Všeobecné obchodní podmínky společnosti OPIS Engineering k.s.
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti OPIS Engineering
k.s., se sídlem BRNO, Selská 953/64, PSČ: 614 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka
5665 (dále jen odběratel) upravují vztahy při dodávkách zboží
a služeb (dále jen „předmět plnění“) dodavatelem odběrateli. Veškeré dodávky
předmětu plnění ze strany dodavatele jsou prováděny podle těchto VOP ve smyslu
podle Obchodního
zákona číslo 513/1991 Sb, v platném znění. Nejsou-li ve smlouvě mezi odběratelem a
dodavatelem sjednána odlišná právní úprava. Pokud se VOP,
nebo jakékoliv jiné podmínky
odběratele liší od těchto VOP, použijí se, pokud se odběratel s dodavatelem
nedohodne písemně jinak, tyto VOP. Jejich platnost odběratel písemně zcela zřetelně
potvrdí.
2. Jestliže dodavatel uzavře obchodní smlouvu s odběratelem nebo předá či sdělí
odběrateli svoji nabídku nebo přijme objednávku odběratele, platí, že souhlasí s
těmito VOP, které se stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
3. Veškerá prohlášení, přísliby či doručené nabídky jsou pro odběratele závazné,
pokus je písemně potvrdil svým podpisem.

II. Objednávka odběratele, nabídka dodavatele a potvrzení objednávky
1. Objednávky odběratele nebo nabídky dodavatele lze učinit v písemné formě a to
osobně, poštou, faxem nebo emailem. Veškeré objednávky odběratele jsou
objednávkami závaznými a jejich storno, či změny jsou pod smluvní pokutou až do
výše náhrady škod, které vzniknou dodavateli. Nabídky
dodavatele jsou pro dodavatele závazné,
a to, není-li v nabídce dodavatele stanoveno jinak, mají platnost po dobu 90 dní od
jejich vystavení. V této lhůtě závaznosti nabídky dodavatele je
odběratel oprávněn zaslat dodavateli
objednávku na celý předmět plnění nebo jeho část obsaženou v nabídce dodavatele
za podmínek v této nabídce dodavatele specifikovaných. Je-li odběratel nespokojen s
nabídkou je možné
sjednat obchodní schůzku k vyjádřeni svého požadavku.
2. Po obdržení objednávky odběratele dodavatel písemné doručí odběrateli
potvrzení objednávky do 3 dnů a to osobně, poštou, faxem nebo emailem.
3. Odběratel je dále oprávněn objednávku zrušit, jestliže ji dodavatel do 3
pracovních dnů od jejího odeslání písemně nepřijme (potvrzení objednávky).
4. Jestliže se potvrzení objednávky dodavatele se liší od objednávky odběratele,
je odběratel svou objednávkou vázán pouze tehdy, když její změnu písemně
odsouhlasí. Odběratel je především vázán všeobecnými obchodními
podmínkami zhotovitele pouze potud, pokud tyto podmínky souhlasí s
podmínkami odběratele nebo pokud s nimi vyjádřil písemný souhlas.
Změny nebo doplňky nabídky dodavatele ve lhůtě závaznosti této
nabídky jsou účinné jen v případě, že je odběratel v objednávce písemně potvrdí.

5. Veškeré nabídky předává dodavatel odběrateli zdarma, není-li
vzájemně dohodnuto jinak. Po vzájemné dohodě poskytnou odběratel-li vzorky nebo
provést zápůjčku zboží , jež je vedená jako pronájem. V tomto případě je stanovena
cena pronájmu. Pronájem je možné provést na max. dobu jednoho měsíce. Po uplynutí
doby pronájmu je zboží fakturováno, jako by bylo objednáno.
6. Předmět plnění musí být ze strany dodavatele proveden v souladu s
technickými normami a doložen veškerými doklady (např. prohlášením o shodě,
záznamem o zkouškách materiálu,
zkušebním protokolem, doklady o kvalitě apod.) a to v euru jazycích, v českém jazyce
ve smyslu plnění příslušných českých právních předpisů.

