Všeobecné nákupní podmínky AKI ELECTRONIC, spol. s r. o.

1

Obecná pravidla

1.1

Tyto nákupní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím
v oblasti nákupu zboží a služeb mezi společností AKI ELECTRONIC,
spol. s r.o., se sídlem Znojemská 4721/94, 586 01 Jihlava, Česká
republika, IČ: 45476624, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně v
oddíle C, vložka 5034, (dále jen „AKI“),
jakožto kupující a jejími dodavateli, tedy jinými fyzickými a právnickými
osobami (dále jen „Dodavatel“) jakožto prodávající. Ustanovení
všeobecných nákupních podmínek jsou nedílnou součástí nákupní
objednávky.

1.2

1.3

AKI si vyhrazuje právo tyto nákupní podmínky v budoucnosti
jednostranně měnit či doplňovat, což dodavatel bere na vědomí a
souhlasí s tím. Změna obchodních a dodacích podmínek je účinná
jejich uveřejněním na internetových stránkách www.aki-electronic.eu.
Pro dodávku platí obchodní podmínky zveřejněné k datu objednávky.
Dodavatel je povinen seznámit se před plněním nákupní objednávky s
nákupními podmínkami AKI. Vystavením potvrzení objednávky nebo
plněním objednávky bez zaslání potvrzení dodavatel stvrzuje, že se
seznámil s těmito nákupními podmínkami, že jsou mu jasné, zřejmé a
srozumitelné a že s nimi souhlasí.

2

Uzavření smlouvy

2.1

Pro veškeré nákupní objednávky vystavené společností AKI platí
výlučně tyto nákupní podmínky. Jakoukoli odchylku od těchto
podmínek lze provést pouze v objednávce nebo po písemné dohodě
obou stran. Obchodní podmínky dodavatele se na tuto objednávku
neuplatní. Pokud dodavatel podmínky odmítá, nepřijímá nebo i
částečně nepřijímá, tedy tuto skutečnost oznámí odběrateli a smlouvu
neuzavírá a nedodává. Pokud však zboží dodá, má se za to, že tyto
všeobecné nákupní podmínky akceptuje

artiklové označení AKI, je nutné jej použít), jednotlivé výrobní šarže
položek (pokud jím disponuje) a v případě dodávek ze zemí Evropské
Unie také číslo sazebního zařazení zboží.
3.7

Společnost AKI je oprávněna nepřijmout předmět plnění, který nebude
odpovídat požadavkům těchto Všeobecných podmínek, požadavkům
smlouvy, nebo požadavkům obecně závazných právních předpisů. V
takovém případě je objednatel povinen předat či zaslat dodavateli
oznámení, v němž bude uveden důvod odmítnutí přijetí předmětu
plnění, posouzení charakteru nedostatků a stanovení lhůty pro jejich
odstranění. V případě, že vytčené nedostatky nebudou dodavatelem
odstraněny ve stanovené lhůtě, bude předmět plnění považován za
nedodaný.

3.8

Předmět plnění musí být zabalen tak, aby se předešlo případným
škodám vzniklým při transportu nebo skladování. Odpovědnost za
kvalitu balení nese dodavatel. Špatně zvolený typ balení nezaručující
dostatečnou ochranu dodávky se může stát předmětem reklamace ze
strany AKI.

4

Cena předmětu plnění, platební podmínky a množství

4.1

Cena za předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran jako
pevná a neměnná, pokud není dohodnuto jinak. Cena za předmět
plnění zahrnuje veškeré náklady na balení, doklady, dopravu do místa
určení a případné pojištění.

4.2

Cena je stanovena včetně všech nákladů bez DPH.

4.3

Splatnost faktury činí 30 dnů, nebo dle předem sjednaných podmínek.
Pro cenu platí, že je dohodnuté skonto 2% z ceny dodávky, pokud
kupující uhradí kupní cenu do 15 ti dnů od doručení faktury

4.4

Splatnost faktury je dodržena, pokud AKI ve lhůtě podá příkaz
k převodu peněz, nebo zaplatí v hotovosti. Místem plnění pro platbu je
sídlo AKI.

