NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PIPELIFE CZECH, S. R. O.
(DÁLE JEN „NÁKUPNÍ PODMÍNKY“)
ZNĚNÍ PLATNÉ OD 1. BŘEZNA 2021

6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO DODÁVKY HARDWARU A SOFTWARU

Tyto Nákupní podmínky společnosti PIPELIFE Czech s.r.o., se sídlem Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, IČO:60709391, zapsané
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15444 (dále „Objednatel“) upravují, spolu s rámcovou kupní
smlouvou a jednotlivými kupními smlouvami, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a závazná pravidla na realizaci dodávek
a prodej zboží Objednatelem. Znění těchto Nákupních podmínek doplňuje obsah níže uvedených smluv ve smyslu § 1751 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

(1) Dodavatel garantuje, že dodaný hardware a software neobsahuje žádná zařízení na ochranu proti kopírování, blokace
dat a programů nebo podobná omezení v užívání a že je prost práv třetích osob. Dodávka musí v každém případě obsahovat
srozumitelnou a úplnou dokumentaci v českém jazyce, pokud toto není možné, pak v německém a anglickém jazyce.
(2) Dodavatel poskytuje Objednateli bezplatně časově a místně neomezené, přenositelné oprávnění k výkonu práva a zpeněžení
dodaného softwaru vč. případné časově a územně neomezené bezplatné licence. Dodavatel je dále povinen nabízet výkony údržby
hardwaru a softwaru jakož i náhradní díly po dobu minimálně 7 let od realizace plnění v souladu se smlouvou a informovat o
aktuálně nejnovějších verzích hardwaru a softwaru.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1) Objednávky společnosti Pipelife Czech, s. r. o., („Objednatel“) zboží a služeb (dále uváděných také jako „Předmět
dodávky“), jakož i uzavírání smluv se realizují – pokud není v objednávce nebo přímo ve smlouvě výslovně stanoveno jinak –
výlučně na základě těchto Nákupních podmínek. Tomuto odporující podmínky nebo odlišné podmínky nebo jiná omezení ze strany
dodavatele nejsou součástí smlouvy, pokud s nimi Objednatel v jednotlivém případě výslovně a písemně nesouhlasil. Tyto Nákupní
podmínky jsou součástí objednávky, případně i rámcové kupní smlouvy, pokud je uzavřena, a tvoří nedílnou součást a obsah
smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a dodavatelem.

2. NABÍDKA
(1) Každý nabízející se musí v nabídce přesně držet poptávky Objednatele a v případě odchylek na tyto výslovně upozornit.
(2) Nabídka se musí realizovat bezplatně a pro Objednatele nezakládá žádné závazky, dokud nedojde k uzavření smlouvy.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
(1) Objednávky a změny objednávek se provádějí písemně (nebo s použitím faxu a/nebo e-mailu). Obsah ústně nebo telefonicky
učiněných objednávek a změn objednávek je závazný pouze tehdy, pokud byl Objednatelem písemně potvrzen.
(2) Každá objednávka a změna objednávky musí být písemně potvrzena dodavatelem, potvrzení musí být Objednateli doručeno
do 8 dnů. Po uplynutí této lhůty je objednávka považována za akceptovanou a smlouva za uzavřenou za podmínek Objednatele,
pokud toto dodavatel neodmítl prostřednictvím písemného sdělení (postačí faxem či emailem). Případné odchylky nebo dodatky,
uvedené v písemném potvrzení dodavatele, Objednatele nezavazují, nepotvrdil-li je výslovně v písemném potvrzení zaslaném
dodavateli. V takovém případě je smlouva uzavřena až doručením potvrzení o souhlasu se změnami zpět dodavateli.
(3) Pokud dojde k uzavření smlouvy o dílo, není dodavatel oprávněn využít pro splnění smlouvy subdodavatele bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele. Dodavatel v každém případě ručí za dodávky a výkony svých subdodavatelů nebo dalších
dodavatelů a je zodpovědný za to, že jsou tyto dodržovány.

