VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A
PLATEBNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI
Pure Bohemia, s.r.o. platné od 7.1.2013
Úvodní ustanovení, výklad některých pojmů
Tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky (dále
jen VOPP) jsou obchodními podmínkami ve smyslu
ustanovení § 273 obchodního zákoníku a určují část
obsahu smluvního vztahu mezi dodavatelem a
objednatelem.
Dodavatelem je obchodní společnost Pure Bohemia,
s.r.o., IČ: 24318451 , se sídlem Umělecká 310/2,
Holešovice, 170 00 Praha
7(dále
také
jen
„dodavatel“).
Předmětem smluvního vztahu je závazek dodavatele
dodat objednateli službu a závazek objednatele
zaplatit za to dodavateli kupní cenu.
Služba je technologický proces vykonávaný na zboží,
které dodá zákazník.

1./
1.1./

1.2./

1.3./

1.4./

2./
2.1./

a)

b)
c)
d)
2.2./

2.3./

2.4./

3./
3.1./

3.2./

3.3./

3.4./

3.5.

4./

4.1./

4.2./

4.3./

Smlouva
Smlouvou se rozumí Obchodní smlouva (dále též jen
„smlouva“) mezi dodavatelem a objednatelem, která
vzniká:
uzavřením písemné smlouvy ( např. rámcová
smlouva / smlouva o dílo / servisní smlouva, apod. ),
mezi dodavatelem a odběratelem
převzetím objednávky a jejím potvrzením ze strany
dodavatele
převzetím objednávky objednatele a dodáním
objednané služby
potvrzením cenové nabídky objednatelem na služby
(např. faxem / e-maile/ korespondenčně)
Smlouva představuje úplné ujednání stran a nahrazuje
veškerá předchozí ujednání stran ohledně předmětu
plnění i cenového ujednání.
Dodavatel si vyhrazuje právo akceptovat objednávku
objednatele či návrh na uzavření smlouvy pod
podmínkou, že objednatel výslovně akceptuje
podmínky obsažené v těchto VOPP.
Obsah smluvního vztahu není vázán jakýmikoliv
všeobecnými či jinými obchodními podmínkami
objednatele a takové podmínky objednatele na
smluvní vztah nijak nedopadají.
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Objednatel je povinen při uzavírání smlouvy
jednoznačně definovat a specifikovat požadovaný
předmět plnění a uvést v objednávce vždy alespoň
a) druh požadovaného předmětu plnění
b) množství
c) dohodnutou cenu
d) požadovaný termín dodání
e) místo dodání (plnění)
f)
způsob dopravy
Neoznačí-li objednatel v objednávce dopravce, který
má přepravu zboží do místa plnění
zajišťovat, je dodavatel oprávněn na náklady objednatele
zvolit dopravce nebo zasílatele podle
svého uvážení.
Neoznačí-li objednatel osoby, které jsou za něho
oprávněny zboží přebírat, jde tato skutečnost vždy
k tíži objednatele. V pochybnostech se vždy bude mít
za to, že osoba, která za objednatele učinila
objednávku, byla osobou k tomu oprávněnou.
V pochybnostech se rovněž vždy bude mít za to, že
osoba přebírající zboží (včetně dopravce nebo
zasílatele) potvrzující tuto skutečnost, byla osobou,
která byla k tomu plně za objednatele oprávněna.
Objednávka je pro dodavatele nezávazná, dokud ji
nepotvrdí (neakceptuje). Dodavatel není povinen
objednávku objednatele akceptovat.
Pokud dodavatel akceptuje objednávku s výhradou,
považuje se to za protinávrh, na základě jehož
potvrzení ze strany objednatele vzniká smlouva.
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Předmět plnění
Předmětem plnění je služba, kterou se rozumí
zejména čištění strojních součástí a výrobních
zařízení, úprava povrchů, inspekce a testování
vyčištěných dílů, opravy a výroba výrobních dílů,
výměna malých dílů ( šroubky, podložky, matky),
zakázkové balení, recyklace drahých kovů = oddělení
určitého druhu kovu ze směsi / sloučeniny, a/nebo
rafinace drahých kovů = vyčištění odděleného kovu
na vyšší čistotu.
Předmětem plnění může být, bude-li tak smlouvou
výslovně sjednáno smluvními stranami, rovněž
doprava, případně zajištění dopravy zboží
z provozovny dodavatele na místo určené
objednatelem.
Dodavatel je připraven poskytnout objednateli i další
služby spojené s dodávkami zboží dle rozsahu služeb
nabízených dodavatelem v rámci jeho podnikání.
Přehled a rozsah služeb poskytovaných dodavatelem
je uveden v jednotlivých nabídkách pro zákazníky, či
nabídkových listech dodavatele. Jiný předmět plnění
může být smluvně dohodnut.
Předmět plnění, jímž se rozumí výše uvedené nebo
související služby bude dále označován společně též
jen jako „služba“ nebo „předmět plnění“.
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Objednávka
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Dodací podmínky, přechod vlastnictví a nebezpečí
škody
Předmět plnění je objednateli dodán v souladu se
smlouvou.
Místo plnění dodávky je objednatel povinen označit
zcela jasně, přesně a určitě.
Ke každé jednotlivé dodávce zboží objednatel vystaví
