Všeobecné nákupné podmienky
RBH Stahl- Edelstahl- Alurohr GmbH,
Ohmstraße 16/1, 70736 Fellbach
Číslo v OR HRB 727452, registrový súd: Okresný súd Stuttgart,

1.

Rozsah platnosti – predmet zmluvy
a.

Platia výlučne naše nákupné podmienky; neuznávame žiadne podmienky dodávateľa, ktoré sú v rozpore s našimi nákupnými
podmienkami alebo sa od nich odchyľujú, pokiaľ sme ich výslovne neodsúhlasili v písomnej podobe. Nákupné podmienky platia aj v
prípade, ak akceptujeme naše výkony bez výhrad s vedomím podmienok dodávateľa, ktoré sú v rozpore s našimi nákupnými
podmienkami alebo sa od nich odchyľujú.

b.

Všetky dohody, ktoré sa uzatvoria medzi nami a dodávateľom na účely plnenia tejto zmluvy, sa musia stanoviť písomne v tejto zmluve.

c.

Naše nákupné podmienky platia aj pre všetky budúce transakcie s dodávateľom.

d.

Tieto nákupné podmienky platia len voči spoločnostiam, právnickým osobám verejného práva alebo zvláštnemu majetkovému fondu
verejného práva.

2.

Objednávka
a.

Objednávka sa považuje za zadanú až po jej odoslaní v písomnej podobe. Objednávky podané ústne alebo telefonicky sú pre nás
záväzné len vtedy, ak sme ich následne potvrdili zaslaním objednávky v písomnej podobe.

b.

Sme viazaní našou objednávkou počas dvoch týždňov. Naša objednávka bude potvrdená v písomnej podobe. Ak sa do 3 pracovných dní
nepotvrdí alebo nevznesie námietka, objednávka sa považuje za prijatú a potvrdenú.

c.

Naše výkresy, plány a iné dokumenty týkajúce sa kvality objednaného tovaru sú záväzné, vrátane špecifikácií tolerancie. Dodávateľ sa
informuje o type plnenia a rozsahu výkonu nahliadnutím do týchto dokumentov. V prípade zjavných chýb, pravopisných chýb a
nesprávnych výpočtov v týchto dokumentoch nenesieme zodpovednosť. Dodávateľ nás musí informovať o akýchkoľvek rozpoznateľných
chybách alebo chýbajúcich dokumentoch, aby mohla byť naša objednávka opravená a obnovená.

d.

Odchýlky v množstve a kvalite, ako aj následné zmeny v objednávke musíme potvrdiť v písomnej podobe.

e.

Vyhradzujeme si všetky práva, vrátane práv duševného vlastníctva, na naše ilustrácie, výkresy, výpočty a iné dokumenty; tretím stranám
môžu byť sprístupnené len s naším výslovným súhlasom v písomnej podobe. Musia nám byť vrátené okamžite po dokončení objednávky
bez osobitnej žiadosti.
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3.

Dodacie termíny
a.

Dohodnuté dodacie lehoty a termíny sú záväzné. Platia od dátumu objednávky. V dodacej lehote, príp. v deň dodania musí byť tovar
prijatý na nami určenom prijímacom mieste. Dodávateľ nás bezodkladne informuje v písomnej podobe, ak nemôže dodržať dohodnutý
dátum dodania alebo dodaciu lehotu alebo ak chce dodať tovar skôr. Naša povinnosť informovať nemá vplyv na naše práva vyplývajúce z
omeškania výkonu.

b.

Ak je dodávateľ v omeškaní, sme oprávnení po zaslaní upomienky požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,15 % z čistej hodnoty
objednávky za každý začatý kalendárny deň, maximálne však do výšky 5 % z čistej hodnoty objednávky a/alebo dodávky a/alebo odstúpiť
od zmluvy. Uplatňovanie zákonných nárokov z omeškania výkonu zostáva nedotknuté. Zaplatená zmluvná pokuta sa započíta proti
nároku na náhradu škody.

c.
4.

Nie sme povinní prevziať zásielku pred uplynutím lehoty na dodanie.

Dodávka – balenie
a.

Dodávka sa uskutočňuje na miesto určenia DDP alebo CPT (INCOTERMS revízia 2020).

b.

Dodávateľ zabezpečí obal na vlastné náklady a na našu žiadosť ho po dodaní prevezme späť. Ak sa výnimočne dohodlo niečo iné, balné
sa účtuje v nákladovej cene. Dodávateľ musí zvoliť nami určený obal a zabezpečiť, aby obal chránil tovar pred poškodením.

5.

Dokumentácia
a.

b.

Ku každej zásielke musia byť priložené faktúry, dodacie listy a obalové lístky v dvoch vyhotoveniach. Tieto dokumenty musia obsahovať:
I.

číslo objednávky,

II.

množstvo a jednotku množstva,

III.

hmotnosť brutto, netto a prípadne vypočítanú hmotnosť,

IV.

popis výrobku s naším číslom výrobku a

V.

zostatkové množstvo pri čiastkových dodávkach.