4. POŽADAVKY NA PRODUKT
(1) Předmět dodávky musí přesně odpovídat kvalitativním podmínkám uvedeným v objednávce, zvláště specifikaci podle seznamu
specifikací. Pokud nejsou v objednávce obsaženy žádné zvláštní podmínky pro jakost, musí Předmět dodávky vykazovat minimálně
obvyklou kvalitu jakož i obvykle předpokládané vlastnosti a odpovídat zákonným a podzákonným předpisům platným vždy v sídle
Objednatele, v místě plnění, a v sídle dodavatele a (a to v tomto pořadí v případě rozporu mezi těmito předpisy), zejména pak
bezpečnostním předpisům, předpisům v oblasti životního prostředí, předpisům na ochranu zaměstnanců a předpisům o zabránění
úrazům jakož i aplikovatelným normám (jako jsou např. rakouské normy Ö, německé normy DIN, normy ČSN), směrnicím, při
respektování obecně uznávaných postupů a technických pravidel a všech předpisů, které se na nich zakládají. Normy a výkresy
uvedené v objednávkách se vztahují na aktuálně poslední a v době objednávky platné vydání, pokud není v objednávce výslovně
uvedeno něco jiného. Dodavatel si musí vyžádat všechna zadání Objednatele, pokud mu již tyto nebyly poskytnuty.
(2) Dodavatel se musí dostatečně informovat o místě plnění, o používání Předmětu dodávky a o požadavcích, které z tohoto vyplývají.
(3) Pokud by byla pro provádění objednávky požadována dovozní, vývozní nebo jiná úřední povolení a svolení nebo souhlasy třetích
osob, dodavatel je včas zařídí a jsou součástí povinností dodavatele.
(4) Je nutno dodržovat všechny relevantní směrnice EU platné pro produkt ohledně označování CE nebo, v případě neaplikovatelnosti
práva EU, ostatní aplikovatelné národní a mezinárodní právní předpisy. Odpovídající prohlášení o vlastnostech výrobku, včetně
odpovídající dokumentace (u dodavatelů mimo EU) je součástí dodávky.
(5) Dodavatel je povinen poskytnout na požadavek Objednatele doklad o preferenčním původu. Dodávky ze zemí mimo EU musí být
prováděny v souladu s pravidly preferenčního původu příslušné preferenční dohody s EU.
(6) Dodavatel je dále povinen bez vyzvání dodat s Předmětem dodávky veškeré podklady, návody, výkresy a ostatní dokumentaci
požadovanou Objednatelem, právními předpisy či technickými normami pro řádné používání, instalaci, montáž, zpracovávání,
skladování, provozování, údržbu, inspekci, udržování a opravy Předmětu dodávky. Dále na dotaz neprodleně uvede příslušného
výrobce, dovozce nebo subdodavatele.
(7) Pokud se v provozovně Objednatele provádějí montáže, údržby, inspekce, udržování atd., platí pro ně místní bezpečnostní
směrnice pro cizí firmy, které realizují zakázky v rámci provozu / provozovny Objednatele. Dodavatel je povinen se na ně informovat.
(8) Dodavatel poskytne všechny komponenty a služby ke splnění požadavků Objednatele, přičemž tyto jsou již obsaženy v ceně, a to
i tehdy, pokud nejsou explicitně uvedeny v objednávce.
(9) Pokud jsou pro Předmět dodávky stanoveny zkoušky, nese dodavatel všechny příslušné materiální náklady a své personální
náklady. Dodavatel musí Objednateli oznámit připravenost ke zkoušce minimálně jeden týden předem písemně a dohodnout s
ním termín zkoušky. Pokud Předmět dodávky není k tomuto termínu připraven, jdou personální náklady Objednatele na zkoušku
na vrub dodavatele.
(10) Pokud jsou v důsledku zjištěných vad požadovány opakované nebo další zkoušky, nese dodavatel všechny materiální a
personální náklady na tyto zkoušky.
(11) Za doklady pro předchozí materiály nese dodavatel všechny patřičné materiální a personální náklady.