dodací list (nebo jiný obdobný doklad o dodání zboží,
např. výkaz, předávací protokol apod.) (dále jen
„dodací list“), který obsahuje nejméně označení
dodavatele a objednatele, druh a množství
dodávaného zboží, datum uskutečnění dodávky, místo
plnění a specifikaci zboží.
Nebude-li sjednáno jinak, bude dodávka služby
uskutečněna za dodací podmínky FCA z místa
odeslání, jímž bude provozovna dodavatele.
Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na
objednatele okamžikem, kdy dodavatel předá předmět
plnění prvnímu dopravci či zasílateli k přepravě.
Nebude-li sjednáno výslovně jinak, veškeré náklady
na přepravu předmětu plnění, jeho pojištění,
skladování a další náklady, jako i daně a poplatky
spojené s dodáním nese objednatel.
Objednateli bude vydán minimálně jeden výtisk
dodacího či zakázkového listu. Bude-li dodání zboží
zajišťovat dopravce nebo zasílatel, předá dodavatel
jeden výtisk dodacího listu přepravci, který jej
potvrdí.
Osoba přebírající zboží je povinna v místě plnění
dodávky zajistit převzetí dodávky a potvrzení
dodávky zboží podpisem.
Dodavatel splní svou povinnost dodat objednateli
předmět plnění jeho předáním prvnímu dopravci nebo
zasílateli k přepravě. Bude-li dodavatel na základě
výslovného ujednání smluvních stran odpovědný za
dodání předmětu plnění až do místa určení (místa
plnění), splní svou povinnost dodáním předmětu
plnění do místa plnění určeného potvrzeným
požadavkem, přičemž dokladem o předání a převzetí
zboží je potvrzený dodací list.
Dodavatel má vlastnické právo k předmětu plnění
specifikovanému ve smlouvě až do okamžiku úplného
zaplacení kupní ceny za předmět plnění a všech
splatných pohledávek objednatele.
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Další podmínky a skutečnosti související s
prováděním dodávek
Přepravník zboží zajišťovaný objednatelem musí být
přistaven k nakládce vždy se zcela vyprázdněnou a
čistou nástavbou a musí být způsobilý k řádné
přepravě zboží. V opačném případě je dodavatel
oprávněn odmítnout dodat objednateli předmět plnění
podle smlouvy.V případě, že objednatel bude trvat na
dodávce
předmětu
plnění
prostřednictvím
přepravníku, který nebude splňovat podmínky
uvedené v předchozí větě, bude tato skutečnost
zaznamenána na dodacím listě, dodavatel v tomto
případě neodpovídá za žádnou škodu, která by
v důsledku takového plnění dodávky vznikla.
Nebude-li dodavatelem výslovně určeno jinak, řidič
dodavatele či řidiči jím zajišťovaných přepravníků
nejsou oprávněni dodavatele jakkoliv a k čemukoliv
zavazovat.
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Dodavatel není povinen dodat objednateli službu ve
lhůtách dle uzavřené smlouvy, pokud má k termínu
plnění dle smlouvy jakékoliv pohledávky po
splatnosti za objednatelem. Pokud objednatel uhradí
všechny pohledávky po splatnosti, zavazuje se
dodavatel plnit uzavřenou smlouvu s tím, že termín
dodání předmětu plnění se může prodloužit o dobu
rovnající se době, která uplynula ode dne původně
sjednaného data plnění do uhrazení všech pohledávek
po splatnosti.
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7./ Jakost, záruky, odpovědnost za vady a za škody
7.1./
Kvalita služby bude odpovídat smluvně sjednaným
podmínkám a v podstatné míře bude odpovídat
dohodnuté specifikaci, která byla odsouhlasena při
první kvalifikaci služby.
7.2./
Odpovědnost dodavatele za vady a práva
z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku.
7.3./
Dodavatel poskytuje objednateli záruku za kvalitu
služby v trvání 60 dnů. Záruční doba počíná běžet
okamžikem předání předmětu plnění, a to prvnímu
dopravci či zasílateli. Odpovídá-li dodavatel na
základě výslovného ujednání smluvních stran za
dodání předmětu plnění až do místa určení plnění,
počíná běžet záruční doba okamžikem předání
předmětu plnění objednateli.
V oblasti poskytování služeb na recyklaci drahých kovů
(oddělení určitého druhu kovu ze směsi, či
sloučeniny), nebo rafinaci drahých kovů (vyčištění
odděleného kovu), se rozsah záruky stanoví po
provedení první zkušební kvalifikace a bude součástí
nabídky.
7.4./
Vady služby je objednatel povinen ihned po jejich
zjištění oznámit a písemně vytknout dodavateli na email, nebo písemně. Práva z odpovědnosti za vady je
objednatel povinen uplatit písemně u dodavatele bez
zbytečného odkladu po zjištění vady.
7.5./
Nedojde-li mezi dodavatelem a objednatelem při
řešení reklamace ke shodě ohledně jakosti
reklamovaného předmětu plnění, zavazují se
dodavatel a objednatel akceptovat výsledky
nezávislého odborného posouzení osobou, na které se
dohodnou.
7.6./
Náklady spojené s oprávněnou reklamací nese
dodavatel, náklady spojené s reklamací, která nebyla
