NÁKUPNÉ PODMIENKY
1. Všeobecne
Pre všetky objednávky platia výhradne nižšie uvedené podmienky nákupu.
Zmeny, doplnky a vedľajšie ústne dohody platia iba vtedy, ak sme ich písomne potvrdili ako dodatok ku našim nákupným podmienkam. Objednávky
a ostatné dohovory si vyžadujú písomnú formu.
Postačuje písomné potvrdenie. Príjem objednávok požadujeme v priebehu 5 dní. Ak v stanovenej lehote nedostaneme termínované potvrdenie,
máme právo odstúpiť od zmluvy.
2. Preberanie
Protestné akcie zamestnancov, poruchy v prevádzke a iné okolnosti, rovnako ako prípady vyššej moci, ktoré majú za následok redukciu našej
požiadavky nás oslobodzujú od záväzku preberania.
3. Ručenie
Dodávateľ preberá záruku za dobrý, požiadavkám objednávateľa zodpovedajúci materiál ako aj za dobré a odborné prevedenie. Dodané diely
musia súhlasiť s výkresovou dokumentáciou a zodpovedať požiadavkám na materiál. Prevádzkové zariadenia, stroje a podobne treba zoradiť v
zmysle predpisov profesného odborového združenia o predchádzaní úrazom tak, aby zamestnanci, ktorí na nich alebo s nimi pracujú boli chránení
pred onemocnením, spôsobeným úrazom. Súčasťou dodávky musia byť aj bezpečnostné zariadenia, potrebné podľa bezpečnostných predpisov na
predchádzanie úrazom. Elektrické zariadenia musia zodpovedať predpisom VDE (Zväzu nemeckých elektrotechnikov). Dodávateľ je zodpovedný za
dodržiavanie predpisov na predchádzanie úrazom, ako aj bezpečnostným doporučeniam odborných združení, živnostenského dozoru, TÜV (Spolku
pre technický dozor SRN) a podobne.
Craemer je oslobodený od záväzku neodkladnej kontroly tovaru. Ak sa objaví nejaký nedostatok, oznámenie v priebehu 14 dní sa považuje za
včasné oznámenie v stanovenej lehote.
Úhrada neznamená schválenie dodávky v súlade so zmluvou a za bezchybnú.
V prípade chybnej dodávky nám prináležia nároky na záručné plnenie podľa zákona bez akéhokoľvek obmedzenia. V každom prípade môžeme
požadovať aj ďalšie plnenie a dodanie bezchybnej veci.
V každom prípade môžeme požadovať aj náhradnú dodávku. Všetky dodatočné náklady na dopravu a riziko vrátenia zásielky idú na ťarchu
dodávateľa. V prípade vrátenej zásielky vystavíme správu o zúčtovaní; týmto sa dobropis dodávateľa stane zbytočným. V prípade novej dodávky
treba vykonať nové vyúčtovanie. Pokiaľ rozsah dodávky zahŕňa aj montážne práce, záručná povinnosť začína uvedením dodaného tovaru do
prevádzky. V prípadoch, v ktorých pre zabezpečenie trvalej prevádzkyschopnosti objednávame prevádzkové zariadenia, stroje a podobne s
vedomím dodávateľa do zásoby, zákonné záručné doby začínajú plynúť prvým dňom použitia u nás. Predpokladom je to, že predmet dodávky
skladujeme podľa predpisov riadneho hospodárenia a pokiaľ je to možné, ponechávame ho v originálnych baleniach dodávateľa. Vzťah medzi
uchovávaním a vlastníctvom nie je tým založený. V prípade zákaziek na stavbu nachádzajú potom, ak je dohodnuté VOB (Predpis o obstarávaní
stavebných výkonov) uplatnenie §§ 635 nasl. Občianskeho zákonníka nového znenia, najmä §§ 637 a 638 nasl. Občianskeho zákonníka. Nariadenie
§ 478 nového znenia Občianskeho zákonníka nachádza uplatnenie medzi spoločnosťou Craemer a dodávateľom neobmedzene.
4. Reach
Dodávateľ ručí za to, že jeho dodávka zodpovedá ustanoveniam nariadenia EG číslo 1970/2006 na registráciu, klasifikáciu, schválenie a obmedzenie
chemických látok (nariadenia Reach) podľa práve platného znenia.
Dodávateľ ubezpečuje, že nedodáva žiadne produkty, ktoré obsahujú látky podľa prílohy 1 až 9 nariadenia Reach v práve platnom znení. Dodávateľ
sa zaväzuje, firmu Craemer neodkladne písomne informovať, ak ním dodané produkty obsahujú látky takzvanej kandidátskej listiny v zmysle
odstavca 59 (1, 10) nariadenia Reach; to platí zvlášť v prípade rozšírenia/doplnenia kandidátskej listiny. Dodávateľ vymenuje jednotlivé látky a
oznámi percentuálny podiel hmotnosti tak presne, ako je to len možné.
Ak bude firma Craemer oslovená zákazníkmi, konkurentmi alebo úradmi pre porušenie predpisov Reach, ktoré sa týkajú tovarov dodávateľa,
potom je Craemer oprávnený, od dodávateľa požadovať uvoľnenie od týchto nárokov alebo náhradu škody, ktorá bola spôsobená neexistujúcou
konformitou Reach.
