VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY DORMER PRAMET s.r.o.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

b)

Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) platí pro
veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo
(„Smlouva“), ve kterých společnost Dormer Pramet s.r.o. (dále
rovněž „Pramet“) vystupuje jako kupující nebo objednatel
zboží, provedení díla nebo poskytnutí služeb („Předmět plnění“).
Prodávající a zhotovitel jsou dále v těchto VNP označováni
pouze jako „Dodavatel“. Dodavatel a Pramet jsou dále v těchto VNP
též označováni jako „Strany“.
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DODACÍ PODMÍNKY
Není-li Dodavatel schopen dodat Předmět plnění řádně, tj.
ve sjednaném množství, kvalitě a provedení, a včas, je
povinen o tom bezodkladně informovat Pramet včetně
důvodu prodlení a jeho předpokládané délce. Takové
oznámení však nezbavuje Dodavatele povinnosti dodat
Předmět plnění v termínu dle Smlouvy.
Pramet není povinen převzít od Dodavatele Předmět plnění,
který vykazuje jakékoli vady nebo nedodělky.
Dodavatel bere na vědomí, že Pramet může být zavázán
svým zákazníkům k dodávce zboží nebo produktů, jejichž je
Předmět plnění součástí či příslušenstvím, nebo ve kterých
je Předmět plnění zapracován, a že v souvislosti s případným
nesplněním závazků Dodavatele může Prametu vzniknout
významná škoda se všemi následky z toho pro Dodavatele
vyplývajícími.
Dodavatel je povinen nahradit způsobenou škodu na věcech,
jež mu předal Pramet k plnění Smlouvy. Není-li stanoveno
jinak, není Pramet povinen hradit Dodavateli náklady, které
Dodavatel vynaložil při plnění Smlouvy, ledaže z jejich povahy
nepochybně vyplývá, že nejsou zahrnuty v ceně a Pramet
úhradu těchto nákladů písemně před jejich vynaložením
potvrdil.
Neurčuje-li Smlouva nebo objednávka jakost nebo
provedení zboží dostatečně, je Dodavatel povinen dodat
zboží v jakosti a provedení, jež se hodí k účelu užití zboží
Prametem. Dodavatel prohlašuje, že účel užití zboží
Prametem mu je znám. Má-li Dodavatel pochybnosti o
jakosti a provedení zboží nebo vhodnosti jeho užití
Prametem, je povinen v dostatečném předstihu kontaktovat
Pramet a vyžádat si v potřebném rozsahu upřesnění
požadované jakosti a provedení Zboží.
Zboží se považuje za dodané okamžikem bezvýhradného
písemného převzetí Zboží Prametem.
Dodá-li Dodavatel Prametu větší množství či počet Zboží, než
bylo ujednáno, je Smlouva uzavřena na toto větší množství
Zboží pouze za předpokladu, že jej Pramet výslovně přijme
bez zbytečného odkladu po jeho dodání.
Dodavatel je povinen zajistit na vlastní náklady případné
potřebné atesty či povolení nebo schválení státních orgánů.
Je-li Předmětem plnění poskytnutí služeb nebo zhotovení
díla („Dílo“):
a) Dodavatel je povinen Dílo provést s odbornou péčí na
vysoké profesionální úrovni. Dodavatel je vázán příkazy
Prametu ohledně způsobu provádění Díla. Dodavatel je
povinen oznámit Prametu všechny okolnosti, které zjistil
při provádění Díla a které mohou mít vliv na pokyny
Prametu. Dodavatel není oprávněn bez výslovného
předchozího souhlasu Prametu pověřit zcela nebo
částečně třetí osoby provedením Díla. Pramet je
oprávněn kdykoliv a bez udání důvodů odmítnout
subdodavatele
nebo
spolupracující
společnost
Dodavatele, přičemž v takovém případě nesmí Dodavatel
s takovým subdodavatelem nebo spolupracující
společností na provádění Díla nadále spolupracovat.
Materiál dodaný Prametem zůstává až do okamžiku jeho
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d)
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f)

g)

h)

2.
2.1.