V prípade nákladných zásielok nám musí byť v deň odoslania zaslaný samostatný expedičný list.

Stav: február 2020

Strana: 2/5

Všeobecné nákupné podmienky
RBH Stahl- Edelstahl- Alurohr GmbH,
Ohmstraße 16/1, 70736 Fellbach
Číslo v OR HRB 727452, registrový súd: Okresný súd Stuttgart,

6.

Ceny
a.

Ceny uvedené v našej objednávke sú záväzné fixné ceny, pokiaľ dodávateľ svoje ceny všeobecne nezníži.

b.

Ceny sú uvedené vrátane zákonnej DPH pri dodaní na miesto určenia DDP alebo CPT (INCOTERMS revízia 2020).

c.

Dodávateľ nám nesmie poskytnúť menej výhodné ceny a podmienky ako iným zákazníkom, ak a pokiaľ mu v konkrétnom prípade
ponúkajú rovnaké alebo rovnocenné podmienky.

7.

Faktúra – platba
a.

Faktúry sa vystavujú samostatne pre každú objednávku. Platba sa uskutoční až po úplnom prevzatí tovaru bez vád alebo úplnom plnení
výkonu bez vád a po prijatí zmluvnej faktúry a potvrdenia o prevzatí výrobcom. To sa primerane vzťahuje aj na čiastkové dodávky.

b.

Faktúry môžeme spracovať len vtedy, ak boli vystavené v súlade s bodom 5 a. Za všetky dôsledky vyplývajúce z nedodržiavania tejto
povinnosti je zodpovedný dodávateľ, ak nepreukáže, že za to nenesie zodpovednosť.

c.

Kúpnu cenu uhradíme do 14 dní od dodania a prijatia faktúry s 3 % zľavou alebo netto do 60 dní od prijatia faktúry.

d.

Pohľadávky dodávateľa voči nám môžu byť postúpené tretím stranám len s naším súhlasom. Platby sa uskutočňujú len dodávateľovi.

e.

Objednávateľ smie zarátať iba nesporné alebo právoplatne stanovené nároky. Je oprávnený uplatniť si zádržné právo len v súvislosti s
takými protinárokmi, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu, voči ktorému sa uplatňuje zádržné právo. Máme právo na započítanie a
zadržanie v rozsahu stanovenom zákonom.

8.

Kontrola nedostatkov – zodpovednosť za nedostatky
a.

Príjemca skontroluje tovar dodávateľa v rámci primeranej lehoty ohľadom výskytu akýchkoľvek odchýlok od kvality a kvantity. Reklamácia
je na čas vtedy, keď ju dodávateľ prijme do piatich pracovných dní od prijatia tovaru alebo v prípade skrytých nedostatkov od ich
objavenia.

b.

Máme právo na zákonné nároky v plnej výške; v každom prípade sme oprávnení požadovať, aby dodávateľ podľa nášho uváženia buď
vadu odstránil, alebo dodal nový tovar. Právo na náhradu škody, najmä na náhradu škody namiesto plnenia výkonu, zostáva výslovne
vyhradené.

c.

V prípade nebezpečenstva vzniku omeškania alebo mimoriadnej naliehavosti sme oprávnení odstrániť nedostatok sami na náklady
dodávateľa. Takto vzniknuté náklady znáša dodávateľ.

9.

d.

Premlčacia lehota je tri roky od prevodu rizika.

e.

Pokiaľ nie je v predchádzajúcich ustanoveniach dohodnuté inak, riadi sa zodpovednosť za nedostatky zákonnými predpismi.

Zodpovednosť za škodu
Dodávateľ nám zodpovedá za škodu spôsobenú ním alebo jeho poverencami v plnej výške a za každý stupeň zavinenia v súlade so
zákonnými ustanoveniami.
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10. Ručenie za výrobok
a.

Ak je dodávateľ zodpovedný za škodu na výrobku, je povinný na základe prvej žiadosti oslobodiť nás od nárokov tretích strán na náhradu
škody, ak je príčina v jeho oblasti pôsobnosti a organizácie a ak je sám zodpovedný vo vzťahu k tretím stranám.

b.

V rámci svojej zodpovednosti za škodu v zmysle č. 10 a je dodávateľ povinný uhradiť aj všetky náklady podľa § 683, 670 BGB a § 830,
840, 426 BGB, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti so spätnou zvolávacou akciou, ktorú vykonáme my. O obsahu a rozsahu
vykonaných spätných zvolávacích opatrení budeme dodávateľa – pokiaľ to bude možné a primerané – informovať a poskytneme mu
príležitosť, aby zaujal stanovisko. Ostatné zákonné nároky zostávajú nedotknuté.

c.

Dodávateľ musí mať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom s paušálnym krytím 10 miliónov EUR na škodu na
zdraví/majetkovú škodu. Ak máme právo na ďalšie nároky na náhradu škody, tieto zostávajú nedotknuté.

11. Vlastnícke práva
a.

Dodávateľ zaručuje, že jeho dodávka a jej použitie nami neporušuje žiadne patenty ani iné práva tretích strán.

b.