III. Dodací podmínky, místo plnění, smluvní pokuta
1. Dodávky předmětu plnění budou realizovány v termínu sjednaném ve
smlouvě, resp. objednávce odběratele a potvrzení objednávky.
2. Dodávky předmětu plnění nebo následného plnění (např. plnění vyplývající
ze záruky) se pokládají za splněné okamžikem bezvadného doručení a
předání odběrateli v místě plnění stanoveného odběratelem, dodávky
předmětu plnění spojené s instalací nebo montáží jsou splněny okamžikem
bezvadné přejímky předmětu plnění k tomu pověřeným pracovníkem
odběratele. Odběratel není povinen převzít dodávku předmětu plnění v době
mimo provozní dobu odběratele ani začít s přejímkou dodávky předmětu plnění
tehdy, pakliže by nebyla do skončení provozní doby odběratele převzata řádně.
3. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění sídlo odběratele. Náklady spojené s
dodáním do místa plnění nese odběratel.
4. Jestliže dodavatel předpokládá zdržení svých dodávek předmětu plnění resp.
následného plnění, je o tom povinen neprodleně vyrozumět odběratele a
vyžádat si jeho stanovisko.
5. Odběratel je povinen zkontrolovat soulad množství a druhu balení předmětu plnění s
dodacím listem, předávacím protokolem nebo jiným obdobným
dokumentem, popř. zjevná poškození předmětu plnění či jeho obalů nejpozději
ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí dodávky předmětu plnění. Při zjištění
nesouladu nebo zjevná poškození je odběratel povinen oznámit tato zjištění
dodavateli, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí dodávky
předmětu plnění. V případě dodržení těchto lhůt platí, že tyto vady měl předmět
plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění z dodavatele na
odběratele.
6. Ostatní vady předmětu plnění musí být odběratelem dodavateli vytknuty
nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich zjištění.
7. V případě dodávky předmětu plnění, které je způsobilé změnit svoji kvalitu
nebo obsah působením klimatických vlivů, je dodavatel povinen zajistit tento předmět
plnění jako součást jeho dodávky ochranou proti těmto vlivům, např. termoobalem. V
opačném případě se v případě zjištění vady předmětu plnění,
která mohla být způsobena působením klimatických vlivů, na tuto vadu hledí jako
na vadu způsobenou zaviněním dodavatele.
8. Dodavatel je povinen dodržovat kromě obecně platných právních předpisů též
9. Pravidla odběratele o vstupu a pohybu osob v areálu odběratele, pravidla bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární ochrany platná v areálu odběratele, jakož i

všechny další vnitřní předpisy odběratele, se kterými byl
dodavatel seznámen, což vstupem do areálu odběratele výslovně potvrzuje.
10. Jestliže dodavatel doručí odběrateli chybně vystavené doklady týkající se
dodávky předmětu plnění (dodací list, faktura apod.) nebo tyto doklady nedoručí
odběrateli vůbec nebo včas, je odběratel oprávněn účtovat dodavateli paušální
smluvní pokutu ve výši 100, EUR za každý nesprávně vystavený nebo včas
nedoručený doklad odběrateli, která je splatná ihned po porušení této povinnosti
dodavatelem. Úhradou smluvní pokuty se dodavatel nezprošťuje povinnosti dodat
odběrateli bezvadné doklady řádně a včas. Ustanovení o náhradě škody tím
není dotčeno. Za řádně a včas vystavené a doručené doklady se rozumí doklady
vystavené a doručené v souladu se smlouvou, těmito VOP a právními předpisy.

IV. Doprava
1. U dodávek předmětu plnění spojených s instalací nebo montáží přechází
nebezpečí škody na věci okamžikem bezvadné přejímky, u dodávek předmětu
plnění bez instalace nebo montáže okamžikem doručení na místo dodání. Pokud není
toto místo určené odběratelem je místem předání závod OPIS Engineering k.s. Brno
(EXWORK) podle INCOTERMS 2000
2. Ke každé dodávce budou přiloženy dokumenty: dodací listy s údaji o obsahu dodávky
s informacemi o adrese odběratele.
3. Odeslání dodávky odběrateli je avizováno zasláním faktury.

V. Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví
1. Ve fakturách je nutno uvést číslo zakázky dodavatele, objednací kód odběratele a
odběratelova čísla u všech položek předmětu plnění.
Druhopisy faktur jsou označené jako kopie.
2. Neobsahuje-li faktura náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými
daňovými předpisy, je odběratel oprávněn tuto fakturu dodavateli vrátit
jako neúplnou k doplnění. V takovém případě platí, že lhůta splatnosti začne
plynout až doručením opravené nebo nově vystavené faktury zpět odběrateli. Lhůta
splatnosti faktury je dána dnem splatnosti na faktuře.
3. Dobropisy dodavatel vystavuje jen za níže uvedených podmínek:
a) jedná-li se o reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit a
poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží
b) nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou .
c) částka za dobropis je poukázána na běžný účet odběratele nebo je proveden
vzájemný zápočet (to v případě, že odběratel má u dodavatele otevřený kredit a
odebírá na fakturu).
4. Vlastnictví ke zboží přechází na odběratele teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.
5. Vystavením faktury dodavatel výslovně prohlašuje, že všechny jeho finanční
nároky vztahující se k dodávce předmětu plnění a/nebo vyplývající ze smlouvy nebo
těchto VOP jsou uplatněny v této faktuře. Jakékoliv jiné finanční nároky dodavatele
vystavením faktury zanikají.

