Všeobecné obchodní podmínky AXIS a.s. - odběratel/nakupující

Pojmy
Den - jeden kalendářní den včetně sobot, nedělí a státních svátků
Dodavatel – právní subjekt odlišný od Odběratele, který na základě Objednávky nebo Smlouvy Odběratele prodává zboží, provádí
dílo nebo poskytuje službu Odběrateli a je specifikován v Objednávce/Smlouvě
Místo Plnění – místo realizace Plnění určené v Objednávce/Smlouvě
Termín Plnění – termín realizace Plnění určený v Objednávce/Smlouvě
Objednávka – objednávka je samostatný dokument vystavený Odběratelem a potvrzený bez výhrad Dodavatelem, jejímž
předmětem je koupě zboží, realizace díla nebo poskytnutí služby Dodavatelem jako prodávajícím nebo zhotovitelem pro Odběratele
jako kupujícího nebo objednatele
Odběratel - společnost AXIS a.s. se sídlem Kydlinovská 29, 500 02, Hradec Králové, IČO: 60108088, DIČ: CZ60108088, zapsaná v
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci králové, oddíl B, vložka 2779.
Plnění – dodávka zboží nebo realizace díla nebo poskytnutí služeb případně kombinace všech nebo některých z nich jak je
specifikuje Objednávka/Smlouva
Smlouva – kupní smlouva, smlouva o dílo nebo obdobný typ smlouvy, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží, realizace díla
nebo poskytnutí služby Dodavatelem jako prodávajícím nebo zhotovitelem pro Odběratele jako kupujícího nebo objednatele
Smluvní strana – Odběratel nebo Dodavatel
VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky Odběratele
1.

Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky Odběratele pro Nákup (VOP) stanovují práva a povinnosti pro nákup zboží, prací a služeb
mezi Odběratelem, jako kupujícím, objednatelem nebo odběratelem zboží a služeb a prodávajícím, zhotovitelem nebo
poskytovatelem zboží a služeb (Dodavatel) uvedeným v Objednávce nebo Smlouvě, (Smluvní strany), při dodávkách zboží,
provádění díla, nebo poskytování služeb (Plnění) Odběrateli. Tyto VOP a podmínky v nich obsažené se vztahují na všechna Plnění
Dodavatelů poskytovaných Odběrateli bez ohledu na to, zda závazkový vztah vznikl na základě písemně uzavřené Smlouvy nebo
na základě potvrzené Objednávky (bez výhrad).
1.2 Tyto VOP tvoří nedílnou součást Objednávky/Smlouvy. Tyto VOP jsou Dodavateli k dispozici na internetových stránkách
Odběratele AXIS a.s. a pro posuzování práv a povinností stran plynoucí ze závazkového vztahu je rozhodná verze VOP platná k
datu vydání Objednávky Odběratelem nebo k datu podepsání Smlouvy. Podepsáním Smlouvy nebo potvrzením Objednávky
Dodavatel uznává existenci VOP a zavazuje se jimi řídit. V případě, že Dodavatel potvrdí Smlouvu nebo Objednávku s výhradami,
které mění Smlouvu nebo Objednávku Odběratele nebo tyto VOP, tyto výhrady nejsou pro Odběratele závazné vyjma případů a v
rozsahu, ve kterém Odběratel následně takové změny písemně akceptuje.
1.3 Obsah těchto VOP může být měněn dohodou stran obsaženou v písemné Smlouvě nebo v písemné Objednávce. Odchylná
ujednání v Objednávce/Smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

2.

Uzavření Objednávky/Smlouvy

2.1 Objednávka/Návrh Smlouvy může být učiněna pouze následujícími způsoby:
a) osobním předáním
b) zasláním kurýrní službou
c) zasláním poštou
d) zasláním e-mailovou poštou,
přičemž za okamžik doručení se u jednotlivých způsobů dle písm. a) – d) (dále aa) – dd)) považuje okamžik:
aa) vydání písemného potvrzení o obdržení Objednávky/Poptávky Dodavatelem
bb) doručení kurýrní službou potvrdil-li Dodavatel přijetí
cc) doručení nebo odmítnutí zásilky, byla-li tato adresována do sídla Dodavatele nebo na adresu, jak ji písemně sdělil Objednateli,
dd) skutečného doručení e-mailu.
2.2 Objednávka/Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je Smlouva podepsána oběma Smluvními stranami nebo kdy Odběrateli
dojde písemné potvrzení Objednávky jednou z forem uvedenou v odst. 2.1. tohoto článku VOP.
2.3 Pouze písemná Objednávka/Smlouva (případně její písemná revize nebo Dodatek) se považuje za závaznou. Pokud v
Objednávce/Smlouvě není uvedena lhůta jiná Dodavatel musí potvrdit Objednávku/Smlouvu ve lhůtě do 5 dnů. Pokud Objednávka
není potvrzena ve stanovené lhůtě, považuje se za nepřijatou. Odběratel si vyhrazuje právo objednávku odvolat kdykoli před
obdržením jejího potvrzení. Změny v objednávce učiněné prodávajícím jsou platné pouze, pokud jsou písemně potvrzeny.
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3.