oprávněná, nese objednatel.
7.7./
Záruka se nevztahuje na předmět plnění, do něhož
byly provedeny objednatelem či třetí osobou zásahy,
opravy, úpravy apod. bez předchozího písemného
souhlasu dodavatele.
7.8./
V případě uznání reklamace, může dodavatel podle
svého uvážení:
- zjištěné vady v přiměřené lhůtě odstranit
- uskutečnit doplňující, resp. náhradní dodávku za
původních podmínek,
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- poskytnout dodatečnou slevu.
Odpovědnost dodavatele za škodu je v každém
případě omezena částkou odpovídající maximálně
hodnotě přijaté zakázky, v souvislosti s níž škoda
vznikla. Dodavatel neodpovídá za jakékoliv nepřímé
škody, případně za ušlý zisk apod.
Objednatel je povinen učinit veškerá opatření a úkony
k tomu, aby dodáním předmětu plnění dle specifikací
dodaných objednatelem nebyla dotčena práva třetích
osob vyplývající z patentů a jiných práv
z průmyslového a duševního vlastnictví. Objednatel
je povinen zprostit v této souvislosti dodavatele
veškeré odpovědnosti. Objednatel nese výlučně
veškerou odpovědnost vyplývající z porušení tohoto
závazku a práv třetích osob.
7.11./
Objednatel je povinen přesně specifikovat
dodané zboží (materiál) ke zpracování a
rovněž musí přesně specifikovat depozice, které jsou
na předaném materiálu, který požaduje
čistit či recyklovat. Nebude-li tato specifikace
uvedena v předávacích dokumentech, nebo bude
nepřesná, není objednatel zodpovědný za případné
vzniklé škody.
Ceny a platební podmínky
Veškeré ceny za dodávky služby jsou ve smyslu
zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění,
sjednávány dohodou
mezi
dodavatelem
a
objednatelem.
Pokud není cena výslovně sjednána ve smlouvě
a/nebo není-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak,
jsou jako cena služby platné ceny, které jsou uvedeny
v nabídce, která byla objednatelem potvrzena buď
podpisem příslušné nabídky, nebo potvrzením o
akceptaci nabídky prostřednictvím e-mailu. Ke kupní
ceně bude dodavatel vždy účtovat DPH v případě
účtování mimo ČR se bude účtovat bez DPH.
Je-li mezi dodavatelem a objednatelem nastavena
běžná ceníková cena vydaná dodavatelem pro
příslušný rok, platí odkaz objednávkou na toto
cenové ujednání. Pro případ, že byla dohodnuta sleva
z ceny uvedené v ceníku, platí takto sjednaná sleva
pouze v případě dodržení platebních podmínek ze
strany objednatele. V případě prodlení objednatele
s placením, vzniká dodavateli právo doúčtovat
poskytnutou slevu z kupní ceny.
Dodávky předmětu plnění hrazené jinak než
hotovostní platbou při převzetí je dodavatel oprávněn
účtovat průběžně po jejich uskutečnění. Splatnost
faktur je čtrnáctidenní a počítá se ode dne vystavení
faktury, není-li dohodnuto jinak.
V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní
ceny je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
den prodlení.
V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní
ceny, je dodavatel oprávněn rovněž požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3% z dlužné
částky za každý den prodlení, počínaje prvním dnem
po dni splatnosti. Ujednání o smluvní pokutě nemá
vliv na nároky na náhradu škody.
Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením byť i jen
části kupní ceny, jedodavatel oprávněn:
požadovat u všech dalších dodávek platbu
předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti,
požadovat doplacení kupní ceny o poskytnutou
slevu,
zastavit veškeré další dodávky předmětu plnění
do doby úplného splnění dluhu,
odstoupit od smlouvy s účinky ke dni, v němž je
odstoupení doručenoobjednateli.
Dodavatel je oprávněn požadovat zaplacení kupní
ceny dodávky předmětu plnění hotovostní platbou
v okamžiku přejímky předmětu plnění nebo ještě před
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dodáním předmětu plnění formou zálohové platby až
do výše ceny za plnění celé dodávky.
Kupní cena bude objednatelem placena na základě
faktur vystavovaných dodavatelem. Faktury vystaví
dodavatel s náležitostmi řádného účetního a daňového
dokladu.
Vstoupí-li objednatel do likvidace, nebo bude-li
ohledně objednatele zahájeno insolvenční řízení nebo
získá-li dodavatel jinak důvodné pochybnosti o
schopnosti objednatele plnit své závazky ze smlouvy,
je dodavatel oprávněn (i) odmítnout provedení
dodávky předmětu plnění, (ii)požadovat u všech
dalších dodávek platbu předem (zálohu) nebo platbu
v hotovosti, (iii) požadovat poskytnutí zajištění svých
pohledávek
vůči
objednateli
v souvislosti
s dodávkami předmětu plnění a/nebo (iv) zastavit
zásilku (dodávku) na cestě (u dopravce nebo
zasílatele) a zabránit jejímu dodání do místa určení,
(v) odstoupit od smlouvy.

