavatel zaručuje, že na dodávaném zboží neváznou práva třetí osoby. Prodloužení nebo postoupení
výhrady vlastnického práva dodavatele neakceptujeme.
Jestliže byla ujednána úhrada v dílčích platbách, převod vlastnických práv k objednanému zboží nastává
k okamžiku oznámení, že je zboží připraveno k odeslání, a to s odkládací podmínkou zaplacení celé kupní
ceny společností Festo. S nabytím vlastnických práv společností Festo jsou smluvní strany srozuměny a
souhlasí s ním.
8. Předběžné převzetí u dodavatele / montáž, uvedení do provozu a konečné převzetí společností Festo
O předběžném převzetí, které není konečným převzetím, bude vyhotoven protokol, který bude podepsán
dodavatelem a společností Festo. Festo nesmí odmítnout předběžné převzetí kvůli nepodstatným vadám.
Vady budou zaznamenány v přejímacím protokolu a dodavatel je neprodleně odstraní. Po jejich odstranění
je nutné provést další předběžné převzetí. Pokud při něm budou opět zjištěny vady, které znemožňují
předběžné převzetí, je smlouva v tomto ohledu považována za nesplněnou.
Předběžné převzetí musí v každém případě proběhnout oficiálně a písemnou formou, předběžné převzetí je
považováno za zrealizované zejména tehdy, pokud společnost Festo během předběžného převzetí a po jeho
skončení neoznámila žádné vady.
Montáž dodávaného zboží / jeho uvedení do provozu provádí školený personál dodavatele v závodě Festo a
tyto úkony jsou zahrnuty v ceně.
Pokud se na zařízení během jeho uvádění do provozu projeví závady, musejí být neprodleně odstraněny
dodavatelem.
Uvádění do provozu musí být dokončeno nejpozději 4 týdny po předběžném převzetí.
Na montáž předmětu smlouvy / jeho uvedení do provozu navazuje zkušební období. Zkušební období trvá 4
týdny a jeho cílem je prokázání funkčnosti smluvních plnění dodavatele při používání v praxi pro účel
definovaný ve smlouvě a vede k ověření, že předmět smlouvy byl vyroben v souladu s požadavky uvedenými
ve specifikaci požadavků. Festo oznámí konečné převzetí a plnění dodavatele uzná jako odpovídající
smlouvě, pokud během zkušebního období nebyly zjištěny žádné závady nebo pokud případně zjištěné
závady byly do konce zkušebního období odstraněny. Závady zjištěné během zkušebního období budou
společně protokolovány a dodavatelem neprodleně odstraněny. Jestliže se přitom zjistí nové závady, které
brání konečnému převzetí, je smlouva považována za nesplněnou.
Při zjištění nepodstatných vad může převzetí proběhnout pod podmínkou jejich neprodleného odstranění.
V takovém případě jsme ovšem oprávněni úhradu poslední splátky ve výši až 10 % hodnoty zakázky zadržet
až do definitivního odstranění veškerých dosud existujících vad.
Konečné převzetí musí vždy proběhnout oficiálně a písemnou formou, konečné převzetí je zejména
považováno za zrealizované, pokud společnost Festo během zkušebního období a po jeho skončení
neoznámila žádné vady. Nezávisle na tom zůstává dodavatel nadále jediným odpovědným za splnění všech
požadavků týkajících se bezpečnosti zařízení / stroje a odpovědnosti za jeho vady vyplývajících z platných
zákonných úprav, platných směrnic a použitelných norem.
9. Ochranná práva
Výkresy, modely, vzory a nástroje, které byly naší stranou poskytnuty nebo byly vyhotoveny podle našich
údajů, jsou naším majetkem a nesmějí být použity pro třetí osobu ani být třetí straně zpřístupněny jiným
způsobem.
Dodavatel odpovídá za to, že na jím poskytnutých vzorech, známkách, modelech, výkresech, popisech a
dokumentacích ani na dodaných strojích / zařízeních neváznou práva třetích osob a že především nejsou
porušována práva průmyslového vlastnictví třetích osob. Dodané zboží musí odpovídat zákonným
předpisům a úředním požadavkům. Dodavatel nás při porušení těchto práv a předpisů zprošťuje ve všech
případech od nároků třetí strany na náhradu škody.
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10. Výpověď
Společnost Festo je oprávněna až do převzetí smluvních plnění smlouvu kdykoli a bez uvedení důvodu
vypovědět. V takovém případě je společnost Festo povinna dodavateli zaplatit za jím dosud odvedenou
práci poměrnou část paušální pevné ceny. Další nároky dodavatele na odměnu jsou vyloučeny.
Společnost Festo je kromě toho oprávněna vypovědět smlouvu ze závažného důvodu, jestliže dodavatel
svou dodávku nebo platby zastaví, přeruší svou práci bez ospravedlňujícího důvodu a ani po upomínce ze
strany společnosti Festo a stanovení lhůty práci opět nezahájí nebo jestliže nedodržuje smluvní lhůty či
termíny.
V takovém případě dodavateli zaniká nárok na odměnu za neodvedenou a také nevyužitelnou část dosud
uskutečněného plnění.