4.5

Faktura musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti pro
daňový doklad, číslo objednávky, všechny údaje o předmětu plnění
v položkách dle objednávky (množství, váha, počet kusů, artiklové
označení AKI, pokud je uvedeno v objednávce) s uvedením příslušné
ceny a celkovou cenu za předmět plnění v plné výši, jinak je AKI
oprávněna fakturu vrátit. V případě oprávněného vrácení faktury bude
stanovena nová splatnost od vystavení nové faktury. Dodavatel zašle
fakturu elektronicky na emailovou adresu AKI
invoice@akielectronic.eu.

2.2

Objednávka AKI je závazná jen tehdy, pokud je zaslána dodavateli
písemně (tj. písemně, faxem, e-mailem nebo EDI - Data Interchange),
a to pouze na oficiálním objednávkovém formuláři AKI.

2.3

Objednávka musí být dodavatelem písemně potvrzena AKI do jednoho
pracovního dne od data doručení. AKI si vyhrazuje právo objednávku
odvolat kdykoli před obdržením jejího potvrzení. Odvolání objednávky
může být provedeno jak písemně, tak i telefonicky a to bez jakýchkoliv
nákladů. V případě, že bude objednávka objednatelem odvolána
telefonicky, je objednatel povinen odvolání takové objednávky bez
zbytečného odkladu potvrdit písemně.

4.6

2.4

Společnost AKI není odpovědná za kontrolu potvrzení objednávky
zaslané dodavatelem. Špatně potvrzený předmět plnění, který
dodavatel uvede v potvrzení objednávky a dodá společnosti AKI, může
být vrácen a zaslán zpět dodavateli na jeho vlastní náklady.

Dodavatel je povinen dodat předmět plnění v množství určeném
smlouvou.

5

Reklamační řízení

2.5

Změny v objednávce učiněné dodavatelem jsou platné pouze tehdy,
pokud jsou písemně potvrzeny od AKI.

5.1

2.6

Za uzavření kupní smlouvy v písemné formě se považuje potvrzení
písemné objednávky (návrhu kupní smlouvy) kupujícího prodávajícím
nebo dodání objednaného zboží.

Postup při uplatňování reklamace.
Podmínkou k zahájení
reklamačního řízení je zjištění neshody s požadavky AKI a to jak
v rámci kontrolních procesů AKI, tak i finálním zákazníkem.

5.2

V případě identifikování neshody je dodavatel neprodleně informován
(E-mailem, telefonicky apod.) a jakmile jsou k dispozici základní
podklady, je vystaven na dodavatele reklamační protokol. Dle
charakteru reklamace, hrozí-li ohrožení dodávek finálnímu zákazníkovi
apod., musí dodavatel na základě výzvy přijmout okamžitá opatření
jako např. zajištění třídění, opravy nebo výroby nových dílů. Není-li
dohodnuto jinak, je lhůta pro zajištění opatření 24 hod. od nahlášení
problému.

5.3

Aby bylo zamezeno opakování reklamace u dalších dodávek, musí
dodavatel zpracovat analýzu příčin, stanovit a zavést účinná opatření.
Není-li dohodnuto jinak, informuje dodavatel AKI o zjištěných příčinách
a plánu nápravných opatření stanovenou formou 8D reportu v časové
lhůtě do 5 pracovních dní.

5.4

AKI požaduje dodávání pouze dílů shodných s požadavky. Při
oprávněnosti reklamace může být dodavateli fakturována paušální
částka ve výši 700 Kč/30 EUR na krytí administrativní nákladů
spojených s vyřízením reklamace, a to na každou oprávněnou
reklamaci. Dále budou dodavateli fakturovány všechny skutečně
vzniklé vícenáklady, které v rámci řešení dané reklamace vzniknou.
Může se jednat například o náklady za opakovanou nebo mimořádnou
přepravu, prováděnou opravu dílů a třídění (není-li zajištěno
dodavatelem), prostoje výrobní linky, náklady uplatněné finálním
zákazníkem apod.