Vymenované povinnosti platia zodpovedajúce (s výnimkou povinnosti registrácie), ak dodávateľ má svoje sídlo mimo Európskeho hospodárskeho
priestoru. Musí zvlášť informovať o tom, ak je látka z kandidátky obsiahnutá viac ako 0,1 % alebo ak sa látky, patriace do Reach, môžu pri
normálnom a predpokladanom používaní uvoľňovať.
5. Záruky
Ak dodávateľ prevzal záruku vlastností a/alebo trvanlivosti, spoločnosti Craemer prináležia v prípade uplatnenia záruky aj napriek zákonným a
zmluvným nárokom voči dodávateľovi práva zo záruky ku prehláseniu o poskytnutí záruky a v príslušnej propagácii uvedených podmienok.
Uplatnenie nachádza v §443 Občianskeho zákonníka podľa nového znenia. Záručnú zmluvu (záručný list) musí dodávateľ predložiť najneskôr s
faktúrou. Záručná doba začína plynúť uvedením dodaného tovaru do prevádzky.
6. Práva o ochrane
Informácie, ktoré obdržal dodávateľ vo vzťahu ku našej objednávke sú dôverné a vo všeobecnosti neprístupné. Dodávateľ ich nesmie sprístupniť
osobám, nepatriacim k podniku; smie ich používať v časovom horizonte dvoch rokov od ich sprístupnenia len pre plnenie záväzkov v rámci tejto
objednávky. Na vyžiadanie nám musia byť po zrealizovaní zákazky vrátené všetky výkresy, kópie, popisy a iný materiál s dôvernými informáciami.
Za škody, ktoré nám vzniknú postúpením výkresov alebo iných ústnych alebo písomných informácií tretím osobám je dodávateľ povinný poskytnúť
náhradu; to platí aj pri ponukách.
Dodávateľ nebude sprístupňovať objednávateľovi žiadne informácie, ktoré považuje za dôverné. Preto sa informácie, ktoré sú objednávateľovi
sprístupnené, nebudú považovať za dôverné.

7. Dodávka
Pokiaľ nie je dohodnuté ináč, je nutné dodávať na nami určené miesto. Dohodnutý termín dodania je záväzný. Ak tento termín dodania nebude
dodržaný, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy alebo požadovať náhradu škody a to bez akéhokoľvek napomenutia.
Ku každej zásielke treba pripojiť dodací list. Oznámenie o odoslaní s našimi objednávacími číslami a číslami materiálu treba poslať vopred poštou.
Čiastkové dodávky alebo dodávky zostatkového množstva treba ako také označiť.
Dodávka sa vykoná na riziko dodávateľa, ktorý je povinný ju na vlastné náklady dostatočne poistiť proti poškodeniu pri preprave.
Dodávateľom uvedené ceny platia do závodu objednávateľa; ... alebo zodpovedajú príslušným dohodám pod odsekom: „Stanovenie ceny/Dodacie
podmienky“. Pri bezplatnom vrátení zásielky je treba celé balenie pripísať k dobru.
8. Montáž, cudzie pracovné sily
Inštaláciu pri dodávke strojov a zariadení preberá na požiadanie objednávateľa dodávateľ. Účtovanie nákladov na montáž sa realizuje dokladom
k dohodnutým sadzbám. Pokiaľ je dodávateľ zaviazaný k montáži dodaných strojov a zariadení, objednávateľ dá podľa obvyklých možností
k dispozícii pomocné zariadenia na montáž. Pracovné sily dodávateľa sa musia podrobiť prevádzkovým predpisom objednávateľa. Za prípadné
nehody ručí podnikateľ poverený vykonaním prác vo svojej oblasti zodpovednosti.
9. Ochrana nášho majetku
Všetky výkresy, podklady, vzorky, prípravky, špeciálne náradia, prístroje a materiály zapožičané na vykonanie objednávok zostávajú našim
vlastníctvom bez obmedzenia. Za škody ručí dodávateľ tak, že podľa nášho výberu ich buď odstráni na vlastné náklady, alebo kompenzuje náklady
na odstránenie škôd iným spôsobom.
Na naše vyžiadanie musí dodávateľ náš majetok vrátiť a dodať ho bezplatne späť do nášho závodu. Bez nášho písomného súhlasu nesmie dodávateľ
odstupovať ani pohľadávky z dodávok, ani výkony voči objednávateľovi, ani zadávať subdodávky na vykonávanie prác pre splnenie tejto objednávky
tretím osobám. Ak je kúpa dielov a materiálov prostredníctvom dodávateľa bežná a s ohľadom na túto objednávku potrebná, nebude sa to vnímať
ako zadanie zákazky subdodávateľovi.
10. Faktúry
Faktúry treba posielať včas zakaždým dvojmo tak, aby boli predložené pri doručení tovaru.
11. Platba
Platobné podmienky sú uvedené na prednej strane tejto objednávky. Objednávka nadobúda platnosť až po prijatí platobných podmienok.
12. Miesto plnenia a sídlo súdu
Miestom plnenia je miesto určenia výkonu. Miestom súdu pre prípadné spory, pokiaľ to povoľuje zákon, je podľa nášho výberu miestny súd RhedaWiedenbrück alebo Krajinský súd Bielefeld, a to nezávisle od spornej výšky. Platí nemecké právo.
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