11. Utajení skutečností
Smluvní partneři si jsou vzájemně zavázáni s veškerými informacemi a podklady druhé smluvní strany, které
byly výslovně označeny jako důvěrné, a se všemi dalšími informacemi / podklady, které lze považovat za
obchodní a/nebo provozní tajemství, zacházet jako s přísně důvěrnými materiály a tyto informace a
podklady nevyužívat ani nepředávat třetí osobě ani je jiným způsobem třetí osobě nezpřístupňovat.
S předáním informací a podkladů není spojen převod vlastnických a uživatelských práv. Výkresy, modely,
šablony, vzory a další předměty nesmějí být přenechány nepovolaným třetím osobám ani jim být
zpřístupněny jiným způsobem.
Rozmnožování takových předmětů je přípustné pouze v rámci provozních potřeb a v rámci ustanovení
týkajících se autorských práv.
Subdodavatelé musí být také odpovídajícím způsobem zavázáni.
12. Servisní služby
Dodavatel zajistí neprodlené odstranění poruchy kvalifikovaným odborným personálem do 24 hodin od
obdržení naší žádosti, pokud mu žádost bude doručena od pondělí do čtvrtka v době mezi 7.00 a 14.30
hodin. Při doručení žádosti od pondělí do čtvrtka mimo výše uvedenou dobu musí být porucha odstraněna
do 24 hodin od 7. hodiny ranní následujícího pracovního dne. Při doručení žádosti v pátek mezi 7.00 a 14.30
musí odstranění závady proběhnout následující pondělí. Totéž platí pro svátky v místě plnění.
Jestliže dodavatel zaviněně tuto povinnost poruší, je za každý případ porušení této povinnosti povinen
uhradit paušální odškodnění ve výši 500,00.- EUR. Důkaz, že vznikla vyšší nebo nižší škoda, tím není
vyloučen. Paušální částka bude započtena na náhradu škody přesahující paušální částku.
Dodavatel se zavazuje zároveň na vlastní náklady zřídit servisní linku, na které bude od prvního
předběžného převzetí poskytovat během výše uvedené doby telefonickou podporu při odstraňování poruch.
Dodavatel zaručuje, že v této době bude trvale dosažitelný. Telefonní číslo nám dodavatel oznámí okamžitě
při prvním předběžném převzetí.
13. Rozhodné právo
Na smluvní vztah mezi námi a dodavatelem se použije české právo s vyloučením všech bilaterálních a/nebo
multilaterálních dohod týkajících se koupě movitých věcí, zvláště s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980 (CISG). Toto použitelné právo se sjednává i pro případy, kdy
dodávky od dodavatele přímo směřují do zahraničí.
Bez ohledu na uvedené se dodavatel zavazuje odevzdat prohlášení dodavatele podle nařízení Rady (ES) č.
1207/2001, resp. 3351/83 a toto prohlášení případně potvrdit.
14. Místo plnění / příslušný soud
Místem plnění dodávky je příslušné místo určení.
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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.
15. 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.
Naše strana je oprávněna za účelem zabezpečení dat pořizovat jejich kopie. Kromě toho jsme s upozorněním
na případná autorská práva tvůrce oprávněni v souvislosti s realizací smlouvy předávat data našim
zákazníkům.
Dodavatel přebírá záruku za bezvadnost softwaru a jeho struktury dat a ujišťuje, že vyhotovil řádné
duplikáty.
16. Pojištění
Dodavatel je povinen mít sjednané platné pojištění odpovědnosti, v rámci kterého jsou škody na zdraví a
věcné škody pojištěné do výše minimálně 5 milionů EUR za jeden pojistný případ a škody na majetku do
výše 1 milion EUR za jeden pojistný případ. Tyto pojistné částky se vztahují výhradně na odpovědnost
dodavatele a nesmějí být uplatněny na jiné škodní události týkající se dodavatele. Sjednání tohoto pojištění
dodavatel prokáže na počátku smluvního vztahu předložením aktuálního potvrzení a toto pojištění bude
v minimálně nezměněné formě a výši udržovat po dobu realizace smlouvy a zákonem stanovených
promlčecích lhůt.
17. Obecná ustanovení / pečlivost / vícenáklady / odstoupení / insolvence
Vícenáklady plynoucí ze společně schválených změn a odchylek od nabídky mohou být ze strany dodavatele
vůči společnosti Festo uplatněny pouze v případě, že byly výslovně ujednány a jsou zaznamenány ve
společném písemném protokolu, popř. byly stanoveny písemnou formou.
Při provádění montážních prací dodavatelem musejí být dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a
známé pokyny týkající se provozní bezpečnosti ve společnosti Festo.
Dodavatel se zavazuje, že na základě své pečlivosti upozorní společnost Festo na to, že v předloze
identifikoval slabá místa, která by mohla vést k navýšení nákladů nebo ke snížení výkonu.
Společnost Festo musí být rovněž upozorněna na to, že uvedla přání a požadavky, které pro ni znamenají
vícenáklady.
Postoupení práv nebo převedení povinností ze smluvního vztahu musí být naší stranou předem písemně
schváleno.
Pokud bude pro majetek dodavatele ustanoven předběžný insolvenční správce nebo bude-li na majetek
dodavatele vyhlášeno konkurzní / insolvenční řízení, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v celém jejím
rozsahu nebo od jejích částí.
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