Předmět a podmínky Plnění

3.1 Rozsah Plnění je specifikován v příslušné Objednávce/Smlouvě. Dodavatel splní svůj závazek vyplývající z
Objednávky/Smlouvy okamžikem převzetí Plnění Odběratelem v místě Plnění v souladu s odst. 3.8 tohoto článku VOP. Pro účely
těchto podmínek se závazkem Dodavatele plynoucím z Objednávky/Smlouvy rozumí:
Všeobecné obchodní podmínky AXIS a.s. pro Nákup
a) u Kupní smlouvy – dodání zboží
b) u Smlouvy o dílo – provedení díla
c) u Smlouvy o poskytování služeb – poskytnutím služeb
3.2 Všechna Plnění je Dodavatel povinen splnit řádně a včas, v souladu s VOP a Objednávkou/Smlouvou. Dodavatel se výslovně
zavazuje plnit všechny požadavky v České republice platných a účinných předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany i předpisů na
ochranu životního prostředí, a stejně tak obdobných interních předpisů Odběratele, byl-li s nimi před plněním prokazatelně
seznámen. Plnění bude nezatížené právy třetích osob a způsobilé k účelu užití.
3.3 Plnění bude splňovat požadavky kvality uvedené v Objednávce/Smlouvě dokladované záznamy o jakosti v souladu s požadavky
systému jakosti ISO 9001:2009, jakož i všechny požadavky platných a účinných českých norem pro příslušnou oblast a bude
realizováno v souladu s dobrou inženýrskou praxi. Dodavatel bude Plnění realizovat v souladu s Odběratelem schváleným Plánem
jakosti, Odběratel má právo na řízený výtisk tohoto plánu.
3.4 Nedílnou součástí Plnění Dodavatele je získání a udržení v platnosti a účinnosti všech souhlasů, povolení a obdobných
rozhodnutí veřejných a jiných orgánů nezbytných k realizaci Plnění.
3.5 Dodavatel je povinen předat Odběrateli veškerou dokumentaci, která je nutná k převzetí a k řádnému užívání a udržování Plnění,
a to v okamžiku a místě jeho dodání jako je např. uživatelský manuál, seznam náhradních dílů a jiné a poskytnout nezbytné zaškolení
pracovníkům Odběratele vyplývá-li jeho potřeba z charakteru Plnění.
3.6 Dle Nařízení ES 1907/2006-REACH požadujeme od Dodavatele chemických látek a směsí splnění registrace / předregistrace,
zaslání bezpečnostního listu při první dodávce zboží a dále jedenkrát ročně nebo při aktualizaci listu a sdělení, zda dodávané látky
jsou zapsány v Kandidátském seznamu látek vzbuzující mimořádné obavy u ECHA.
3.7 Není-li v Objednávce/Smlouvě stanoveno jinak je místem Plnění sídlo a další prostory Odběratele v Hradci Králové za podmínky
DDP sídlo/závod Odběratele v Hradci Králové, Česká republika (INCOTERMS 2010).
3.8 Není-li v Objednávce/Smlouvě stanoveno jinak termínem Plnění doba obvyklá podle příslušného právního předpisu.
3.9 Převzetí Plnění je vždy osvědčeno protokolem (potvrzení nebo vydání) o realizaci Plnění nebo potvrzením dodacího listu
zástupcem Odběratele.
3.10 K přechodu nebezpečí škody na Plnění z Dodavatele na Odběratele dochází v souladu s příslušnou dodací podmínkou. K
přechodu vlastnictví k Plnění dochází zaplacením nebo dodáním podle toho, která z těchto událostí nastala dříve.
3.11 V případě, že Dodavatel nemůže ze závažných důvodů splnit svůj závazek ve sjednaném rozsahu nebo termínu, je povinen toto
bez prodlení oznámit Odběrateli spolu s opatřeními, které přijal na omezení důsledků zpoždění a s oznámením kdy Dodavatel Plnění
realizuje. Takové oznámení byť v písemné formě nemůže být považováno za Odběratelem akceptovanou změnu termínu, ceny či
jakékoli jiné podmínky Objednávky/Smlouvy nebo těchto VOP.
3.12 Odběratel má právo pozastavit poskytování Plnění. Pokud takové pozastavení Plnění má vliv na termín Plnění nebo na jeho
cenu je Odběratel povinen projednat změnu termínu a ceny.
3.13 Odběratel má právo zcela nebo z části Plnění odmítnout v případech nesplnění povinnosti Dodavatele splnit svůj závazek ve
sjednané době Plnění, množství, druhu, jakosti tedy v případě, kdy závazek Dodavatele nebude splněn řádně a včas.
3.14 Dodavatel je oprávněn po písemném souhlasu Odběratele využít ke splnění částí svých závazků z Objednávky/Smlouvy třetí
osoby schválené Odběratelem (Subdodavatele), vždy však odpovídá za Plnění jakoby plnil sám. Dodavatel je povinen zavázat své
Subdodavatele k možnosti kontroly výroby, práce, služeb a obdobných činností prováděných těmito Subdodavateli. Dodavatel je
povinen, přenést veškeré povinnosti vyplývající z těchto VOP a (nebo) objednávky a (nebo) smlouvy na svého Subdodavatele.
Odběratel si vyhrazuje právo nahlížet do objednávek či smluv mezi Dodavatelem a jeho Subdodavatelem
3.15 Dodavatel umožní Odběrateli, nebo jím pověřené osobě, kontrolovat realizaci Plnění v prostorách Dodavatele a jeho
Subdodavatelů. Dodavatel rovněž umožní Odběrateli, nebo jím pověřené osobě, přístup k měřícím a kontrolním přístrojům a
primárním datům z těchto přístrojů získaným.
3.16 Veškeré odpady vzniklé činností Dodavatele a v souvislosti s ní zlikviduje Dodavatel předepsaným způsobem na své náklady.
Dodavatel na základě žádosti Odběratele doloží způsob likvidace odpadů. Veškeré škody, náklady a pokuty spojené s nesprávným
nakládáním s odpady ze strany Dodavatele nese Dodavatel.

