VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY
1.- PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK. Dodávky společnostem CIE AUTOMOTIVE (dále jen „CIE AUTOMOTIVE“ nebo „OBJEDNATEL“)
na základě objednávek učiněných OBJEDNATELEM budou provedeny v souladu s těmito Všeobecnými nákupními podmínkami,
které se považují za DODAVATELEM akceptované, vyjádří-li DODAVATEL svůj výslovný nebo tichý souhlas s objednávkou a tudíž
s plněným úkolem, vyjma v případě zvláštních okolností výslovně stanovených v samostatném dokumentu. Splnění požadavků
uvedených v těchto Všeobecných nákupních podmínkách je v každém případě povinné pro dodávku do každé jedné ze
společností tvořících součást skupiny CIE Automotive. Dokud zůstane dokument platný, je jeho obsah závazný, a to i tehdy,
není-li na něj výslovně odkazováno v dokumentaci pro příslušný nákup. Tyto všeobecné podmínky mohou být doplněny
specifickými podmínkami nebo Rámcovou smlouvou vytvořenou specificky pro jeden či několik specifických požadavků
učiněných společnostmi skupiny CIE Automotive (dále jen „Zvláštní podmínky“). V případě jakéhokoli rozporu mezi jedněmi a
druhými podmínkami mají přednost Zvláštní podmínky.
2.- ZMĚNY. Jakákoli změna nebo výjimka z těchto Všeobecných podmínek učiněná dodavatelem musí být společností CIE
Automotive předem písemně akceptována a vztahuje se pouze na specifický Požadavek, pro který byla navržena. Jakákoli
dohoda uzavřená s jiným oddělením, která usiluje o změnu dříve sjednaných podmínek, musí být předem písemně schválena
nákupním oddělením společnosti CIE AUTOMOTIVE ve formě dodatku ke smlouvě. Obdobně platí, že podpis prodejních
formulářů dodavatelů nebo existence Všeobecných prodejních podmínek Dodavatele neruší platnost těchto Všeobecných
podmínek, které mají v každém případě přednost, vyjma s předchozím písemným souhlasem společnosti CIE Automotive a se
současným zrušením, částečným nebo úplným, těchto Všeobecných podmínek.
3.- OSVĚDČENÍ O PŮVODU. DODAVATEL předá OBJEDNATELI veškerá osvědčení, o která tento požádá, podepsané a se všemi
nezbytnými a úplnými podrobnostmi. To platí i pro dokumenty týkající se vrácení daní od dodavatelů v téže zemi nebo v cizích
zemích. DODAVATEL je dále povinen informovat OBJEDNATELE, podléhá-li zboží, které má být dodáno, zcela nebo jen částečně
omezení vývozu.
4.- OBJEDNÁVKY. Všechny objednávky učiněné společností CIE Automotive, které nejsou podloženy smlouvou, budou
podloženy formulářem objednávky („OBJEDNÁVKA“) nebo, není-li k dispozici, rozpočtem schváleným písemně společností CIE
Automotive. OBJEDNATEL zadá své Objednávky pomocí standardizovaného modelu, vždy se svým číslem objednávky.
Objednávka se považuje za DODAVATELEM přijatou, jakmile tak DODAVATEL výslovně nebo mlčky učiní do 10 pracovních dnů
ode dne zadání objednávky nebo jakmile DODAVATEL Objednávku mlčky provede.
5.- DODÁVKY. Veškeré dodávky zboží budou provedeny do vykládacího prostoru závodu uvedeného v Objednávce nebo
programu dodávek a budou přepraveny na náklady a nebezpečí DODAVATELE. Dodávky budou realizovány v množství, termínu
a způsobem uvedeným v Objednávce nebo v programech, v nichž jsou realizovány. Přepravní podmínky budou v Objednávkách
vymezeny podmínkami Incoterms. Není-li tomu tak, jsou výchozími podmínkami Incoterms CIP (dopravné a pojistné hrazené do
sjednaného místa určení) pro transakce uvnitř Společenství a DDP (S dodáním clo placeno do sjednaného místa určení) pro
transakce mimo Společenství.
6.- KONTROLA A PŘEVZETÍ. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo provádět kontroly u zdroje a audity, které považuje za vhodné, ať již
z vlastního podnětu nebo v doprovodu svého Klienta, z hlediska systému kvality, výrobního procesu, výrobků, stavu zásob,
zařízení a balení, manipulace apod. v závodě DODAVATELE. Za tímto účelem mají zástupci OBJEDNATELE během doby plnění
dodavatelské smlouvy (na vyžádání) vždy volný přístup do místních dílen nebo továren OBJEDNATELE a/nebo subdodavatele,
kde se vyrábí, skladují nebo provozují objednané materiály a/nebo zařízení. V případě zjištění porušení povinností ze strany
DODAVATELE se tento zavazuje tato porušení napravit ve lhůtě stanovené OBJEDNATELEM.
Zjištěné vadné materiály, ať již při příjmu materiálů, během výrobního procesu nebo při následné realizaci, budou vráceny,
nefrankováno, DODAVATELI, přičemž DODAVATEL nese náklady případně vzniklé v důsledku zjištěného problému s podřadnou
kvalitou.
7.- DODRŽOVÁNÍ DODACÍCH ZÁVAZKŮ. Poruší-li DODAVATEL sjednané dodací závazky, ať již z titulu množství nebo lhůty, a to i
z příčin, které jsou mimo jeho kontrolu, je OBJEDNATEL oprávněn upravit původně sjednané celkové množství a lhůty nebo
považovat Objednávku za zrušenou v plném rozsahu. Částečné dodávky nebo větší než požadovaná množství nebudou
akceptovány, nebude-li to uvedeno v Objednávce nebo výslovně písemně vyžádáno. V případě obdržení větších množství, než
jaká jsou uvedena v Objednávce, bude přebytek vrácen DODAVATELI, přičemž příslušné dopravné jde k jeho tíži.
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8.- NÁHRADA ŠKODY. V případě porušení kteréhokoli z uvedených závazků DODAVATELEM, aniž by tím byly dotčeny právní
kroky, které OBJEDNATEL má, se sjednává pokuta ve výši 0,05 procent z hodnoty nedodaného materiálu za každý den prodlení,
aniž by tím byl dotčen závazek DODAVATELE uhradit 100% ostatních nákladů nebo škod vzniklých v důsledku porušení
povinností DODAVATELE, zastavení linky, zvláštní dopravy, apod.
9.- DODACÍ LISTY. Spolu s materiály budou předány příslušné dodací listy obsahující tyto údaje:

číslo DODAVATELE přidělené OBJEDNATELEM.

Číslo objednávky a nákupní objednávka (OF)

Kód a celý název materiálu dle objednávky

Skutečně odeslané množství.

Datum a číslo dokladu.

Počet balení, čistá hmotnost a hrubá hmotnost.
Nebudou-li tyto požadavky splněny, vyhrazuje si OBJEDNATEL právo dodávku a následnou fakturu vrátit, protože tyto údaje jsou
pro jeho organizaci nezbytné.
10.- JAKOST. Série, které jsou oddělením jakosti OBJEDNATELE zcela nebo částečně odmítnuty, budou vráceny DODAVATELI na
jeho náklady a nebezpečí, přičemž takové dodávky se za žádných okolností nepovažují za dokončené.
V závislosti na konkrétním případu je OBJEDNATEL oprávněn:

Materiál odmítnout a tento bude muset být dodán znovu ve stejném množství.

Materiál odmítnout, aniž by DODAVATEL zasílal náhradu.

Odmítnout celou sérii a zrušit objednávku. Navíc může požadovat náhradu jakékoli vzniklé škody.

Odmítnout na náklady Dodavatele množství nezbytná k odvrácení škody, která by mohla vzniknout
OBJEDNATELI v důsledku částečného nebo úplného vrácení dodaného množství.
Přestože se může stát, že DODAVATEL neobdrží oznámení o odmítnutí dříve, než budou díly použity, vyhrazuje si OBJEDNATEL
právo vrátit ty díly, které jsou v důsledku výrobních vad nepoužitelné, a současně vyúčtovat vzniklé náklady. Dále nese
DODAVATEL 100% nákladů vzniklých opětovným zpracováním, tříděním nebo jinými úkony, které budou v důsledku vad
dodaných výrobků nezbytné. Dodavatel bude své procesy soustavně vylepšovat, aby tak kompenzoval růst svých interních
nákladů a udržel si konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku.
11.- ZAŘÍZENÍ A NORMY. Razidla, formy a obecné nástroje objednané nebo potřebné k zajištění dílů uvedených v Objednávce
se považují za majetek OBJEDNATELE a mohou být OBJEDNATELEM odebrány, pokud o jejich předání požádá, a Dodavatel se
vzdává jakýchkoli dalších práv, která v této souvislosti má. DODAVATEL poskytne na tyto materiály „úschovní“ dodací list. Po
dobu, kdy jsou tyto materiály v držení Dodavatele, zodpovídá Dodavatel za jejich údržbu a konzervaci tak, aby byl zajištěn jejich
dobrý provoz.
12.- CENY. Ceny uvedené v Objednávce jsou pevné a neměnné, nebude-li písemně dohodnuto jinak, a zahrnují veškeré zboží a
služby, které jsou předmětem smlouvy, jakož i veškeré náklady na jejich dodávku nebo zajištění hrazené Dodavatelem. Jakmile
je objednávka zpracována, neakceptuje OBJEDNATEL jakoukoli změnu cen, nejedná-li se o změnu výroby, která byla mezi
smluvními stranami dohodnuta.
13.- FAKTURY. Faktura musí obsahovat číslo objednávky, referenční číslo, popis výrobku nebo služby, číslo dodacího listu,
jednotkovou cenu, celkové množství, datum, datum exspirace, název, NIF, bankovní údaje (v případě bankovního převodu) a
adresu. Faktury budou zaslány OBJEDNATELI způsobem předem dohodnutým mezi smluvními stranami, a to poštou, faxem, emailem…….
14.- PLATEBNÍ PODMÍNKY. Platební podmínky budou dohodnuty smluvními stranami a budou uvedeny v Objednávce nebo v
jiném dokumentu podepsaném OBJEDNATELEM a DODAVATELEM.
15.- DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELEM. DODAVATEL se zavazuje dodržovat a zajistí, aby jeho zaměstnanci,