zpracování ve vlastnictví Prametu. Převzetím materiálu
dodaného Prametem přechází nebezpečí škody na věci na
Dodavatele.
Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak a bude-li Dílo
prováděno v areálu Prametu, Strany se dále dohodly, že:
• veškeré montážní nářadí a materiál zajistí Dodavatel;
• Dodavatel určí osobu odpovědnou za provádění Díla
a předá Prametu seznam osob , které budou provádět
Dílo v místě určeném Prametem;
• Dodavatel je povinen vést montážní deník s denním
zápisem o provedených pracích; montážní deník je
Dodavatel povinen kdykoli na požádání předložit
Prametu k nahlédnutí a kontrole zapsaných údajů;
Pramet je oprávněn kdykoli provádět do montážního
deníku zápisy o provedených kontrolách a stavu
provádění Díla.
Po dokončení Díla provede Dodavatel úklid v místě
provádění Díla a odstraní veškerý zbytkový materiál.
V případě, že Dílo bude prováděno za provozu v areálu
Prametu, je Dodavatel povinen počínat si při provádění
Díla tak, aby provoz Prametu nebyl prováděním Díla
dotčen nad míru nezbytnou okolnostem.
Řádné provedení Díla bude na žádost Prametu ověřeno
prostřednictvím funkční zkoušky. K provedení funkčních
zkoušek vyzve Dodavatel zástupce Prametu a o
provedené funkční zkoušce bude sepsán Protokol, ve
kterém budou uvedeny zjištěné výsledky. Další podmínky
pro doložení řádného provedení Díla může stanovit
Smlouva.
O předání a převzetí Díla bude sepsán za účasti zástupců
Stran ve dvou vyhotoveních předávací protokol, v němž
Strany uvedou, zda je Dílo bez vad či vykazuje vady a zda
odpovídá všem aplikovatelným normám a požadavkům
Prametu, které byly Dodavateli sděleny. V případě, že
Dílo vykazuje vady, Strany uvedou v protokolu charakter
těchto vad a Dílo se nepovažuje za předané a převzaté;
sepsaný protokol se považuje za písemnou reklamaci
v něm vyznačených vad. Pramet je oprávněn v protokolu
o vadách určit lhůtu k odstranění vad, v níž je Dodavatel
povinen vady odstranit. O odstranění těchto vad bude
sepsán protokol podepsaný oběma Stranami. Teprve po
odstranění těchto vad bude Dílo protokolárně předáno a
převzato.
Dodavatel je povinen obstarat veškerá povolení, úřední
souhlasy a licence nutné k provedení a/nebo jeho
následného užívání a zajistit jejich platnost po celou dobu
trvání Smlouvy. V případě ztráty osvědčení a/nebo
povolení Dodavatele nutné k realizaci Díla nebo změny
jejich rozsahu Smlouva zaniká k okamžiku ztráty nebo
změny rozsahu tohoto osvědčení a/nebo povolení.
Dodavatel je povinen postupovat v souladu se všemi
relevantními právními normami, a to zejména v oblasti
živnostenské, hygienické, pracovněprávní (včetně BOZP),
daňové, sociálního a zdravotního pojištění, zákona o
zaměstnanosti a inspekce práce (zejména prevence
nelegálního zaměstnávání) a je povinen si včas opatřit
všechna potřebná povolení a souhlasy k provádění Díla.
Dodavatel je dále povinen pravidelně kontrolovat a
pečlivě dbát na to, aby takové povinnosti byly plněny
řádně, zcela a včas i všemi osobami, které užívá k plnění
Díla v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.