6

Záruka za kvalitu, vady předmětu plnění

6.1

Předmět plnění musí být dodán v odpovídající kvalitě a provedení
určeném smlouvou. V případě, že kvalita a provedení předmětu plnění
nejsou smlouvou blíže specifikovány, je dodavatel povinen dodat
předmět plnění v kvalitě a provedení, které plně vyhovuje účelu, k
němuž je předmět plnění dodáván. Není-li takový účel sjednán, pak k

3

Dodací podmínky

3.1

Dodavatel dodá předmět plnění v termínu dodání nebo v dodací lhůtě
na místo dodání uvedené v objednávce. Dodací lhůta běží od data
vyhotovení objednávky. Předmět plnění bude dodán v pracovní den od
5:45 do 16:30, pokud není dohodnuto jinak. Dodacím místem je
výrobní závod AKI v Jihlavě, a to dle upřesnění v objednávce.

3.2

Částečné či předčasné plnění je možné pouze po písemném souhlasu
AKI. Pokud tak dodavatel neučiní, AKI si vyhrazuje právo předmět
plnění odmítnout a zaslat zpět dodavateli na jeho náklady.

3.3

Předmět plnění musí odpovídat v ČR platným všeobecným a
zvláštním zákonům a nařízením, např. o ochraně pracovníků, o
ochraně životního prostředí a v oblasti bezpečnostní techniky zejména
elektrotechnickým bezpečnostním předpisům, ČSN a DIN, stejně jako
evropským normám (EN). Zejména je nutné vždy dodat poslední
platnou technickou verzi. Dodavatel se zavazuje, že bude též
dodržovat předpisy pro přepravu nebezpečného předmětu plnění a o
nebezpečných odpadech jakož i zvláštní předpisy o skladování a
provozu, a že bude AKI o nich včas informovat.

3.4

Pokud AKI stanoví způsob a druh přepravy, dodavatel se zavazuje
držet těchto pokynů. Není-li dodavatel schopen požadovaný způsob
dopravy zajistit, tak musí AKI písemně informovat.

3.5

Dodavatel zabalí a označí dodávku dodací adresou (dle objednávky
AKI).

3.6

Dodavatel připojí k dodávce dodací list se všemi údaji z objednávky,
jakými jsou číslo objednávky, označení dílů (rozměry), přesné
označení předmětu plnění (v případě, že na objednávce uvedeno
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účelu, ke kterému se takový předmět plnění zpravidla používá.
Předmět plnění musí odpovídat všem technickým požadavkům a
bezpečnostním normám, a to jak normám závazným, tak
doporučujícím. Předmět plnění jakož i součásti použité k jeho výrobě
musí být nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního
materiálu. Pokud je předmět plnění dodáván na základě vzorků,
návrhů či výkresů, musí zcela odpovídat těmto vzorkům či výkresům.
6.2

Dodavatel poskytuje záruku za kvalitu předmětu plnění v délce
minimálně 2 let (v případě delších zákonných nebo smluvních lhůt po
tuto dobu). Dodavatel odpovídá za to, že byl použit pouze vhodný a
prvotřídní materiál a že předmět objednávky je vhodný pro účel
použití.

6.3

AKI je oprávněn reklamovat vady předmětu plnění kdykoli během
záruční doby a má na výběr volbu nároku vyplývajícího z vady
předmětu plnění.

6.4

Dodavatel odpovídá za to, že předmět plnění nemá právních vad.
V případě porušení cizích práv v souvislosti s objednaným předmětem
plnění, je dodavatel povinen učinit vše nezbytné, aby AKI nebyl
zažalován ani neutrpěl škodu. Případnou škodu dodavatel uhradí.

6.5

Záruční doba začíná běžet převzetím předmětu plnění zákazníkem
AKI. Po odstranění reklamovaných vad začíná na reklamované vady
běžet záruční doba prodloužená o dobu vyřizování reklamace.
Existuje-li mezi stranami spor, zda se jedná o záruční vadu, zavazuje
se dodavatel na vlastní náklady až do doby vysvětlení otázky, zda se
jedná o záruční vadu, alespoň dočasně odstranit existující vady.