4.

Cena

4.1 Cena stanovená dohodou mezi Dodavatelem a Odběratelem je pevná a nejvýše přípustná. Cena je uvedena v
Objednávce/Smlouvě a pokud nestanoví Objednávka/Smlouva jinak, obsahuje veškeré náklady a poplatky spojené s realizací Plnění
zejména cenu všech materiálů, prací, licenčních a patentových práv, povolení, oprávnění, vypracování potřebné dokumentace,
zaškolení aj. odpovídající smluvené dodací podmínce. Dodavatel nemá nárok na úhradu žádných jiných částek jakéhokoliv druhu,
pokud tyto částky nejsou výslovně specifikovány v Objednávce/Smlouvě.
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4.2 Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude aplikována ve výši odpovídající platné právní úpravě v den
vzniku daňové povinnosti.
4.3 Pokud není v Objednávce/Smlouvě stanoveno jinak, cena zahrnuje odpovídající balení, pojištění a náklady na přepravu zboží
do místa Plnění. Žádné dodatečné poplatky jakéhokoliv druhu, pokud tyto nejsou výslovně uvedeny jako součást ceny, nebudou
Odběratelem akceptovány.
4.4 Pokud cena v Objednávce/Smlouvě není stanovena jako pevná ale je stanovena odkazem na schválený rozpočet nebo zúčtovací
sazby, je Dodavatel povinen vést odpovídající evidenci o realizovaných výkonech a vynaložených nákladech a doložit Odběrateli
oprávněnost fakturované ceny. Odběratel má právo přezkoumat originální doklady prokazující oprávněnost fakturované ceny.
4.5 Každá změna ceny musí být písemně odsouhlasena Odběratelem dodatkem k Objednávce/Smlouvě.
4.6 Každá ze stran plně odpovídá za plnění svých daňových povinností.
4.7. Dojde-li mezi dnem uzavření příslušné Objednávky/Smlouvy a dnem zdanitelného plnění ke změně celních nebo daňových
předpisů, které budou mít vliv na výši předběžné ceny, změní se tato předběžná cena o částku, která odpovídá těmto změnám.
5.