5. POSKYTNUTÍ, INSTRUKCE, SEZNAMY NÁHRADNÍCH DÍLŮ A MONTÁŽE
(1) Nástroje, filmy, tiskové předlohy a ostatní zařízení, které byly vytvořeny, popř. dodavatelem pořízeny pro provádění objednávky,
přecházejí nejpozději zaplacením Předmětu dodávky, do výlučného vlastnictví Objednatele, i když zůstávají v držbě dodavatele.
Na požadavek musí být tyto předměty předány Objednateli. Pokud takovému přechodu vlastnického práva brání závazná právní
úprava, platí, že dodavatel poskytl Objednateli časově a územně neomezenou licenci k jejich užívání, změně, šíření apod. v rozsahu
maximálním přípustným způsobem odpovídajícím vlastnickému právu. Cena za licenci je už zahrnuta v ceně Předmětu dodávky.
(2) Všechny podklady a zařízení poskytnuté dodavateli Objednatelem pro výrobu Předmětu dodávky zůstávají vlastnictvím
Objednatele. Dodavatel je nesmí používat k jiným účelům, nesmí je rozmnožovat ani předávat třetím osobám. Na požádání musí být
vydány Objednateli včetně všech opisů a kopií.
(3) Dodavatel musí nejpozději s dodávkou předat seznamy náhradních dílů v českém jazyce, a na požadavek Objednatele i v
německém a anglickém jazyce. To vše na náklady dodavatele.

7. STANOVENÍ CENY A DODACÍ PODMÍNKY
(1) Pokud není ve smlouvě a nebo v objednávce uvedeno jinak, rozumí se ceny DDP, včetně obalu, s dodáním na místo plnění,
složení, včetně přepravního pojištění. Ceny jsou stanoveny jako ceny pevné a rozumějí se bez daní z přidané hodnoty.
(2) Místem plnění je místo určené v objednávce, v případě absence jiného údaje sídlo Objednatele. Objednatel je ale oprávněn
přijímat volitelně také ze závodu dodavatele při odečtení nákladů na přepravu. Pokud Objednatel využije toto právo volby, oznámí
toto včas dodavateli. V tomto případě přechází užívání a nebezpečí na Objednatele momentem přijetí.
(3) Pokud jsou v objednávce uvedeny dodací podmínky, musí být tyto vykládány podle podmínek INCOTERMS 2010. Dodavatel musí
příslušnému přijímacímu místu zaslat včas oznámení o odeslání zásilky (písemně nebo s použitím faxu a/nebo e-mailu).
(4) Dodavatel musí nebezpečné výrobky na své náklady zabalit, označit a odeslat podle platných národních a mezinárodních ustanovení.
(5) Obvyklé vratné obaly musí dodavatel převzít zpět na své náklady.
(6) Dodavatel je odpovědný za dodržování dodacích podmínek svými subdodavateli včetně pověřených přepravních subjektů.
Všechny zásilky, které nemohou být převzaty kvůli nerespektování těchto předpisů, se skladují na náklady a nebezpečí dodavatele.
Objednatel je oprávněn zjistit obsah a stav takových zásilek.
(7) Pokud by dodavatel v době mezi objednáním a dodáním snížil své ceny a/nebo zlepšil podmínky, platí ceny a podmínky platné v
den dodávky. Zvyšování cen a zvýšené dodávky jsou ve faktuře akceptovány pouze tehdy, pokud Objednatel před obdržením faktury
písemně prohlásil svůj souhlas. Jinak je Objednatel povinen uhradit pouze původně sjednanou částku.

8. DODACÍ LISTY A FAKTURY, OSVĚDČENÍ O PŮVODU
(1) Ke každé dodávce je nutno přiložit dodací list, na kterém musí být uvedeno číslo objednávky. U lodní přepravy musí být v
přepravních dokladech a na fakturách uveden název rejdařství a lodě.
(2) Faktury nesmí být přikládány k dodávce. Faktury bez uvedení čísla objednávky, nebo bez přiloženého dodacího listu
podepsaného Objednatelem mohou být vráceny.
(3) Faktury musí ohledně způsobu vyjádření, pořadí textu, položek a cen odpovídat objednávce. Zvýšené nebo snížené náklady
musí být na faktuře uvedeny zvlášť. Faktury – daňové doklady musejí obsahovat náležitosti dle českých právních předpisů, resp.
předpisů Evropské unie o účetnictví a dani z přidané hodnoty.
(4) Pro případ, že faktury neodpovídají odstavcům (2) a (3), může Objednatel požadovat zaslání nové řádné faktury. Až do doručení
řádné faktury nedojde ke splatnosti faktury.
(5) U dodávek v rámci EU musí každá faktura obsahovat statistické číslo zboží (Intrastat) a vlastní hmotnost zboží, jakož i DIČ
smluvních stran.