VII. Odpovědnost dodavatele za vady, ze záruky

1. Dodavatel dále odpovídá za to, že předmět plnění má v době jeho předání odběrateli a
po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené technickými a jinými normami a
právními předpisy,
platné v době předání předmětu plnění odběrateli. Dále dodavatel odpovídá za
to, že předmět plnění bude kompletní, splňuje určenou funkci, odpovídá
požadavkům a potřebám odběratele a že navržené řešení předmětu plnění obsažené v
předaném protokolu je technicky realizovatelné v souladu s
obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují k
předmětu plnění.
2. Dodavatel poskytuje na předmět plnění jednoroční záruku, pokud zákon nestanoví
delší záruční lhůtu. Lhůta začíná běžet okamžikem předání předmětu plnění. . Místo
plnění je OPIS Engineering k.s. Selská 64, 614 00 Brno
3. Pokud jsou zjištěny vady před nebo při předání nebo nastanou za běhu záruční lhůty,
je dodavatel povinen podle volby odběratele provést náhradní plnění, a to
buď odstranit vady na vlastní náklady, nebo provést nové bezvadné dodávky
předmětu plnění. Totéž platí také pro dodávky, u kterých se provádí pouze namátková
kontrola.
4. Jestliže dodavatel neprovede náhradní plnění během přiměřené dodatečné lhůty,
kterou mu stanoví odběratel, nejpozději však ve lhůtě 21 pracovních dnů, je
odběratel oprávněn: odstoupit od smlouvy v plném rozsahu
nebo zčásti, aniž by měl dodavatel právo na náhradu škody
nebo požadovat snížení ceny nebo provést sám resp. nechat provést
opravu vad nebo novou dodávku předmětu plnění na náklady dodavatele a
požadovat náhradu škody maximálně do výše fakturované částky.
Totéž platí, jestliže má odběratel zvláštní zájem na okamžitém náhradním
plnění kvůli tomu, aby se sám nedostal do prodlení nebo z jiného naléhavého důvodu.
5. Další nebo jiné zákonné nároky odběratele zůstávají nedotčeny.

VIII. Ručení za porušení ochranných práv
Dodavatel ručí za to, že smluvně dohodnutému užívání nebrání jakákoli
průmyslová ochranná práva, včetně autorských práv.

IX. Předávání zakázek třetím osobám
Předání zakázek třetím osobám bez písemného souhlasu odběratele je nepřípustné a
opravňuje odběratele k tomu, aby zcela nebo zčásti odstoupil od smlouvy a
požadoval náhradu škody.

X. Materiál poskytnutý odběratelem ( vrácené zboží k opravě apod. )
1. Poskytnutý materiál zůstává ve vlastnictví odběratele a dodavatel je tento
materiál povinen skladovat samostatně, označit a udržovat, a to bezplatně. Tento
materiál lze používat pouze pro zakázky odběratele. V případě poklesu hodnoty
nebo ztráty je dodavatel povinen poskytnout odběrateli náhradu. Totéž se
týká také účtovaného přenechání materiálu určeného k provedení zakázek.
2. Zpracování nebo přeměna poskytnutého materiálu se děje pro
odběratele. Odběratel se v takovém případě stává bezprostředním vlastníkem nové
nebo přeměněné věci. Pokud to nebude možné z právních důvodů, jsou odběratel a
dodavatel zajedno v tom, že se odběratel stane vlastníkem nové věci v

kterémkoli okamžiku zpracování nebo přeměny. Dodavatel uschová novou věc pro
odběratele bezplatně a s péčí řádného obchodníka.