Platební podmínky

5.1 Odběratel se zavazuje Dodavateli zaplatit cenu na základě faktury vystavené Dodavatelem po řádném a včasném uskutečnění
Plnění. Součástí faktury bude Odběratelem potvrzený dokument dle článku 3 odst. 3.3 těchto VOP.
5.2 Není-li v Objednávce/Smlouvě uvedeno jinak je stanovena splatnost fakturované částky na 60 dnů po doručení faktury
Odběrateli.
5.3 Uhrazení faktury neznamená schválení, akceptování Plnění, ani nepotvrzuje řádné a včasné provedení Plnění za strany
Odběratele.
5.4 Platby budou prováděny bezhotovostně bankovním převodem na účet Dodavatele v měně, ve které byla stanovena cena v
Objednávce/Smlouvě, Objednatel bude hradit veškeré finanční částky pouze na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně dálkově
přístupným způsobem a vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách číslo účtu,
které splňuje výše uvedená kritéria.“. Strany mohou změnit své bankovní spojení samostatným písemným oznámením. Taková
změna je účinná od data doručení tohoto oznámení druhé straně. Za oznámení ve smyslu tohoto článku se nepovažuje uvedení
změněného bankovního spojení na faktuře.
5.5 Právo na zaplacení smluvní ceny nebo její části vzniká Dodavateli řádným splněním jeho závazků dle článku 3. těchto VOP, tj.
dnem uskutečnění (dílčího) zdanitelného Plnění podle Objednávky/Smlouvy v souladu s dohodnutým platebním milníkem a
potvrzením/vydáním protokolu o splnění dílčího zdanitelného plnění nebo potvrzením dodacího listu zástupcem Odběratele.
5.6 Faktura musí obsahovat vedle náležitostí běžného daňového dokladu dle příslušných právních předpisů zejména tyto náležitosti:
a) adresu Dodavatele, který uskutečňuje zdanitelné plnění
b) daňové identifikační číslo Dodavatele je-li plátce DPH
c) adresu Odběratele, pro něhož se uskutečnilo zdanitelné plnění
d) daňové identifikační číslo Odběratele
e) rozsah a předmět zdanitelného plnění
f) Faktura musí kromě celkové fakturované částky (bez daně z přidané hodnoty) obsahovat i rozdělení této částky (bez daně
z přidané hodnoty) na cenu za materiál, výkony (práce) a na cenu za ostatní činnosti v souhrnu. Zhotovitel se zavazuje zajistit
pro účely řádné aplikace DPH podle ZDPH zatřídění díla podle klasifikace CZ-CPA
g) číslo Objednávky/Smlouvy Odběratele
h) jméno a kód peněžního ústavu Dodavatele
i) číslo účtu, na který má být fakturovaná částka zaslána (v souladu s Objednávkou/Smlouvou)
j) termín splatnosti faktury v souladu s Objednávkou/Smlouvou.
k) podpis a razítko Odběratele
5.7 Fakturu je Dodavatel povinen doručit Odběrateli ve dvou originálních vyhotoveních. Místem doručení je podatelna AXIS a.s.,
Kydlinovská 29, 500 02, Hradec Králové, Česká republika. Dnem doručení faktury je den vyznačený razítkem podatelny a při
osobním doručení den uvedený přejímajícím pracovníkem Odběratele.
Nebo zaslat na mail podatelna@axis-hk.cz v PDF formátu, dnem doručení faktury je den odeslání mailu.
5.8 Odběratel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez proplacení fakturu, pokud tato neobsahuje výše uvedené náležitosti obecně
závazných právních předpisů a náležitosti sjednané v Objednávce/Smlouvě a VOP. Odběratel je povinen uvést důvody, pro které
fakturu vrací. Dodavatel je povinen fakturu opravit nebo vyhotovit novou. Oprávněným vrácením faktury je ukončena lhůta její
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení správné nebo opravené faktury Odběrateli.
6.