9. DODACÍ TERMÍN A ZPOŽDĚNÍ DODÁVKY
(1) Pokud je sjednána dodací lhůta, běží ode dne uzavření smlouvy (dle bodu 3). Dodací nebo výrobní termíny, které zadal
Objednatel a/nebo které jsou sjednané, jsou pevnými termíny a znamenají, že Předmět dodávky musí být v uvedený den dodání
Objednateli k dispozici na uvedeném místě plnění během obvyklé pracovní doby Objednatele.
(2) Může-li dodavatel předpokládat, že nebude moci dodat včas, musí toto neprodleně písemně sdělit Objednateli s uvedením
důvodů a předpokládané doby trvání zpoždění.
(3) Pokud není Předmět dodávky v dohodnuté dodací lhůtě bez vad dodán, bez ohledu na to, zda toto zavinil dodavatel, je dodavatel
navíc povinen zaplatit Objednateli za každý započatý týden, o který se dodávka bezvadného zboží zpozdí, smluvní pokutu ve výši
0,3 %, až do maximální výše 10 %, z celkové hodnoty Předmětu dodávky bez DPH. Objednatel je dále v případě zpoždění dodávky
bez ohledu na ostatní zákonné nebo smluvní nároky oprávněn odstoupit od smlouvy, poté, co dodavatel nesplnil ani v přiměřené
dodatečné lhůtě k plnění. Uplatnění nároků na náhradu škody, které toto přesahují, tímto zůstává nedotčeno.
(4) V případě dodávky před dohodnutým termínem si Objednatel vyhrazuje, že bude dodavateli fakturovat vícenáklady z tohoto
vyplývající, jako jsou náklady na skladování.

10. PLATBA A ZÁKAZ POSTOUPENÍ
(1) Doba splatnosti začíná běžet nejdříve od přijetí bezvadného Předmětu dodávky společně s řádně vystavenou fakturou, za
předpokladu splnění podmínek k označování CE a prohlášení o vlastnostech výrobku podle bodu 4 (4). Pokud se doba přijetí
Předmětu plnění společně s fakturou a doba splnění podmínek k označování CE a prohlášení o vlastnostech výrobku liší, začíná
doba splatnosti běžet až od okamžiku splnění poslední z podmínek. V případě reklamací nedostatků Předmětu plnění po převzetí,
začíná doba splatnosti běžet až po jejich úplném vyřízení. Pokud není ujednáno jinak, činí doba splatnosti 30 dnů ode dne, kdy
začala běžet doba splatnosti. Faktura bude doručena pro společnosti Pipelife Czech, s. r. o. na adresu: faktura@pipelife.cz
(vždy dle pravidla: 1 faktura včetně příloh = 1 PDF soubor = 1 e-mail).
(2) Postoupení jakýchkoliv pohledávek dodavatele vůči Objednateli je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
(3) Platba Objednatele neznamená uznání řádnosti dodávky nebo uznání zbytku fakturované částky, a tedy žádné upuštění od
příslušných nároků Objednatele na řádné splnění smlouvy. Současně neznamená ani uznání podmínek a cen dodavatele, a nemá
vliv na případná práva ze záruk nebo jiná práva Objednatele z vadného plnění.

11. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZMĚNA OKOLNOSTÍ
(1) K přechodu nebezpečí škody na věci dochází až okamžikem převzetí bezvadného Předmětu dodávky Objednatelem na dodací
adrese (tj. v ujednaném množství, jakosti a provedení včetně splnění podmínek pro označování dle bodu 4(4)). Výše uvedené
platí i v případě přepravy Předmětu dodávky třetí osobou, které dodavatel tento předal. Ustanovení § 2121 až § 2124 občanského
zákoníku se na smluvní vztah mezi Objednatelem a dodavatelem nepoužije.
(2) Potvrzení na dodacím listu (návratce) a/nebo potvrzení o převzetí Předmětu dodávky Objednatelem platí vždy pouze s výhradou,
že z následné kontroly nevyplynou žádné nedostatky týkající se množství a/nebo jiné vady Předmětu dodávky. Pokud budou při
kontrole zjištěny nedostatky, bude dnem převzetí den, kdy dojde k převzetí Předmětu dodávky bez vad a jakýchkoli jiných výhrad ve
smyslu příslušných ustanovení českých právních předpisů.
(3) Všechny náklady a rizika dodatečného plnění nese dodavatel.
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(4) Lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady pro movité věci činí 2 roky a začíná plynout dnem, kdy Objednatel Předmět
dodávky s konečnou platností (tj. bez vad aj. výhrad) převzal.
(5) Dodavatel ručí za to, že Předmět dodávky odpovídá požadavkům na jakost podle bodu 4 (1) těchto Nákupních podmínek.
Předmět dodávky musí dále ve všech bodech odpovídat existujícímu vzorku, vzoru jakož i jakémukoli popisu a musí být prostý práv
třetích osob. Předmět dodávky a jeho prvky musí odpovídat i veřejným vyjádřením dodavatele a výrobce (zvláště v prospektech
a v popisech produktu), jakož i vyjádřením všech osob, působících v rámci výrobního nebo odbytového řetězce jakož i veřejným
informacím osoby, která se umístěním svého názvu, své značky nebo jiného označení označuje jako výrobce. Odpovědnost
dodavatele se vztahuje také na díly vyrobené subdodavateli. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Předmětu dodávky v
délce 24 měsíců na movité věci a 60 měsíců, pokud se stanou součástí stavby (aj. věci nemovité) a zaručuje se, že Předmět dodávky
bude po záruční dobu způsobilý pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti a bude odpovídat po záruční
dobu požadavkům na jakost podle bodu 4 (1) těchto Nákupních podmínek. Záruka začíná plynout dnem, kdy Objednatel Předmět
dodávky s konečnou platností (tj. bez vad aj. výhrad) převzal.
(6) Pokud Předmět dodávky vykazuje jednu nebo několik vad, a to po přechodu nebezpečí škody na věci dle bodu 11(1), může
Objednatel uplatnit svá práva z odpovědnosti za vady. V případě podstatného porušení smlouvy může Objednatel podle své
volby požadovat odstranění vady nebo dodání bezvadného Předmětu dodávky, přiměřenou slevu (snížení ceny) nebo od
smlouvy odstoupit. Objednatel je povinen dodavateli sdělit, jaké právo si zvolil. Neodstranil-li dodavatel vadu v přiměřené lhůtě
(maximálně 14 dnů), či oznámil-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Předmětu
dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupení od smlouvy Objednatel nemá, pokud by ukončení smlouvy vzhledem k
obzvlášť malému významu vady bylo neadekvátní. Právo posouzení adekvátnosti přísluší Objednateli.
Práva Objednatele vyplývající z vad Předmětu dodávky zůstávají v platnosti jak v případě převzetí Předmětu dodávky Objednatelem,
tak i v případě neoznámení vady v dané lhůtě, nebo neoznámení vůbec. Vylučuje se tedy použití ustanovení § 2111 a 2112
občanského zákoníku.
(7) Ohledně vad, které nemohou být během doby pro vytknutí vad zjištěny ani s ekonomicky přiměřenými a obvyklými náklady,
je Objednatel i po uplynutí této doby oprávněn k podání reklamace vad minimálně 3 měsíce od zjištění takové vady a dodavatel
odpovídá i za tyto vady.
(8) Pokud byla vada oznámena dodavateli včas, neběží doba pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po
kterou Objednatel nemůže vadný Předmět dodávky užívat (byť jen zčásti). Pokud je Předmět dodávky vyměněn, doba pro uplatnění
práv, popř. záruční doba se obnoví, v případě částečné výměny toto platí pro nové vyměněné části.
(9) Po marném uplynutí přiměřené lhůty k odstranění vady může Objednatel vadu odstranit sám, nebo ji nechat odstranit
prostřednictvím třetích osob a požadovat náhradu vynaložených nákladů. Toto právo mu přísluší také tehdy, pokud se odstranění
vad nezdaří nebo pokud je to pro Objednatele vhodnější z vážných důvodů spočívajících v osobě dodavatele, pokud dodavatel
odstranění vady odepře, pokud není vada odstraněna nebo nemůže být odstraněna v termínu určeném ve smlouvě, nebo během
určité lhůty, nebo pokud existují okolnosti, které při uvážení oboustranných zájmů opravňují k okamžitému odstranění vad
Objednatelem. Objednatel může od dodavatele požadovat zálohu na náklady na odstranění vady.
(10) Dodavatel nadále odpovídá za vady Předmětu dodávky, u nichž vzniklé vady odstraní Objednatel nebo třetí osoby, a to jako
by je odstraňoval sám.
(11) Pokud by se vada projevila až v průběhu zpracovávání Předmětu dodávky Objednatelem, přísluší mu jako nárok na náhradu
škody také náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s užíváním vadného materiálu. Dodavatel odškodní a nahradí náklady
Objednatele vyplývající z uplatněných práv z vadného plnění a/nebo nároků na náhradu škody, které jsou vůči Objednateli vzneseny
zákazníky Objednatele, a které jsou způsobeny dodaným vadným zbožím.
(12) Do odstranění vady nemusí Objednatel platit část ceny Předmětu dodávky odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na
slevu. Tato částka nebude úročena.
(13) K Předmětu dodávky nesmí v době převzetí Objednatelem existovat žádná zajišťovací práva třetích osob, jakéhokoli druhu.
(14) Akceptací těchto Nákupních podmínek na sebe dodavatel dále přebírá riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst.
2 občanského zákoníku s vyloučením uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku.