Dodávateľ nás a našich zákazníkov na základe prvej žiadosti oslobodí od všetkých nárokov tretích strán vyplývajúcich z použitia týchto
práv; bez súhlasu dodávateľa nesmieme s treťou stranou uzavrieť žiadne dohody.

c.

Dodávateľ nás tiež oslobodí od nákladov, ktoré nám nevyhnutne vzniknú v dôsledku nárokov uplatnených treťou stranou alebo v súvislosti
s nimi.

d.

Premlčacia lehota pre tieto nároky je 10 rokov od potvrdenia objednávky.

12. Vyššia moc
Vojna, občianska vojna, vývozné alebo obchodné obmedzenia v dôsledku zmeny politických pomerov, ako aj štrajky, výluky, prerušenie
prevádzky, prevádzkové obmedzenia atď. Udalosti, ktoré nám znemožnia alebo sú neakceptovateľné pre plnenie zmluvy, sa považujú za
vyššiu moc a zbavujú nás povinnosti poskytnúť výkon načas po dobu ich výskytu. Zmluvné strany sú povinné sa o tom informovať a v dobrej
viere prispôsobiť svoje záväzky zmeneným okolnostiam.
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13. Výhrada vlastníckeho práva – Poskytnutie – Nástroje
a.

Pokiaľ dodávame dielce dodávateľovi, vyhradzujeme si k nim vlastnícke právo. Dodávateľ vykoná spracovanie alebo obmeny dielcov pre
našu spoločnosť. Ak sa bude tovar s výhradou vlastníctva spracúvať spolu s inými predmetmi, ktoré nepatria našej spoločnosti, získavame
právo na spoluvlastníctvo na novej veci v pomere hodnoty našej veci (nákupná cena bez DPH) k ostatným spracúvaným predmetom v
čase spracovania.

b.

Ak sa tovar objednaný našou spoločnosťou neoddeliteľne pomieša s inými predmetmi, ktoré nepatria našej spoločnosti, získavame právo
na spoluvlastníctvo na novej veci v pomere hodnoty tovaru s výhradou vlastníctva (nákupná cena bez DPH) k iným premiešaným
predmetom v čase zmiešania. Ak k pomiešaniu dôjde tak, že vec dodávateľa možno považovať za hlavný tovar, považuje sa za súčasť
dohody, že dodávateľ na nás úmerne prevedie spoluvlastníctvo. Dodávateľ nám poskytne výlučné vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo.

c.

Na nástroje si vyhradzujeme vlastníctvo my; dodávateľ použije nástroje výlučne na výrobu nami objednaného tovaru. Dodávateľ je povinný
poistiť nástroje, ktoré patria našej spoločnosti, na vlastné náklady proti škodám spôsobeným ohňom, vodou a krádežou podľa hodnoty
nového tovaru. Dodávateľ nám súčasne už teraz postupuje všetky nároky na odškodnenie z tohto poistenia. Spoločnosť týmto prijíma
postúpenie. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady včas vykonávať na našich nástrojoch nevyhnutné údržbové a inšpekčné práce, ako
aj všetky opravy a obnovy. Akékoľvek poruchy nám musí okamžite oznámiť. Ak tak svojou nedbanlivosťou neurobí, zostávajú nároky na
náhradu škody nedotknuté.

d.

Pokiaľ naše zábezpeky prevyšujú kúpne ceny všetkých našich tovarov s výhradou vlastníctva, ktoré ešte neboli zaplatené, o viac ako 20
%, uvoľníme zábezpeky podľa nášho uváženia na žiadosť dodávateľa.

14. Obchodné tajomstvá
Dodávateľ je povinný považovať naše objednávky a všetky súvisiace obchodné a technické údaje, najmä ilustrácie, výkresy, výpočty a iné
dokumenty a informácie, za prísne dôverné obchodné tajomstvo. Tretím osobám ich možno oznámiť len s naším výslovným písomným
súhlasom. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po ukončení tejto zmluvy; zaniká, ak sa know-how obsiahnuté v poskytnutých ilustráciách,
výkresoch, výpočtoch a iných dokumentoch stane všeobecne známym.
15. Aplikovateľné právo
Zmluvný vzťah a ďalšie obchodné vzťahy medzi nami a dodávateľom sa riadia výlučne nemeckým právom s vylúčením Dohovoru OSN o
zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).
16. Forma vyhlásení
Právne relevantné vyhlásenia a oznámenia, ktoré musí dodávateľ predložiť nám a tretej strane, musia byť v písomnej podobe.
17. Rôzne
a.

Ak by niektoré ustanovenie bolo alebo sa stalo neplatným, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.

b.

Miestom plnenia a platby je sídlo našej spoločnosti.

c.

Ak je dodávateľ obchodníkom, právnickou osobou verejného práva, zvláštnym majetkovým fondom verejného práva alebo nemá
všeobecné sídlo súdu v Nemecku, sídlom súdu s výhradnou príslušnosťou je súd umiestnený v blízkosti sídla našej spoločnosti. Sme však
oprávnení žalovať dodávateľa aj v mieste jeho sídla spoločnosti.
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