Zkoušky, kontroly, přejímky

6.1 Odběratel si vyhrazuje právo pro sebe i svého zákazníka a konečného uživatele kontrolovat jakékoli dodávky a výkony které
jsou součástí Plnění i před odesláním. Totéž platí pro jakoukoliv část Plnění od subdodavatele Dodavatele. Dodavatel zajistí při
těchto přejímkách na své náklady přístup do příslušných prostor, patřičnou asistenci a případné dočasné prostory pro účastníky
kontroly. Tyto kontroly nezbavují Dodavatele odpovědnosti provádět Plnění v souladu s Objednávkou/Smlouvou a neomezují
rovněž veškeré případně vzniklé odpovědnostní nároky.
6.2 Dodavatel se zavazuje pravidelně informovat Odběratele o průběhu realizace Plnění Objednávky/Smlouvy dle obecných
zvyklostí, vždy však na vyžádání Odběratele.
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6.3 Dodavatel či jeho subdodavatel jsou povinni umožnit provedení dodavatelského auditu Objednatele či zákazníka Objednatele.
Při provádění auditu je Dodavatel či jeho subdodavatel povinen poskytnout maximální součinnost.

7.

Obaly

7.1 Prodávající zabalí, označí a opatří zboží pro přepravu obvyklým způsobem a v souladu s právními předpisy České republiky.
Obal, nebo balení musí zajišťovat ochranu Plnění před poškozením a ztrátou během přepravy z výrobního závodu. Pokud je obal
označen jako vratný, účtuje si Dodavatel obal jako samostatnou položku.
7.2 Po vrácení nepoškozeného obalu Dodavateli, je Odběratel oprávněn tento obal fakturovat ve výši ceny fakturované
Dodavatelem, s odkazem na fakturu, na základě které byl Odběratelem zaplacen.

8.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, škody na zboží

8.1 Dodavatel zaručuje, že Plnění nebo jeho část bude nová a nepoužitá a bude mít vlastnosti požadované Objednávkou/Smlouvou
a tyto vlastnosti si podrží po celou záruční dobu. Dodavatel na dodané Plnění poskytuje záruku za kvalitu, použitý materiál, dílenské
provedení, za správnost konstrukce/projektu, za správnost provedení montáže a za funkci v trvání 24 měsíců od data uvedení do
provozu nebo od data užití Plnění, není-li v Objednávce/Smlouvě uvedeno jinak ne však více než 36 měsíců od data dodání a začíná
běžet od okamžiku převzetí Plnění Odběratelem. Poskytnutá záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení Plnění. Dodavatel
poskytuje Odběrateli záruku za jakost Plnění s tím, že po dobu záruční doby bude Plnění způsobilý pro použití ke smluvenému,
jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
8.2 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Odběratel nemůže užívat Plnění pro jeho vady, za které odpovídá Dodavatel.
8.3 Jestliže Odběratel zjistí během záruční doby, že Plnění vykazuje vady, uvědomí v písemném oznámení vad (dále „Reklamace“)
Dodavatele o zjištěných vadách. Pro účely uplatnění nároků zjevných i skrytých vad Plnění se stanoví lhůta pro prohlídku Plnění
pro účely zjištění vad v trvání od okamžiku přechodu nebezpečí škody na Plnění do konce běhu záruční doby. Vytknutím zjevné
nebo skryté vady kdykoli ve lhůtě podle předešlé věty je také splněna povinnost Odběratele vytknout vadu včas.
8.4 V Reklamaci je Odběratel povinen specifikovat vadu Plnění, uvést, jaký nárok z vady vůči Dodavateli uplatňuje a případně v
jaké lhůtě požaduje odstranění vady. Lhůtu k odstranění vady Odběratel stanoví přiměřeně s přihlédnutím k charakteru a rozsahu
vad. V případě, že Odběratel nestanoví lhůtu, kterou požaduje k odstranění vady, je Dodavatel povinen vadu odstranit do 7
kalendářních dnů od jejího oznámení Odběratelem
8.5 Dodavatel se zavazuje do 48 hodin po doručení příslušné Reklamace, písemně potvrdit Odběrateli příjem Reklamace a sdělit
Odběrateli, zda Reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak Dodavatel v této lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává. V případě
odmítnutí Reklamace je Dodavatel povinen uvést jasné a jednoznačné důvody
8.6 Neodstraní-li Dodavatel vadu Plnění ve stanovené lhůtě, je Odběratel oprávněn vadu Plnění odstranit sám nebo prostřednictvím
třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady Dodavatele.
8.7. Dodavatel se zavazuje předat Odběrateli Plnění, který není zatížen právem třetí osoby, tzn. předat Plnění bez právních vad.
8.8. Dodavatel se zavazuje seznámit všechny své pracovníky, kteří pracují pro Odběratele, s Politikou jakosti a environmentální
politikou AXIS a.s.