DOKUMENTACE
Dodavatel je povinen předat Prametu doklad obsahující
popis Zboží, jeho množství a hmotnost, návod na použití,
prohlášení o původu Zboží, CE certifikát nebo prohlášení o
shodě, bezpečnostní listy, atesty, prohlášení o splnění
podmínek uvedení obalu na trh dle zákona o obalech, záruční
list a další dokumenty, jejichž poskytnutí si Pramet vymíní.
Všeobecné nákupní podmínky spol. Dormer Pramet s.r.o.
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Je-li Předmětem plnění Dílo, je Dodavatel povinen kromě
výše uvedeného dodat Prametu dokumentaci skutečného
provedení Díla a návod na použití Díla, ledaže z povahy Díla
plyne, že návod není třeba. Dodavatel je povinen vyhotovit a
předat Prametu dokumentaci skutečného provedení Díla a
návod na použití Díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné
podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na
nosiči CD.
ENVIROMENTÁLNÍ DOLOŽKA
Dodavatel je povinen zajistit, aby Předmět plnění včetně
jeho balení odpovídal všem platným závazným předpisům o
ochraně životního prostředí.
Dodavatel se stává původcem odpadů a musí se řídit
ustanovením zákona o odpadech v platném znění.
Jednotlivé odpady musí být tříděny dle jednotlivých druhů,
musí být zařazeny dle platné vyhlášky – Katalog odpadů, a
samostatně shromažďovány. Dodavatel povede průběžnou
evidenci odpadů a na vyžádání ji předloží Prametu.
Část využitelných stavebních materiálů vzniklých v areálu
Prametu může být na základě požadavku Prametu využita
pro další potřebu.
Dodavatel je povinen na vyžádání Prametu prokázat způsob
likvidace odpadu a prokázat oprávnění třetí osoby, která
likvidaci provede, k nakládání s odpady. V případě vzniku
ekologické havárie zaviněné ze strany Dodavatele v areálu
Prametu, nese veškeré náklady na odstranění ekologické
havárie Dodavatel.
Dočasné shromažďování odpadů v areálu Prametu musí být
schváleno Prametem na předem vyhrazeném prostoru v
areálu Prametu. V případě jakéhokoliv ohrožení čistoty
ovzduší, podzemních vod, půdního podloží a vod
odváděných do kanalizace musí neprodleně informovat
vedoucího EHS/ekologa/vodohospodáře Prametu.
Dodavatel při své činnosti nesmí znečistit odpadní vody
odváděné do městské kanalizace nad míru přípustného
znečištění stanoveného kanalizačním řádem.
Dodavatel umožní Prametu kontrolu jeho činnosti dle
tohoto článku VNP. V případě zjištění nesouladu s
legislativními předpisy ochrany životního prostředí musí
Dodavatel neprodleně sjednat nápravu. Pokud Dodavatel
neodstraní nesoulad, nebo v případě opakovaného porušení
právních předpisů, je Pramet oprávněn odstoupit od
Smlouvy. Pramet může písemně stanovit v případě potřeby
další specifické podmínky pro činnost Dodavatele v oblasti
ochrany životního prostředí a Dodavatel je povinen je
dodržovat.
BOZP
Dodavatel je povinen při plnění Smlouvy a v souvislosti s ní
dodržovat pravidla bezpečnosti práce (dále rovněž „BOZP“),
požární ochrany (dále rovněž „PO“) a pravidla ochrany
životního prostředí (dále rovněž „ŽP“), stanovená VNP,
Smlouvou a právními předpisy.
Dodavatel je zejména povinen:
• Zajistit, že plnění Smlouvy budou provádět pouze
pracovníci Dodavatele a jeho subdodavatelů, kteří byli
proškoleni z minimálních požadavků na BOZP a PO
zástupcem jmenovaným Prametem. Tuto skutečnost je
Dodavatel povinen ve vztahu ke každému pracovníkovi
doložit podepsaným prohlášením příslušného pracovníka
o tom, že byl proškolen v souladu s tímto ustanovením.
• Zajistit, že pracovníci Dodavatele a jeho subdodavatelů
budou po dobu své přítomnosti v místě plnění nosit
identifikační kartu schválenou Prametem, a budou
označeni názvem společnosti pro případ, že
z bezpečnostních důvodů nelze mít identifikační kartu na
viditelném místě.
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Zajistit, aby pracovníci Dodavatele a jeho subdodavatelů
dodržovali základní povinnosti pro používání osobních
ochranných pracovních prostředků (pracovní oděv –
kalhoty s dlouhými nohavicemi a triko s min. krátkým
rukávem, obuv).
Oprávněný zaměstnanec Prametu zajistí před zahájením
plnění Smlouvy proškolení Dodavatele, seznámí jej s místem
plnění Předmětu plnění, přístupovými cestami k němu, se
sociálním zařízením, které může používat apod. Rovněž
Dodavatele upozorní na rizika, s kterými se může setkat, na