6.6

S dodavatelem může být dle uvážení AKI uzavřena dohoda o zajištění
jakosti s detailnějšími požadavky na zajištění jakosti.

6.7

Pokud je doba použitelnosti kratší, než záruční doba dle tohoto článku,
je povinen dodavatel dodat zboží tak, aby v době dodávky mělo
minimální 90%doby použitelnosti. Pokud bude dodáno zboží s dobou
použitelnosti kratší, než 90% doby použitelnosti, může odběratel buď
zboží vrátit, nebo má nárok na přiměřenou slevu. Přiměřenou slevou
strany rozumí slevu odpovídající zkrácené době použitelnosti, tedy 9%
slevy za každých 10% zkrácení doby použitelnosti.

7

Smluvní pokuty, ukončení smlouvy

7.1

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním smlouvy, či potvrzeného
data dodávky, je AKI oprávněno požadovat smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny předmětu plnění za každý den prodlení. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která se hradí
samostatně a nezávisle na smluvní pokutě.

7.2

Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření k zamezení vzniku škody
a písemně informovat AKI o hrozícím nebezpečí. Dodavatel odpovídá
v plném rozsahu za všechny škody, které AKI přímo či nepřímo
vzniknou v souvislosti s dodaným předmětem plnění a jeho použitím.

dodavatelů, kteří dodávají nevýrobní materiál, tak zde není certifikace
nezbytně nutná. V případě dodavatelů, kteří dodávají jedinečnou
službu, jsou nepostradatelní pro dodávky materiálu a jejich dodávky
jsou špičkové kvality, není certifikace nutná.
9.3

Společnost „Aki electronic“ od svých dodavatelů očekává 100% plnění
dodávek v požadovaném termínu, množství, kvalitě a podle dalších
dohodnutých podmínek. Dodavatel usiluje o cíl v podobě nulového
počtu neshod vůči společnosti „AKI ELECTRONIC“.

9.4

Hodnocení dodavatelů probíhá dle následujících kritérií:

- kvalita dodávek a technická úroveň
- spolupráce s dodavatelem
- platební podmínky
- ekonomické podmínky
- sytém řízení jakosti dodavatele
Výsledky hodnocení a cíle pro další období budou poskytnuty
dodavateli, který na základě hodnocení bude přijímat opatření ke
zlepšení hodnocení.
10

Data pro účely celní kontroly a zahraničního obchodu

10.1 Dodavatel je ve vztahu k dodávaným výrobkům a poskytovaným
službám povinen dodržet veškerá aplikovatelná ustanovení
příslušných národních právních předpisů a mezinárodního práva, jež
se týkají celní kontroly, či souvisejících daní a poplatků, a práva
mezinárodního
obchodu
(dále
souhrnně
jen
“PRÁVO
MEZINÁRODNÍHO OBCHODU”). Dodavatel je rovněž povinen
obstarat nutné vývozní licence či povolení, ledaže by podle
aplikovatelného ustanovení PRÁVA MEZINÁRODNÍHO OBCHODU
byl o tyto licence či povolení povinen požádat nikoli dodavatel, nýbrž
AKI, či třetí subjekt.
10.2 Dodavatel je povinen neprodleně, nejpozději však do stanoveného
termínu plnění, poskytnout AKI v písemné formě veškerá data a
informace, která jsou nezbytná k tomu, aby AKI mohla dodržet veškerá
aplikovatelná ustanovení PRÁVA MEZINÁRODNÍHO OBCHODU, jež
se mohou na vývoz, dovoz či (v případě dalšího prodeje) zpětný vývoz
příslušných výrobků či služeb vztahovat.
10.3 V případě jakýchkoliv změn původu nebo vlastností výrobků či služeb,
anebo změn aplikovatelných ustanovení PRÁVA MEZINÁRODNÍHO
OBCHODU, je dodavatel povinen neprodleně, nejpozději však do
stanoveného termínu plnění data aktualizovat a v písemné formě
poskytnout firmě AKI. Dodavatel se zavazuje uhradit AKI veškeré
náklady či jinou škodu, která by mu vznikla v důsledku neúplnosti či
nesprávnosti poskytnutých dat.
11