9.

Postoupení práv

9.1 Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z Objednávky/Smlouvy bez předchozího písemného
souhlasu Odběratele.
10. Smluvní pokuty
10.1 Je-li Dodavatel v prodlení s Plněním, je Odběratel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny
nedodaného Plnění za každý započatý den, a to až do celkové částky 20 % z celkové ceny Plnění.
10.2 Pokud Dodavatel nesplní svoje závazky vyplývající z Objednávky/Smlouvy, je oprávněn Odběratel zvolit následující možnosti:
a) písemně odstoupit od Objednávky/Smlouvy bez zaplacení odstupného
b) požadovat okamžitou opravu nebo novou dodávku Plnění
c) požadovat úhradu nákladů na provedení opravy Plnění
d) požadovat cenovou slevu
e) zajistit si dodávku Plnění třetí osobou na náklady Dodavatele
10.3 Odběratel si vyhrazuje právo na náhradu vzniklých škod, pokud k nim došlo porušením povinnosti Dodavatele.
11. Odstoupení od Smlouvy
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11.1 Odběratel může, aniž by tím omezil či vyloučil jiná svá práva, odstoupit od Objednávky/Smlouvy formou písemného oznámení,
zejména v těchto případech:
11.1.1 Jestliže bylo soudem rozhodnuto u úpadku Dodavatele nebo pokud byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
Dodavatele nebo pokud Dodavatel vstoupí do likvidace; nebo
11.1.2 Jestliže Dodavatel postoupí nebo převede Objednávku/Smlouvu nebo jakékoliv právo z ní vyplývající v rozporu s
Objednávkou/Smlouvou nebo těmito VOP; nebo
11.1.3 Nezahájí bez vážného důvodu realizaci Plnění nebo realizaci tohoto Plnění přeruší a nesjedná nápravu ani po obdržení
písemného upozornění Odběratele; nebo
11.1.4 Soustavně nerealizuje Plnění v souladu s Objednávkou/Smlouvou nebo těmito VOP.
11.2 Po obdržení oznámení o odstoupení je Dodavatel povinen buď okamžitě, nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení,
ukončit všechny svoje činnosti, vyjma těch činností, které jsou případně specifikované v oznámení o odstoupení nebo které jsou
nezbytné pro ochranu již provedených částí Plnění, předat Odběrateli části Plnění, které jsou realizované, a které Odběratel hodlá
převzít.
11.3 V případě odstoupení ze strany Odběratele má Dodavatel nárok na úhradu části smluvní ceny připadající na realizované a
převzaté Plnění k datu odstoupení. Odstoupením od Objednávky/Smlouvy nezaniká nárok Odběratele na zaplacení smluvních pokut
a náhradu škody.
11.4 Dodavatel může, aniž by tím omezil či vyloučil jiná svá práva, odstoupit od Objednávky/Smlouvy formou písemného oznámení
zejména v těchto případech:
11.4.1 Jestliže je Odběratel v konkursu, je proti němu vydáno usnesení o zahájení konkursního nebo vyrovnávacího řízení nebo
návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku; nebo
11.4.2 Odběratel neposkytne Dodavateli potřebnou součinnost pro Plnění jeho závazků a nezjedná nápravu ani v dodatečně
poskytnuté lhůtě devadesáti (90) dnů.
11.5 V případě odstoupení ze strany Dodavatele má Dodavatel nárok na úhradu části smluvní ceny připadající na realizované Plnění
k datu odstoupení. Odstoupením od Objednávky/Smlouvy nezaniká nárok Dodavatele na zaplacení smluvní pokuty za pozdní platby
a na náhradu škody. Smluvní pokuta za pozdní platby, bude účtována jako repo sazby ČNB navýšená o 7% p.a. dle NOZ

