Všeobecné nákupní podmínky
firmy Resim s.r.o., Turnov
(dále jen „VNP“)

l.

Definice pojmů a platnost

Tyto „VNP“ upravují práva a povinnosti mezi společností Resim s.r.o. , se sídlem Nudvojovická 2257, 511 01 Turnov, IČO:49812289,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném v HK, odd.C, vložka 4882 , (dále jen „Resim“) a jejími dodavateli , což může být fyzická nebo právnická
osoba uvedená v objednávce firmy Resim (dále jen „Dodavatel“).
„VNP“ jsou nedílnou součástí objednávek a kupních smluv firmy Resim. Objednávky mohou být písemné nebo elektronickou formou (fax,
e-mail). Ústní či telefonické objednávky platí pouze s udáním čísla objednávky a s následným zasláním písemné či elektronické objednávky. Příjem
objednávky je dodavatel povinen potvrdit do 3 pracovních dnů od doručení objednávky (podpisem kopie objednávky a jejím zasláním zpět písemně
nebo elektronicky. Doručením potvrzení je uzavřena kupní smlouva včetně akceptování těchto VNP. Odlišnosti od objednávky které by dodavatel
uvedl na potvrzení jsou platné pouze s písemným souhlasem firmy Resim.
2.

Podklady pro výrobu

Zaslané výkresy, vzory a jiné podklady budou porovnány ihned s textem objednávky, v případě nesrovnalosti se na tyto poukáže nejpozději
se zasláním potvrzení objednávky, jinak nese zodpovědnosti dodavatel. Tyto podklady jsou výhradním duševním vlastnictvím firmy Resim a budou
po ukončení zakázky bez vyzvání bezplatně navráceny.
3.

Dodací lhůty a termíny

Dodací lhůty podle objednávky jsou fixní a běží od data objednání, při překročení může Resim příjem odepřít, zboží vrátit bez toho, že by byl
povinen stanovit dodatečnou lhůtu či odstoupit od smlouvy. Dodavatel bude oznamovat firmě Resim odeslání všech zásilek. V případě prodlení
s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit firmě Resim úrok z prodlení v sazbě 0,05% denně, tj. 0,05% z kupní ceny nedodaného zboží za každý
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den prodlení, nejvýše 50% kupní ceny nedodaného zboží, nehledě na z toho vyplývající nárok na náhradu škody. Resim je oprávněn, ale ne povinen
přijmout předčasnou dodávku, z tohoto však nevyplývá nárok na předčasnou platbu. Dodávková povinnost je splněna až s dodávkou všech částí
dodávky (i plánů, výkresů, atestů a prohlášení shody, atd.) Dodavatel je povinen zboží před odesláním podrobit kontrole. Veškerá dokumentace
o kontrole kvality bude Resimu na vyžádání zaslána, nejpozději však s vystavením faktury. Dodavatel dodrží přesně odesílací dispozice uvedené
v objednávce. U množstevních dodávek je Resim zavázán pouze k namátkové kontrole. Zjistí-li se, že více jak 10% neodpovídá smluvním
či zákonným požadavkům, je Resim zproštěn dalších kontrol a může na základě výsledku namátkové kontroly celkově odepřít příjem a celou
dodávku dá Resim k dispozici k odvezení.
Zaváže-li smlouva firmu Resim k postupnému vyzvedávání dodávek a vykazuje-li dílčí dodávku ohledně svého určeného použití věcné
či právní vady, je Resim oprávněn nehledě na další práva, co nejdříve se zdržet dalšího vyzvednutí dodávek a plnění plateb.
4.

Dodávka

Probíhá na náklady dodavatele a na jeho nebezpečí na adresu dodání, což je adresa sídla firmy Resim v Turnově, pokud není v objednávce
stanoveno jinak. Balení je zahrnuto v ceně. Obal je volen dodavatelem tak, aby dostatečně chránil zboží před poškozením, ztrátou a krádeží během
přepravy a skladováním po dobu 1 měsíce. V případě vrácení obalu je hodnota dobropisována, likvidace obalu přísluší dodavateli. Hlášení o zásilce
provede dodavatel 3 dny před plánovanou dodávkou. Dodavatel připojí dodací a nákladový list a na všech dokumentech uvede číslo objednávky.
Dodavatel je zavázán k neprodlenému podání písemného prohlášení o celně právním původu dodávaných věcí (osvědčení o původu). Dodavatel ručí
firmě Resim za veškeré škody, které vzniknou tím, že dodavatel nedodal, nedodal řádně, či dodal opožděně toto prohlášení. Rovněž dodavatel doloží
své údaje o původu zboží prostřednictvím celního potvrzení. Na dokumentech související s předmětem dodávky (faktura, dodací list, odesílací návěští
apod.) dodavatel uvede číslo objednávky a přesné znění adresy sídla firmy Resim. Faktury zašle dodavatel dvojmo na adresu sídla firmy Resim, při
zaslání faktury na jinou adresu nebude uznána penalizace za zpožděnou úhradu.
5.