XI. Ochrana práv průmyslového a duševního vlastnictví.
Výkresy, vzorky, normové listy, předlohy a , apod., které dodavateli předal odběratel,
a rovněž předměty zhotovené podle těchto
pomůcek, není dodavatel oprávněn předat bez písemného souhlasu odběratele
třetím osobám ani je použít k jiným než s odběratelem smluvně sjednaným
účelům. Tyto pomůcky
je nutno zajistit proti neoprávněnému přístupu nebo
použití. Jestliže dodavatel poruší tato práva, může odběratel požadovat vydání
výše uvedených předmětů a uplatnit další zákonná práva.
Dodavatel nezpřístupní třetím osobám informace, které získal od odběratele,
pokud tyto informace nejsou obecně známé nebo pokud se s nimi jinak
seznámil právně přípustným způsobem.
Pokud odběratel dal souhlas k předání zakázek třetím osobám, je nutno stejným
způsobem písemně zavázat i tyto osoby.

XII. Obaly
Dodavatel zabezpečuje v rámci dodávky předmětu plnění ochranu předmětu plnění
před nepříznivými klimatickými a mechanickými vlivy a zajišťuje tuto
ochranu kvantitativně i kvalitativně
k tomu způsobilými obaly od počátku vzniku
předmětu plnění až po jeho zpracování či jiné použití předmětu plnění u
odběratele, přičemž platí, že tato ochrana je součástí předmětu plnění.
Dodavatelem navrhovaný balící předpis, tj. stanovení do čeho a jakým způsobem
zabalit a jak uspořádat / vložit předmět plnění, je dodavatel povinen před vlastním
uskutečněním dodávky
předmětu plnění
předat oddělení nákupu odběratele obalovému technologovi odběratele.
Odběratel je oprávněn dodavateli určit jiný než dodavatelem navržený balící
předpis k

XIII. Postoupení pohledávek
Postoupení pohledávek je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem
odběratele.

XIV. Právo na mimořádnou výpověď
Pokud odběratel zastaví své platby nebo pokud je jmenován předběžný správce
konkurzní podstaty nebo je zahájeno konkurzní řízení na majetek odběratele, je
dodavatel oprávněn odstoupit zcela nebo částečně od smlouvy.

XV. Utajení informací

1. Dodavatel je povinen uchovat v tajnosti veškeré informace, které získá o
odběrateli (nebo informace s odběratelem související) v průběhu
činnosti prováděné pro odběratele, a to i po ukončení těchto činností, a to
zejména ty informace, které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se
zavazuje zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby,
které pověří úkoly v souvislosti s dodávkou předmětu plnění.

XVI. Ukončení smlouvy
Smlouva může být ukončena písemnou dohodou odběratele a dodavatele nebo
odstoupením od smlouvy s okamžitým účinkem, který nastane doručením projevu
vůle druhé straně,
a to je-li dodavatel v prodlení s dodávkou předmětu
plnění delším než 30 dní, nebo nesplnil, nebo je zřejmé že nesplní, včasnou nebo
řádnou dodávku předmětu plnění.

XVII. Užívací právo
1. Dodavatel poskytuje odběrateli nevýlučné, převoditelné, územně a časově
neomezené právo k tomu, aby:
a) užíval nebo umožnil užívání elektronické dokumentace a software poskytnuté (dále
označovaných společně jako „software“);
b) poskytoval sublicence k užívacímu právu spřízněným podnikům, dalším
distributorům a koncovým zákazníkům, pokud jde o individuální software;
c) poskytoval spřízněným podnikům
a dalším distributorům právo na licencování, koncovým zákazníkům pak
poskytoval užívací právo; d) zhotovoval buď sám, nebo
prostřednictvím spřízněných podniků a dalších distributorů
kopie softwaru pro účely instalace.
2. Odběratel, spřízněné podniky a další distributoři jsou navíc vedle práva
poskytnutého v odstavci 1 oprávněni umožnit koncovým zákazníkům převod licencí k
softwaru.
3. Všechny sublicence, které poskytne odběratel, musí zajišťovat přiměřenou
ochranu práva duševního vlastnictví zhotovitele k softwaru tak, že se zde
použijí stejná smluvní ustanovení, jakých používá odběratel k ochraně vlastního
duševního vlastnictví.

XVIII. Další ustanovení
1. Právní poměry, které nejsou upraveny těmito VOP nebo smlouvou, se řídí
příslušnými zákonnými ustanoveními českého právního řádu, zejména
obchodním zákoníkem..

XIX. Příslušný soud, rozhodčí doložka, užité právo
1. Všechny spory mezi odběratelem a dodavatelem budou rozhodovány s
konečnou platností u Rozhodčího soudu

při Hospodářské komoře České republiky podle jeho řádu a
pravidel jedním rozhodcem jmenovaným odběratelem s místem konání řízení v Brně.

XX. Platnost VOP
1. Tyto VOP jsou platné dnem 01.08.2007.