12. Ochrana důvěrných informací a patentová práva
12.1 Žádné výkresy, specifikace a další technická dokumentace předané Odběratelem Dodavateli se nestává vlastnictvím Dodavatele
a smí být Dodavatelem využita pouze pro realizaci Plnění, nesmí být kopírována, zveřejněna nebo předána jakékoliv třetí straně bez
předchozího písemného souhlasu Odběratele.
12.2 Plnění Dodavatele nebude porušovat žádná patentová práva nebo jiná chráněná práva třetích osob a nebude vykazovat ani jiné
právní vady. V případě, že třetí strana vznese nároky vůči Odběrateli vyplývající z patentových nebo jiných právních nároků,
Dodavatel odškodní Odběratele a uhradí veškeré náklady a škody, které Odběrateli v této souvislosti vzniknou. Dodavatel poskytne
součinnost při řešení takových nároků třetích osob, zejména poskytne doklady osvědčující bezvadnost jeho Plnění.
12.3 Veškerá Dodavatelem dodaná patentová práva, licence nebo jiná chráněná práva třetích osob je Odběratel oprávněn postoupit
Zákazníkovi za účelem uvádění do provozu, provozu, údržby a oprav zařízení, jehož součástí Plnění budou.
12.4 Odběratel je rovněž oprávněn seznámit v nezbytném rozsahu s informacemi, které obdrží od Dodavatele v souvislosti s realizací
Plnění, své ostatní dodavatele/subdodavatele.
13. Změnové řízení
13.1 Odběratel může kdykoliv písemně požádat Dodavatele o změny dokumentace, výkresů a technického rozsahu Plnění.
Dodavatel ve lhůtě do 3 dnů od obdržení požadavku předloží Odběrateli k odsouhlasení dokumentaci změny, obsahující dopad
změny na technické řešení, časový plán a cenu Plnění.
13.2 V případě změn, které ovlivní cenu, časový plán, garantované hodnoty nebo rozsah Plnění potvrdí strany příslušnou změnu ve
formě dodatku k Objednávce/Smlouvě. V případě ostatních změn bude změna realizována na základě odsouhlasené dokumentace
změny schválené Odběratelem.
13.3 Dodavatel bude udržovat soupis všech realizovaných změn v dokumentaci Plnění.
14. Řešení sporů
14.1 V případě vzniklých sporů se obě strany pokusí najít smírné řešení společným jednání. Pokud nedojde k vyřešení sporných
záležitostí smírnou cestou, každá ze stran může předložit takový spor k rozhodnutí místně příslušnému soudu. v České republice.
Jednání se bude konat v českém jazyce.
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15. Vyšší moc
15.1.Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění jedné ze svých povinností, pokud nesplnění je důsledkem
takových okolností jako záplava, požár, zemětřesení a jiné přírodní události, dále válka nebo válečná jednání a dalších obdobných
mimořádných skutečností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala,
dále že by v době vzniku své smluvní povinnosti (tj. v době uzavření Smlouvy) vznik zmíněné překážky mohla předvídat, jestliže
tato skutečnost vznikla nezávisle na vůli této strany.
15.2 Každé prodlení při provádění Objednávky/Smlouva kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku a nebude důvodem k
vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu vyšší moci ve
vztahu dle NOZ
15.3 Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti,
nebo vznikla v důsledku jejích hospodářských poměrů. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne tři měsíce, dané
Plnění bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá
strana právo odstoupit od Objednávky/Smlouvy.
16. Oprávněné osoby
16.1 Dodavatel a Odběratel v Objednávce/Smlouvě uvedou jméno zástupce/kontaktní osoby, která je odpovědná za realizaci
příslušné Objednávky/ Smlouvy za každou Smluvní stranu. Případná změna kontaktní osoby bude provedena písemným sdělením
podepsaným oprávněným zástupcem příslušné strany zaslaným na adresu druhé strany. Změna kontaktní osoby vůči druhé straně
je účinná od data doručení takového písemného sdělení. Odběratel může požádat o výměnu kontaktní osoby a Dodavatel kontaktní
osobu vymění v případě, že kontaktní osoba porušila obecně závazné předpisy, tyto VOP, povinnosti vyplývající z Objednávky/
Smlouvy nebo porušila jiné předpisy a pravidla vztahující se k realizaci Plnění, se kterými byl Dodavatel seznámen.
16.2 Zástupce Dodavatele a Odběratele ustavení dle článku výše nejsou oprávněni měnit a doplňovat Objednávku/ Smlouvu, pokud
výslovně není uvedeno jinak.
16.3 Dodavatel umožní zástupci Odběratele přístup ke všem dokumentům a dokumentaci Plnění a umožní mu do těchto dokumentů
činit příslušné zápisy.
16.4 Veškerá sdělení zasílají strany na kontaktní adresy uvedené ve sdělení, kterým jmenují své kontaktní osoby.
17. Pracovněprávní vztahy
17.1 Dodavatel se zavazuje, že v případě provádění díla nebo poskytování služeb bude Plnění realizovat vlastními zaměstnanci
zaměstnávanými k tomu účelu v pracovněprávních vztazích, popřípadě subdodavateli, kteří k tomu účelu zaměstnávají zaměstnance
v pracovněprávních vztazích.
17.2 Jestliže Dodavatel zaměstnává zaměstnance ze zahraničí, je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal povolení k
zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a že tito zaměstnanci získali povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, pokud se taková
povolení podle právních předpisů vyžadují.
17.3 Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „ZoZ“), takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými
osobami u něj je a bude konána v pracovněprávním vztahu.
17.4 V případě, že pro Dodavatel vykonává práci fyzická osoba-cizinec, zavazuje se a prohlašuje dodavatel, že tato práce nebude
pro dodavatele vykonávána v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle ZoZ vyžadováno,
nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (dále jen „zelená karta“)
vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v rozporu s modrou kartou nebo bez platného povolení k pobytu na území České
republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.
17.5 Porušení ustanovení čl. 17.3 a 17.4 této smlouvy se považuje za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem a objednatel je
oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pokud v důsledku porušení povinností dodavatele čl. 17.3 a 17.4 VOP bude objednateli
uložena příslušnými veřejnoprávními orgány jakákoli sankce, pokuta nebo odvod nebo bude objednatel povinen takovou sankci,
pokutu nebo odvod uhradit z titulu ručení dle příslušných ustanovení ZoZ nebo bude objednatel povinen jakékoli částky uhradit
třetí osobě z titulu ručení dle příslušných ustanovení ZoZ (dále jen „odvod“), zavazuje se Dodavatel takovou sankci, pokutu nebo
odvod bezodkladně, nejpozději do 15ti dnů ode dne výzvy objednatele, objednateli uhradit a dále uhradit jakékoli další škody, které
objednateli v souvislosti s tímto porušením povinnosti Dodavatele objednateli vzniknou

