Nákupní podmínky
společnosti ProCeram a.s.
se sídlem v Plzni, Jateční 862/32, PSČ 301 00, IČ: 28000510,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1376
Tyto nákupní podmínky společnosti ProCeram a.s. se uplatňují v obchodním styku s fyzickými a právnickými
tuzemskými či zahraničními osobami, včetně osob veřejného práva, které nemají s firmou ProCeram a.s.
podepsanou platnou kupní smlouvu nebo smlouvu o dodávkách služeb.
Dodávky služeb nebo zboží, které jsou řešeny formou písemných objednávek a kde nejsou řádně definovány
všechny náležitosti, např. termín dodání, místo dodání, splatnosti faktur apod. budou se tyto nedefinované
podmínky řídit všeobecnými dodacími podmínkami společnosti ProCeram a.s.
1.

Všeobecná ustanovení
Tyto nákupní podmínky platí výlučně; obchodní podmínky dodavatele, které jsou v rozporu s našimi
nákupními podmínkami nebo se od nich odchylují, nebudou akceptovány; pokud jejich závaznost
nebude námi výslovně písemně potvrzena. Převzetí plnění dodavatele ani platba za ně, neznamenají
akceptaci obchodních podmínek dodavatele.

2.
2.1

Závazná objednávka
Plnění dodávky nebo služby musí být provedeno na základě objednávky osoby s dostatečnou
pravomocí od objednatele (ProCram a.s.).
Písemné objednávky musí splňovat alespoň základní údaje o typu produktu, ceně, množství
požadovaném termínu a osobě, která tuto objednávku učinila. Za předpokladu, že některá z těchto
ujednání v závazné objednávce nebudou uvedena, nebude tato objednávka ze strany ProCeram a.s.
považována za uzavřenou a dodavatel takovou objednávku nesmí přijmout.
Za předpokladu, že dodavatel přijme a následně bude plnit objednávku dle bodu 2.2, vystavuje se
riziku, že objednatel může takovou objednávku odmítnout, případně ujednání, která nebyla v
objednávce specifikována, nahradit, resp. doplnit dle obvyklých podmínek na trhu (např. není-li
specifikována cena, je možné tuto cenu doplnit z údajů přístupných pro stejný předmět plnění na
internetu).
Pokud dodavatel nepotvrdí objednávku do 5 dnů od jejího doručení, jsme oprávnění k odvolání této
objednávky.
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Dodávka
Veškeré odchylky od našich objednávek jsou přípustné po našem předchozím písemném souhlasu.
Pokud se dodavatel zavázal provést instalaci nebo montáž dodávky a není dohodnuto jinak, nese
veškeré náklady na instalaci a montáž dodavatel.
Za předpokladu, že bude provedena dodávka v rozporu s objednávkou, má objednatel právo dodávku
odmítnout nebo přijmout, avšak za podmínek definovaných v objednávce (např. rozpor ceny, množství
apod.).
Dodávky dodané před sjednaným termínem či dodací lhůtou nebo bez vhodného předchozího ohlášení
dodávky námi předem písemně odsouhlaseného jsme oprávněni odmítnout a poslat zpět dodavateli
na jeho náklady a nebezpečí.
Náležitosti faktury
Fakturu je třeba zaslat v jednom vyhotovení na naši adresu s udáním čísla faktury a ostatních
náležitostí pro identifikaci dodávky.
Faktura nesmí být přiložena k zásilkám, pokud to není výslovně dohodnuto. Není-li písemně
dohodnuto jinak, musí faktura splňovat náležitosti daňového dokladu dle platného znění zákona o
DPH.
K faktuře musí být přiloženy dokumenty, které jasně definují zakázku. Mezi ně patří zejména
objednávka a potvrzení dodávky (např. podepsaný dodací list, výkaz práce, výkaz o přepravě apod.).
Splatnost faktur musí být minimálně 45 dní ode dne vystavení faktury. Pokud bude faktura obsahovat
kratší splatnost, bude vrácena na opravu splatnosti, nebo bude opravena splatnost objednatelem. Tato
splatnost je pro objednatele závazná za předpokladu, že faktura obsahuje všechny náležitosti tak, aby
mohlo dojít k její řádné kontrole.
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5.
Provedení prací
5.1
Osoby, které při plnění smlouvy provádějí práci v prostorách a na pozemcích naší společnosti, musí
dodržovat ustanovení příslušných vnitřních předpisů naší společnosti. Neznají-li vnitřní předpisy společnosti,
mají povinnost nechat se poučit u objednatele. Odpovědnost za škody, které vzniknou těmto osobám v
prostorách a na pozemcích naší společnosti, je vyloučena, pokud tyto škody nejsou způsobeny úmyslným nebo
hrubě nedbalým porušením povinností našich zákonných zástupců nebo námi pověřených osob. Obdobně platí
toto ustanovení o osobách plnících smlouvu dodávkách prací u našich zákazníků.

6.
6.1

6.2
6.3

Závěr
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách objednatele. U
dodavatelů se kterými není sepsána řádná smlouva, která by definoval veškeré smluvní vztahy, jsou
tyto všeobecné obchodní podmínky závazné a za předpokladu, že s nimi dodavatel nesouhlasí,
neposkytne objednateli plnění. Za předpokladu, že dodavatel přijal objednávku a realizuje ji, uznává
tyto všeobecné dodací podmínky za závazné.
Pokud jsou ustanovení obchodní smlouvy mezi společností ProCeram a.s. a dodavatelem jiná, pak mají
ustanovení smlouvy přednost před těmito nákupními podmínkami.
Povinností objednatele je upozornit dodavatele na tyto všeobecné dodací podmínky.

Za ProCeram a.s.
Martin Komárek
člen představenstva
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