Obal zboží

11.1 Pro případnou přepravu je dodavatel povinen na své náklady zboží
zabalit, zajistit nebo jinak opatřit pro přepravu způsobem, který
výslovně stanoví kupní smlouva. V případě, že způsob zabalení a
zajištění zboží pro přepravu není kupní smlouvou výslovně stanoven,
je dodavatel povinen zboží pro přepravu zabalit či zajistit tak, aby v
průběhu přepravy včetně nakládky a vykládky nemohlo dojít k
poškození nebo znehodnocení zboží. Při balení a zajištění zboží pro
přepravu je dodavatel povinen respektovat pokyny AKI. Dodavatel je
povinen upozornit na nevhodnost pokynů AKI. Pokud dodavatel AKI
na nevhodnost jeho pokynů neupozorní, odpovídá dodavatel též za
případné škody způsobené provedením nevhodných pokynů AKI.
Veškeré náklady na zabalení (včetně ceny vratných obalů), zajištění a
opatření zboží dle tohoto ustanovení jsou již obsaženy v ceně dle
smlouvy.

7.3

V případě hrozícího úpadku, nebo pokud bylo soudem rozhodnuto u
úpadku dodavatele, nebo pokud byl insolvenční návrh zamítnut pro
nedostatek majetku dodavatele, nebo pokud zhotovitel vstoupí
do likvidace, nebo v případě změny vlastnické struktury dodavatele je
AKI oprávněn od smlouvy odstoupit. Právní následky jsou v tomto
případě stejné jako u odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného
porušení smlouvy.

8

Výhrada vlastnického práva, převod

8.1

Všechny dodávky dodavatele musí být provedeny bez výhrady
vlastnického práva nebo práv třetích osob. Takovéto výhrady jsou i
bez výslovné námitky AKI neúčinné.

8.2

Pohledávky dodavatele za AKI z titulu tohoto smluvního vztahu smí
být postoupeny pouze s výslovným předchozím písemným souhlasem
AKI

8.3

Dodavatel nesmí bez výslovného souhlasu AKI převádět svá smluvní
práva a povinnosti na třetí osoby.

8.4

Výkresová dokumentace či jiné know-how vydané AKI a poskytnuté
dodavateli je duševním vlastnictví AKI. Dodavatel není oprávněn ji
jakkoliv množit, kopírovat či distribuovat bez přímého souhlasu AKI.

8.5

Dodavatel se zavazuje, že zachová a bude zachovávat mlčenlivost o
informacích získaných v rámci smluvního vztahu.

9

Řízení, hodnocení a výběr dodavatelů

9.1

Výběrem vhodných dodavatelů výrobního a nevýrobního materiálu
provádí výhradně oddělení nákupu.

12.1 Dodavatel je povinen oznámit změnu adresy a kontaktů neprodleně
elektronicky emailem. Až do okamžiku oznámení nové adresy platí
prohlášení zaslaná na starou adresu za doručená.

9.2

Základem spolupráce je systém řízení kvality, který musí být prokázán
dle certifikace ISO 9001:2008. Dodavatel musí zaslat zákazníkovi „Aki
electronic“ kopii svého platného certifikátu kvality. V případě