18. Pojištění
18.1 Dodavatel prohlašuje, že je pojištěn proti všem škodám a rizikům souvisejícím s realizací Díla, včetně zákonné odpovědnosti
za zranění třetích osob nebo za škody na majetku způsobené třetím stranám nebo na jiném majetku Objednatele než je realizované
Dílo.
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Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku ve výši rovnající
se ceně dodávaného díla pro každou pojistnou událost.
Dodavatel se zavazuje, že pojištění ponechá v platnosti po celou dobu realizace Díla a kdykoli na výzvu Objednatele prokáže
existenci tohoto pojištění
19. Závěrečná ustanovení
19.1 Pokud nebylo v Objednávce/Smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry vyplývající z Objednávky/Smlouvy českým
právem, a to zejména NOZ
19.2 Nadpisy v Objednávce/Smlouvě jsou používány pouze pro návaznost a žádným způsobem nedefinují, nevymezují ani
nepopisují rozsah nebo záměr jakéhokoli ustanovení Objednávky/ Smlouvy.
19.3 Uzavření Smlouvy nebo přijetí Objednávky, nebo jejich realizace ze strany Dodavatele, není v rozporu s interními dokumenty
Dodavatele a Dodavatel získal všechny potřebné souhlasy k uzavření Objednávky/Smlouvy.
19.4 Dodavatel bez výslovného písemného souhlasu Odběratele nebude informovat žádnou třetí stranu, že získal
Objednávku/Smlouvu od AXIS a.s.
19.5 Pokud jakýkoli závazek vyplývající z Objednávky/Smlouvy nebo VOP, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se
stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení
Objednávky/Smlouvy nebo VOP, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost
jakýchkoli ostatních závazků z Objednávky/Smlouvy nebo VOP. Smluvní strany se zavazují v rámci Objednávky/Smlouvy nebo
VOP nahradit formou dodatku k Objednávce/ Smlouvě nebo úpravy VOP tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního
odděleného závazku. Pokud však jakýkoli závazek vyplývající z Objednávky/ Smlouvy nebo VOP a tvořící její podstatnou náležitost
je nebo se kdykoli stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný
závazek v rámci nové Objednávky/ Smlouvy nebo upravených VOP takovým novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženém v Objednávce/ Smlouvě nebo VOP.
19.6 Veškeré změny a doplnění Objednávky/ Smlouvy jsou platné pouze v případě, že byly učiněny v písemné formě a podepsány
oprávněnými zástupci každé ze stran.
19.7 Tyto Všeobecné obchodní podmínky AXIS a.s. pro Nákup nabývají účinnosti dnem 1.3.2016.
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