opatření, která mají tato rizika eliminovat (odstranit nebo
snížit na přijatelnou mez) a na potřebu soustavné zvýšené
pozornosti, opatrnosti a ohleduplnosti k okolí. Tato
povinnost platí i pro Dodavatele, který musí upozornit na
rizika vyplývající z jím prováděných prací v areálu Prametu a
uvést opatření, která mají tato rizika odstranit nebo snížit.
Toto vzájemné seznámení s riziky musí být písemné.
Oprávněný zaměstnanec i Dodavatel se musí neprodleně
informovat i o rizicích, která vznikla v průběhu plnění díla dle
smlouvy.
Proškolen může být buď vedoucí skupiny, který podepíše
doklady o provedeném školení a obdrží obdobné doklady pro
své pořízené, které následně sám prokazatelným způsobem
proškolí, seznámí s informacemi, riziky atd., nebo budou
proškolení všichni zaměstnanci Dodavatele odpovědným
pracovníkem Prametu. Doklady pak předá osobě odpovědné
za bezpečnost práce v podniku. Dokumenty ke školení
pracovníků Dodavatele týkající se BOZP, ŽP a PO včetně
prezenční listiny, budou Dodavateli předány oprávněným
zaměstnancem Prametu.
Školení a informace musí být poskytovány srozumitelnou
formou (česky nebo anglicky, podle potřeby možno i za
spolupráce tlumočníka). Na závěr je třeba alespoň stručně
ústně ověřit vědomosti a znalosti o řešené problematice.
Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
je Dodavatel povinen zajistit proškolení osob nakládajících s
danými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a
bezpečnostními listy těchto látek. Dodavatel je povinen
vybavit své pracovníky potřebnými ochrannými pomůckami
a prostředky první pomoci.
Pokud si Dodavatel objedná část služeb u třetí osoby,
odpovídá za proškolení těchto pracovníků a doložení dokladů
o tomto školení. Je povinen informovat o této skutečnosti
osobu odpovědnou za BOZP Prametu. Rovněž odpovídá za
dodržování povinností BOZP těchto pracovníků.
Dodavatel bere na vědomí, že neproškolení pracovníci
nebudou VNPuštěni do areálu Prametu.
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Dodavatel umožní Prametu kontrolu jeho činnosti. V případě
zjištění nesouladu s legislativními předpisy BOZP musí
Dodavatel neprodleně sjednat nápravu. Pokud Dodavatel
neodstraní nesoulad, nebo v případě opakovaného porušení
právních předpisů je Pramet oprávněn odstoupit od
Smlouvy.
Dodavatel je povinen nahlásit jakýkoliv úraz, který se stane
jeho zaměstnanci nebo subdodavateli Prametu.
PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE
Dodavateli vzniká právo na zaplacení ceny za Dílo jeho
dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků a převzetím
Prametem. Je-li Předmětem plnění Dílo, je vždy přílohou k
faktuře oboustranně podepsaný předávací protokol Díla nebo
jeho kopie.
Spočívá-li předmět plnění ve zhotovení Díla a Dílo se provádí
po částech, vylučuje se právo Dodavatele na zaplacení ceny
za každou část Díla při jejím provedení ve smyslu § 2610 odst.
2 občanského zákoníku. Rovněž se vylučuje právo požadovat
během provádění Díla přiměřenou část odměny s
přihlédnutím k vynaloženým nákladům ve smyslu § 2611
občanského zákoníku.
Všeobecné nákupní podmínky spol. Dormer Pramet s.r.o.
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V případě, že Dodavatel chybně vyúčtuje Předmět plnění,
jeho cenu nebo faktura nebude obsahovat některou z
náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový a
účetní doklad nebo dohodnutou stranami, je Pramet
oprávněn fakturu vrátit Dodavateli bez zaplacení k provedení
opravy, a to i opakovaně. Ve vrácené faktuře Pramet vyznačí
důvod vrácení. Dodavatel je povinen vystavit novou
bezchybnou fakturu. Vrátí-li Pramet vadnou fakturu
Dodavateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti a znovu
začíná běžet dnem doručení nově vyhotovené faktury
Prametu.
V případě, že vznikne důvodná obava Prametu, že by se mohl
stát daňovým ručitelem za Dodavatele (např. bude Dodavatel
požadovat platbu na bankovní účet nezveřejněný správcem
daně nebo bude Dodavatel označen za tzv. „nespolehlivého
plátce“) je Pramet oprávněn část ceny odpovídající hrozícímu
ručení zadržet a podle své úvahy ji poukázat správci daně.
Dodavatel není oprávněn svoji pohledávku vůči Prametu
jednostranně započítat a bez písemného souhlasu Prametu
ani postoupit na třetí osobu nebo ji zastavit.