11.6./

dodavatele. Objednatel není oprávněn jednostranně
započítat jakékoliv své pohledávky vůči dodavateli
proti pohledávkám dodavatele.
Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou tyto
Všeobecné obchodní a platební podmínky a ceník
dodavatele, platný v den uzavření kupní smlouvy, jeli dodavatelem vydán.

Pure Bohemia, s.r.o.
Umělecká 310/2
PRAHA 7 – HOLEŠOVICE
170 00 PRAHA 7

Reklamační řízení
Vady zřejmé při přejímce:
nesrovnalosti a vady spočívající v množství
dodaného předmětu plnění nebo jiné zřejmé
vady dodávky je objednatel povinen reklamovat
ihned při přejímce (převzetí),
reklamace se uplatňuje neprodleně písemnou
formou, a to i formou e-mailu.
Jiné vady musí být písemně oznámeny a vytknuty
neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění,
nejdéle však do 14 dní od převzetí zakázky.
V případě prodlení s oznámením a vytknutím vad ztrácí
objednatel nároky vyplývající z odpovědnosti
dodavatele za vady
Řešení sporů
Smluvní strany si výslovně sjednávají tuto Rozhodčí
doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.:
Smluvní strany se svobodně na základě své vlastní
vůle dohodly, že všechny spory vznikající zesmlouvy
a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci
ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany
se
zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim
v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
Rozhodčí doložka uvedená v předchozím odstavci
nebrání stranám domáhat se svých práv a nároků u
obecných soudů. V takovém případě je však vždy
místně příslušný soud podle místa sídla
prodávajícího.
Závěrečná ustanovení
Objednatel souhlasí s tím, aby jím poskytnuté údaje a
veškeré další údaje byly dodavatelem zpracovávány
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dodavatel
bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje v rozsahu
pro účely jednání o tomto a jiném smluvním vztahu
s objednatelem, plnění kupní smlouvy, nabízení
obchodu a služeb, oprávněné zveřejňování osobních
údajů, ochranu práv dodavatele.
Smlouva o dílo se uzavírá podle ust. § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a
obchodním zákoníkem se také práva a povinnosti
stran, založené smlouvou o dílo a s ní související,
řídí.
Smlouva o dílo může být měněna nebo zrušena pouze
dohodou stran v písemné formě.
Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost
před zněním těchto VOPP.
Objednatel není oprávněn jednostranně postoupit
jakékoliv své pohledávky či nároky proti dodavateli
na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
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