Záruky

Není-li uvedeno jinak, platí záruka 24 měsíců od přejímky na movité a 5 let na nemovité díly (platí i pro vícesměnný a nepřetržitý provoz), tato lhůta
se prodlužuje o dobu potřebnou pro vyřízení naší záruční povinnosti vůči našemu zadavateli zakázky. Za den přejímky se pokládá u dílčích dodávek
dodání poslední dílčí dodávky a u dílů, které budou námi zabudovány, den převzetí naším zadavatelem zakázky. Lhůta pro úřední uplatnění nároku
na postih je 2 roky. V případě závad má Resim nárok dle jeho volby na výměnu, opravu či minimalizaci škody. Závady jsou odstraňovány
dodavatelem bezodkladně se zaručením co možné nejkratší lhůty. V případě nebezpečí prodlení může Resim sám provést či si nechat provést opravu
nebo její část na náklady dodavatele. Veškeré další záruční zakázky pak nejsou dodavatelem kvůli těmto opatřením zrušeny. Na opravené
či vyměněné zboží či díly běží záruční lhůta znovu od data úspěšného uvedení do provozu či zdařilé výměny, k tomu dodavatel poskytne úhradu
škody ve výši skutečně vzniklé škody a ušlého zisku. Pokud jsou ze strany třetí osoby vzneseny oprávněné nároky na úhradu škody kvůli vadné
či opožděné dodávce dodavatele, je za tyto škody odpovědný dodavatel. Pokud vadná dodávka dodavatele byla pro škody příčinná, je odpovědný
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za celou škodu i u společného nahromadění více příčin škod. Ke škodě za které je odpovědný dodavatel patří i veškeré náklady, které Resim vynaloží
soudně či mimosoudně pro stanovení, odvrácení a uplatnění škody. Dodavatel se zavazuje k náhradě výše uvedených škod a dále škod vzniklých
následky závad dodavatele. Vyloučení výše uvedených nároků na náhradu škody při lehké nedbalosti je nepřípustné a vůči Resimu neúčinné.
6.

Samostatné informování

Dodavatel si vyjasní a obstará na vlastní zodpovědnost všechny potřebné podklady a detaily pro správné provedení dodávky. Chyby vzniklé jako
následek nerespektování těchto povinností, jdou k tíži dodavatele.
7.

Ručení za produkt

Dodavatel ručí za sebe a své právní nástupce, že výrobek ohledně konstrukce, výroby a instrukcí je bezvadný ve smyslu ustanovení platného českého
zákona o technických požadavcích na výrobky zák. č. 22/1977 Sb. ve znění pozdějších dodatků. Dodavatel se zavazuje ke jmenování výrobce
či importéra nejpozději současně s dodávkou výrobku na vyžádání Resimu a zavazuje se za své subdodavatele k převzetí ručení ve smyslu zákonných
ustanovení. Dodavatel podnikne pro případné závazky na náhradu škody dostatečná opatření prostřednictvím uzavření pojištění či jiným vhodným
způsobem.
8.

Ceny

Ceny uvedené v objednávce jsou pevné ceny, pokud nebylo písemnou formou stanoveno jinak.
9.

Platba

Platbu za provedenou dodávku provádí Resim, pokud není stanoveno jinak, po úplném příchodu bezvadného zboží a správném vystavení faktury
nejdříve však 30 dnů po doručení faktury nebo ve lhůtě individuálně sjednané. Náklady transferu peněz banky ze které je provedena platba nese
Resim, všechny další náklady nese dodavatel. Platby jdou pouze na dodavatele. Platba Resimu platí jako provedená s předáním bance, u vystavení
šeku a směnky je dnem odeslání dokumentu. Dodavateli nepřísluší z žádného důvodu právo na zpětné ponechání zboží či námitka nejistoty.
Dodavatel není oprávněn k zápočtu svých pohledávek vůči pohledávkám ze strany Resimu bez předchozí písemné Dohody s Resimem.
10.

Ochranná práva

Dodavatel ručí, že svou dodávkou a svým jednáním neporušuje ochranná práva či patenty třetí osoby. Zprošťuje Resim a jeho odběratele všech
nároků z použití takových ochranných práv.
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11.

Vyšší moc

Válka, občanská válka, exportní omezení či obchodní omezení z důvodu změny politických poměrů jako stávka, uzávěra, provozní havárie, omezení
provozu a jiné události, které činí plnění smlouvy nemožné či neúnosné, platí jako vyšší moc a zprošťují Resim po dobu jejich existence
od povinnosti včasné přejímky. Smluvní partneři jsou zavázáni se o tomto zpravit a své závazky uzpůsobit změněným poměrům.
12.

Zákaz cese (postoupení)

Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávky na třetí osobu. Klauzule o výhradě vlastnictví, které se vztahují na postoupení pohledávek,
salda a získání spoluvlastnictví, nejsou Resimem uznány.
13.

Uchování tajemství

Smluvní partneři se zavazují veškeré informace ze spolupráce za přísně tajné, nezpřístupňují je třetí osobě, využití je výhradně pro účely této
smlouvy. Jsou to především technická data, odebíraná množství, ceny a informace o výrobcích a vývoji výrobků, o výzkumných a vývojových
záměrech a veškerých podnikových datek druhého smluvního partnera. Dodavatel udržuje v tajnosti všechna získaná vyobrazení, výkresy, kalkulace
a ostatní podklady a může je zpřístupnit třetí osobě pouze s písemným souhlasem Resimu.
14.

Vlastnictví
Dodaný materiál je vlastnictvím Resimu.

15.

Místo plnění

Pro dodávky je jím adresa dodání uvedená na objednávce, pro platby sídlo firmy Resim. Místem soudu je příslušný Krajský soud v Hradci
Králové. Po dohodě může být osloven i jiný, dodavateli příslušný soud. Je možný i smírčí soud. Smlouva podléhá českému právu s vyloučením
kolizních a odkazovacích norem a obchodního práva UN.
Tyto VNP platí od 1.1.2018
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