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADAMI PŘEDMĚTU DODÁVKY,
ODPOVĚDNOST ZA VADY A POJIŠTĚNÍ
(1) Za škody, které jsou způsobeny vadou Předmětu dodávky (následné škody kvůli vadám) odpovídá dodavatel neomezeně.
(2) Dodavatel se zavazuje, že Objednateli nahradí všechny škody vzniklé z jeho odpovědnosti za vady Předmětu dodávky (nebudou-li
tyto odstraněny uplatněním práv z vadného plnění), včetně dílčích produktů, a včetně škody vzniklé v důsledku nároků uplatněných
třetími osobami, a to jak v případě poškození osob, tak i věcí.
(3) Pokud by dodavatel dodatečně zjistil okolnosti, které by mohly vést ke vzniku nároků z odpovědnosti za vady Předmětu dodávky,
je povinen o tomto neprodleně informovat Objednatele a nahradit Objednateli veškeré náklady a všechny škody, které Objednateli
vzniknou v souvislosti s kroky spojenými se stahováním vadných produktů, popř. které musí být nahrazeny třetím osobám.
(4) Pokud by v případech odpovědnosti za vady Předmětu dodávky došlo k právním sporům, předá dodavatel Objednateli včas
veškeré účelné důkazní prostředky, podpoří jej podle svých nejlepších sil a nahradí přiměřené náklady takových právních sporů.
(5) Eventuální nároky dodavatele na náhradu nákladů vzniklých z důvodu odložení (posunutí termínu) dodání Předmětu dodávky
na straně Objednatele jsou vyloučeny.
(6) Dodavatel musí pro škody, které způsobí on, jeho personál nebo jím pověřené osoby v souvislosti s dodáním Předmětu dodávky, na
své náklady uzavřít dostatečné pojištění odpovědnosti. Výše částky krytí na škodní případ musí být Objednateli na požádání prokázána.
(7) Odpovědnost Objednatele za zkázu, popř. poškození strojů, přístrojů, nástrojů atd. přenechaných dodavateli ze strany
Objednatele je vyloučena – kromě případů úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti.