8.3.

8.4.

c) na Předmětu plnění neváznou žádné právní vady, např.
zástavní práva nebo práva třetích osob z duševního
vlastnictví, a že Pramet bude oprávněn Předmět plnění
neomezeně užívat ke všem účelům, a to i mimo území
České republiky, včetně převodu na třetí osobu.
Ukáže-li se některé z prohlášení Prodávajícího
nepravdivým, je Pramet oprávněn od Smlouvy odstoupit.
Dodavatel se zavazuje odškodnit Pramet a nahradit mu
veškeré náklady, včetně nákladů právního zastoupení,
výdaje, ztráty či škody vzniklé Prametu v souvislosti s
porušením prohlášení Dodavatele ohledně práv
k Duševnímu vlastnictví, uvedených výše, zejména pokud se
kterékoli z těchto prohlášení Dodavatele ukáže být
nepravdivým, nesprávným nebo neúplným.
Pramet je oprávněn kontrolovat plnění povinností
Dodavatele dle předchozích odstavců, přičemž Dodavatel je
povinen poskytnout k tomu Prametu přiměřenou
součinnost.

UKONČENÍ SMLOUVY
Dodavatel není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Pramet je
oprávněn od Smlouvy vyjma zákonných důvodů odstoupit
písemně také v následujících případech:
a) bylo zahájeno insolvenční řízení s Dodavatelem;
b) bylo-li rozhodnuto o zrušení Dodavatele;
c) Dodavatel poruší jakoukoliv svou povinnost dle Smlouvy
(zejména prodlení s dodáním Zboží nebo dokončením
Díla, dodání menšího množství Zboží, prodlení
s odstraněním reklamovaných vad Předmětu plnění);
d) jestliže více než 5% Zboží vykazuje takové vady, které
znemožňují Prametu jeho řádné užívání, nebo nesplňuje
technicko-jakostní požadavky Prametu; Dodavatel, jeho
pracovníci či jeho subdodavatelé, opakovaně porušuji
pravidla BOZP.
DŮVĚRNOST INFORMACÍ
Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti se Smlouvou,
zejména o všech skutečnostech týkajících se Prametu, jeho
zaměstnanců a zákazníků, o technických a organizačních
skutečnostech Prametu či jeho zákazníků, obchodních
vztazích a bilanční situaci Prametu a jeho zákazníků, jakož i o
zakázkách prováděných Prametem, a zavazuje se tyto
skutečnosti a informace nesdělit či nezpřístupnit třetím
osobám a/nebo je nevyužít ve svůj prospěch či ve prospěch
třetích osob. Tyto povinnosti trvají i po ukončení Smlouvy.
Strany se zavazují zacházet se všemi neveřejnými
obchodními a technickými podrobnostmi, se kterými se
seznámí v souvislosti se Smlouvou nebo smluvním vztahem jí
založeným, jako s obchodním tajemstvím a s důvěrnými
informacemi, tj. nesmí je prozradit žádné třetí osobě ani
využít k jiným účelům než pro účely plnění Smlouvy.
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Strany výslovně sjednávají, že odměna Dodavatele za práva
k Duševnímu vlastnictví dle Smlouvy je zahrnuta v Ceně
Předmětu plnění dle Smlouvy, s tím, že Dodavatel nemá
nárok na žádnou dodatečnou odměnu.
Dodavatel výslovně prohlašuje, že:
a) je výlučným vlastníkem nebo má jiný dostatečný právní
titul ve vztahu k veškerým právům Duševního vlastnictví,
která jsou nezbytné pro podnikatelskou činnost
Dodavatele a pro řádné splnění povinností Dodavatele
podle Smlouvy, zejména k poskytnutí práv k Duševnímu
vlastnictví Prametu podle Smlouvy;
b) práva Dodavatele k Duševnímu vlastnictví, která mají
podle Smlouvy náležet Prametu, jsou platná, účinná a
právně vymahatelná;
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