Všeobecné nákupní podmínky CDP PLAST s.r.o. - kupní smlouva
vypracované ve smyslu ustanovení § 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
v platném znění

Kupní smlouva (dále v textu jen smlouva) je mimo jiné platně uzavřena i v okamžiku, kdy
prodávající písemně potvrdí písemnou objednávku kupujícího obsahující ujednání o předmětu
a zboží a dalších podmínkách obchodu a akceptovanou objednávku doručí kupujícímu.
Potvrzením objednávky kupujícího jsou akceptovány i jeho všeobecné nákupní podmínky.
Ustanovení kupní smlouvy, popř. potvrzené objednávky mají přednost před odchylným zněním
nákupních podmínek. Ustanovení v nákupních podmínkách mají přednost před dispozitivními
ustanoveními obecně platných právních předpisů. Číslo smlouvy je shodné s číslem
objednávky.
I. Předmět smlouvy
Vymezení předmětu smlouvy je stanoveno specifikací a množstvím prodávaného zboží.
Předmět smlouvy může být vymezen již objednávkou. K realizaci veškerých kupujícím
stanovených změn u předmětu smlouvy je prodávající oprávněn až po řádném písemném
objednáním změny předmětu smlouvy a po sjednán této změny a nové ceny dodatkem ke
smlouvě.
II.

Dodací lhůta

Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy v termínech uvedených ve smlouvě
(objednávce). Eventuální změny v dodací lhůtě budou dohodnuty v dodatku ke smlouvě
(objednávce).
III. Povinnosti smluvních stran
Kupující se zavazuje:
- objednaný předmět smlouvy (objednávky) převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu
Prodávající se zavazuje:
řídit se písemnými pokyny kupujícího ve smyslu úprav a změn ve smlouvě (objednávce)
že předmět smlouvy (objednávky), v čase odevzdání kupujícímu, jakož i po stanovenou
dobu záruky dle. VII. odst. 5 bude mít vlastnosti odpovídající platným předpisům,
zejména technickým normám.
Předat kupujícímu předmět smlouvy najednou nebo po etapách dle smlouvy (objednávky)
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IV. Cena díla
1. Podkladem pro stanovení ceny jsou pevné smluvní jednotkové ceny uvedené
v objednávce.
2. Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění je za předmět smlouvy
stanovena celková smluvní cena a je vždy uvedena na objednávce. Cena je vždy včetně
eventuálních celních výloh a bez DPH.
3. Smluvní strany mají právo požadovat zvýšení nebo snížení celkové ceny výhradně
písemnou formou jako návrh dodatku ke smlouvě pouze v případě změn množství či úprav
předmětu smlouvy. Dohodnuté pevné smluvní jednotkové ceny jsou neměnné, platné i pro
případné dodatky ke smlouvě. Cena v dodatcích ke smlouvě bude tvořena jako součet
násobků pevných jednotkových cen a množství.
V.
1.
-

Platební podmínky
Každá faktura musí být vyhotovena ve 2 vyhotoveních a musí obsahovat tyto údaje:
obchodní firmu a adresu účtujícího, jeho daňové a identifikační číslo
jména osob oprávněných a jejich podpisy
obchodní jméno, adresu, číslo účtu a identifikační kód peněžního ústavu, na který má být
účtovaná částka převedena
- číslo objednávky CDP PLAST s.r.o.
- vlastní číselné označení
- datum vystavení a lhůta splatnosti
účtovaná částka v členění: cena bez DPH, výše daně 20 % event. 10 %, event. cena
celních poplatků
- označení, že se jedná o event. duplikát vyúčtování
Adresa k doručování vyúčtování: CDP PLAST s.r.o., Spojovací 1343, 674 01 Třebíč
Faktura bez těchto údajů nebo v rozporu s ustanoveními uvedenými v Soupisu dodávek bude
objednatel oprávněn neuhradit a s uvedením důvodů vracet zpět prodávajícímu.
2. Splatnost faktury je 60 dnů od jejího vystavení. Faktura se považuje za uhrazenou dnem,
kdy účtovaná částka byla připsána na účet prodávajícího.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na účet zhotovitele.
VI. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy
1. V případě nesplnění termínu dodávky ,bude kupující oprávněn účtovat prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny, za každý den prodlení, maximálně 15 % z dtto
za celou dobu prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s placením vyúčtování bude prodávající oprávněn účtovat
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky, za každý den prodlení,
maximálně 5 % dtto za celou dobu prodlení.
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3. Smluvní pokuty uhradí povinná strana na základě řádného vyúčtování předloženého
stranou oprávněnou, doloženého příslušnými průkaznými doklady. Splatnost vyúčtované
smluvní pokuty se sjednává na 30 dní od vystavení faktury. Účtování smluvních pokut
nesmí být sdružováno na shodném účetním dokladu. .
4. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
smlouvy druhou smluvní stranou.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména dodání zboží v prodlení více jak 10
dnů ,dodání zboží s vadami, které brání řádnému užívání zboží nebo dodání zboží, u
kterého se opětovně vyskytnou vady.
VII. Odpovědnost za vady, záruka
1. Prodávající odpovídá za vady ,které má předmět smlouvy (objednávky) v době jeho
odevzdání kupujícímu a za vady vzniklé v záruční lhůtě.
2. Záruční lhůta na předmět smlouvy je stanovena ode dne převzetí předmětu smlouvy a je
uvedena vždy ve smlouvě CDP PLAST s.r.o.. Lhůta záruky se prodlužuje v případě uznání
reklamace
o počet dní, které uplynou od uplatnění reklamace do odstranění vad. Pokud záruka
není v objednávce uvedena vychází se z 24 měsíční záruční lhůty.
VIII. Zvláštní ustanovení
1. Smluvní strany jsou povinny neprodleně písemně se navzájem vyrozumět o změnách své
obchodní firmy a adresy, jakož i o případném přechodu svých závazků ze smlouvy na jiný
právní subjekt. Změna obchodního jména bude uvedena v dodatku ke smlouvě.
2. Změny osob oprávněných k jednání dle smlouvy ,budou uvedeny v dodatku ke
smlouvě.
3. Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající nelze bez souhlasu druhé strany převádět na
jiný subjekt.
4. Práva a povinnosti smluvních stran, jejichž úprava není ve smlouvě výslovně dohodnuta,
se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a dalších souvisejících předpisů.
5. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze oboustranně přijatými dodatky.
6. Veškerá korespondence týkající se smlouvy, zejména jejího plnění a případných změn či
dodatků musí být druhé straně zaslána doporučeným dopisem a opatřena podpisy osob
oprávněných. Toto nevylučuje osobní předání korespondence nebo zaslání faxem.
7. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob, nedojde-li
k vyřešení sporu ani jednáním na úrovni statutárních zástupců, přísluší projednat a
rozhodnout takový spor u Rozhodčího soudu.
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IX. Životní prostředí a bezpečnost práce
1. Firma CDP PLAST s.r.o. se zavázala plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO
14001 (www.cdpplast.cz)
2. Prodávající (dodavatel) je povinen dodávat zboží způsobem, který nepoškozuje životní
prostředí a technický stav jeho prostředků musí odpovídat požadavkům na kvalitu
provádění prací, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
V případě dodávky, popř. montáže zboží je prodávající (dodavatel) povinen řídit se havarijním
plánem pro příslušnou akci a objekt a musí zajistit u svých zaměstnanců a dalších partnerů
dodržování předpisů bezpečnosti práce, ochrany zdraví, protipožární ochrany a vybavit je
odpovídajícími ochrannými pomůckami.
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