13. ZACHOVÁNÍ TAJEMSTVÍ
(1) Dodavatel se zavazuje k zachovávání tajemství o informacích, které se dozví v souvislosti s objednávkou, pokud nejsou
všeobecně známy, nebo pokud je nezískal jiným zákonným způsobem. Jemu známé údaje bude používat výlučně za účelem realizace
objednávky. Dodavatel bude zachovávat tajemství i o výkresech, vzorcích, modelech, formách a ostatních výrobních podkladech
a pomůckách, které byly dodavateli předány a které zůstávají materiálním a duševním vlastnictvím Objednatele a kterými
může Objednatel volně disponovat. Dodavatel musí všechny tyto informace a podklady chránit před přístupem třetích osob a k
odpovídajícímu zachování tajemství rovněž zavázat i své zaměstnance a třetí osoby, které pověří jejich zpracováním, případně které
s takovými informacemi mohou přijít do styku. Ustanovení ohledně zachovávání tajemství a ochrany dat existují i po úplném splnění
objednávky a ukončení veškerých smluvních vztahů s dodavatelem.
(2) Data dodavatele z příslušného obchodního případu se zpracovávají s podporou počítačů zásadně pouze za účelem realizace
smlouvy, zvláště za účelem správy a zúčtování.
(3) Dodavatel souhlasí, že Objednatel zpracuje údaje související s objednávkou a že se smějí předávat mezi Společnostmi skupiny
Wienerberger.
(4) Dodavatel musí s poptávkou a objednávkou nakládat důvěrně. Ručí za všechny škody, které vzniknou Objednateli z porušení
tohoto závazku.

Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zároveň Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny zde:
https://www.pipelife.cz/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.php
Kontaktní údaje správce:
Pipelife Czech, s. r. o.; Kučovaniny 1778, 765 02, Otrokovice; E-mail: pipelife@pipelife.cz
(5) Dodavatel výslovně souhlasí, aby s jeho osobními údaji v souladu s uvedeným nařízením a Zásadami ochrany osobních údajů,
nakládal výše uvedený správce a dále každý subjekt, který je součástí skupiny Wienerberger.

14. REKLAMNÍ MATERIÁL / ZMÍNKA REFERENCÍ
Dodavatel smí v jakýchkoliv souvislostech informovat o obchodním vztahu s Objednatelem pouze s výslovným písemným souhlasem
Objednatele.

15. PORUŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH OCHRANNÝCH PRÁV
Dodavatel odpovídá za porušení patentů, licencí nebo ochranných práv třetích osob v souvislosti s dodávkou a používáním
Předmětů dodávky a nese všechny z toho vyplývající náklady a škody a Objednatele za jemu takto vzniklé škody odškodní.

16. UKONČENÍ SMLOUVY
(1)Objednatel je bez újmy na svých ostatních právech oprávněn odstoupit od smlouvy, zejména tehdy, pokud:
•
je vůči dodavateli zahájeno insolvenční řízení;
•
je dodavatel v prodlení s plněním jakékoliv své povinnosti, a to i z jiného obchodního vztahu mezi účastníky a toto prodlení
nenapraví ani na základě dodatečné výzvy Objednatele;
•
existují okolnosti, které zřetelně znemožňují další řádné plnění objednávky.
(2) V případě oprávněného odstoupení od smlouvy si může Objednatel podle své svobodné volby buď ponechat již dodané zboží
proti zaplacení odpovídající úhrady v poměrné výši, nebo je zaslat zpět na náklady dodavatele. V případě odstoupení od smlouvy
Objednatelem z důvodů na straně dodavatele musí dodavatel Objednateli nahradit i škodu, která mu vznikne eventuálním zadáním
objednávky třetí osobě.

17. ROZHODNÉ PRÁVO, DÍLČÍ NEPLATNOST A VÝKLAD DOLOŽEK
(1) Pro Nákupní podmínky a veškeré právní vztahy mezi Objednatelem a dodavatelem platí české právo. Aplikace Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží a norem mezinárodního soukromého práva je vyloučena.
(2) V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení těchto Nákupních podmínek tím nebude dotčena platnost,
účinnost nebo realizovatelnost ostatních ustanovení těchto Nákupních podmínek. V takovém případě musí být tyto Nákupní
podmínky (resp. jejích neplatné či neúčinné ustanovení) vykládány podle pravidla, které se co možná nejvíce blíží neplatnému
nebo neúčinnému ustanovení a odpovídá hospodářskému účelu smlouvy.

18. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
Místem pro řešení případných sporů, které přes maximální úsilí nebylo možné vyřešit mimosoudním způsobem, je: (i) Okresní
soud ve Zlíně, v případech, kdy v prvním stupni jsou věcně příslušné okresní soudy, a (ii) Krajský soud v Brně v případech, kdy v
prvním stupni jsou věcně příslušné krajské soudy. Objednatel má v každém případě právo žalovat dodavatele i u obecného soudu
dodavatele.
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