12.2 Je-li nebo stane-li se jedno ustanovení této smlouvy neúčinným nebo
bude-li smlouva neúplná, zůstává tím ostatní obsah nedotčen.
Neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které se
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11.2 Obal zboží musí umožňovat bezpečné uskladnění zboží bez ztráty
jeho kvality. Obal zboží musí být šetrný k životnímu prostředí. Obal
musí být označen v souladu s právem EU a České republiky. Zboží
bez uvedení stanovených náležitostí na obalu je považováno za
vadné.
11.3 Dodavatel se vždy ve vztahu k obalům použitých k balení zboží či díla
považuje za původce obalů, tj. za osobu, která obal, resp. balený
výrobek či obalový prostředek uvádí na trh nebo do oběhu ve smyslu
příslušných ustanovení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění
pozdějších předpisů, a proto je povinen dodržovat veškeré povinnosti
vyplývající pro něj z výše uvedeného zákona.
12

Všeobecná ustanovení

platnost od 1.1.2015

Všeobecné nákupní podmínky AKI ELECTRONIC, spol. s r. o.

právně a účinně nejvíce blíží smyslu a účelu neúčinného ustanovení.
Stejným způsobem budou zaplňovány mezery ve smlouvě.

má také tuto informační povinnost v případě výskytu a zániku události
vyšší moci u jeho subdodavatele. Za události vyšší moci je možné
považovat např. stávku, výluku dopravy, požár, potopu, zemětřesení,
omezení vydaná Evropskou unií, omezení spotřeby energie aj. Za
události vyšší moci se nepovažuje: vnitropodnikové stávky a výluky,
zpoždění dodávek subdodavatelů, platební neschopnost, nedostatek
pracovních sil, nebo nedostatek materiálu.

12.3 Veškeré spory vzniklé na základě tohoto smluvního vztahu budou
rozhodovány u Okresního soudu v Jihlavě.
12.4 Tyto Všeobecné nákupní podmínky se přiměřeně vztahují i na právní
vztahy, které se řídí úpravou platnou pro smlouvu o dílo (§ 536 až 565
obchodního zákoníku). V takovém případě se dodavatelem v textu
objednávky i těchto Všeobecných nákupních podmínek rozumí
dodavatel.
12.5 Tento smluvní vztah se řídí výlučně právem České republiky.
12.6 Smluvní plnění ze strany AKI je s výhradou, že nevzniknou žádné
překážky na základě národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti
práva mezinárodního obchodu, anebo na základě embarg (či jiných
sankcí). AKI není povinen uhradit škodu tím způsobenou.
12.7 Dodavatel prohlašuje, že má přiměřené pojištění pro případ, že by
dodaný výrobek způsobil škody, zejména škody na zdraví či škody
hromadné a škody způsobené stažením výrobku z trhu. Na požádání
je povinen pojistnou smlouvu odběrateli v kopii poskytnout.
13

Vyšší moc

13.1 V případě výskytu událostí způsobených vyšší mocí se o dobu, po
kterou tato událost trvá, prodlužují lhůty pro plnění povinností
ustanovených v těchto Všeobecných nákupních podmínkách.
Dodavatel je povinen společnost AKI o výskytu a zániku události
způsobenou vyšší mocí co nejdříve písemně informovat. Dodavatel
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14

Zvláštní ustanovení

14.1 Dodavatel se zavazuje plnit principy a požadavky zásad etického
chování v podnikání ve všech jejích oblastech – ekonomické,
environmentální i sociální.
14.2 Nehledě na jiná práva, která přísluší AKI podle této smlouvy a bez
odpovědnosti vůči dodavateli, je AKI oprávněn písemně vypovědět
smlouvu a/nebo objednávku udělenou na jejím základě s platností
k termínu uvedenému v dopise, pokud dodavatel podstatně poruší
pravidla vyplývající ze zásad etického chování v podnikání.
14.3 Podstatným porušením zásad etického chování je zejména dětská
práce, úplatkářství, podplácení a nedodržení požadavků na ochranu
životního prostředí požadovaných státem. AKI je oprávněn vypovědět
smlouvu po marném uplynutí lhůty, která byla dodavateli poskytnuta
k odstranění případů porušení zásad etického chování.
14.4 Dodavatel společnosti AKI se zavazuje, že bude plnit všechny právní
požadavky týkající se životního prostředí či původu zboží (RoHS,
Reach, Materiály z konfliktních zemí apod.).

platnost od 1.1.2015