dodavatelé a zmocněnci dodržovali, platnou legislativu týkající se daní, pracovně-právních záležitostí, sociálního zabezpečení,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí a jakékoli jiné právní předpisy, jakož i bude v případě činností
prováděných v zařízeních společnosti CIE Automotive respektovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního
prostředí přijaté společností CIE Automotive.
16.- BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Při pracích, které mají být prováděny v zařízeních OBJEDNATELE, bude DODAVATEL
respektovat a zajišťovat dodržování pravidel pracoviště, na kterém svůj úkol provádějí, jakož i pravidel stanovených pro daný
úkol právními předpisy. V případě porušení těchto pravidel je OBJEDNATEL oprávněn ukončit smlouvu s OBJEDNATELEM a/nebo
domáhat se náhrady škody vzniklé tímto porušením.
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17.- SHODA S PŘEDPISY. Všechny výrobky a/nebo služby dodané DODAVATELEM musí splňovat platné požadavky ohledně
předpisů, dokumentace a bezpečnosti. Dodavatel zavede takové procesy, které zaručí dodržování státních omezení a
bezpečnosti týkající se látek s omezeným či zakázaným použitím, včetně výrobků jím zakoupených nebo výrobků vztahujících se
k výrobnímu procesu.
DODAVATEL splní jakékoli právní závazky a požadavky v jakémkoli daném okamžiku platné, včetně konkrétně Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a
jakýchkoli případných budoucích změn tohoto Nařízení, jakož i jakéhokoli jiného předpisu platného v této oblasti.
18.- SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI. OBJEDNATEL přijal deset všeobecně přijímaných zásad v rámci strategické
iniciativy Organizace spojených národů Global Compact v oblasti lidských práv, práce a životního prostředí a integruje je do
strategie a aktivit společnosti. Těchto deset všeobecně přijímaných zásad v rámci strategické iniciativy Organizace spojených
národů Global Compact je považováno za nedílnou součást její strategie a operací, takže by měly být stejně dodržovány i
dodavatelem. Nedodržení kterékoli z nich by mohlo vést k okamžitému zrušení smluvního vztahu.
19.- POJIŠTĚNÍ. DODAVATEL je povinen nahradit veškeré škody, osobní i materiální, které vzniknou OBJEDNATELI nebo třetím
stranám v důsledku plnění objednávky, nebo provede opravu či výměnu poškozeného majetku, umožňuje-li to jeho povaha a
účel. Za tímto účelem a bez ohledu na veškerá povinná pojištění vyžadovaná legislativou pro řádné plnění Objednávky je
Dodavatel povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, které bude krýt možná rizika vůči třetí straně, včetně samotného
OBJEDNATELE.
20.- ZÁNIK. Vztah mezi OBJEDNATELEM a DODAVATELEM zaniká uplynutím doby jeho platnosti nebo jeho předčasným
ukončením. OBJEDNATEL je oprávněn smluvní vztah předčasně zrušit v těchto případech:

Nedodržení platné legislativy ze strany DODAVATELE, a to zejména pracovně-právních, sociálních a daňových
závazků ve vztahu k pracovníkům určených pro plnění objednávky.

Jakékoli porušení těchto Obchodních podmínek nebo kteréhokoli z dalších dokumentů, které jsou součástí
Objednávky, jímž se rozumí nesplnění nebo bezdůvodné prodlení s plněním dodávky nebo objednaných
služeb.

Zánik právní osobnosti DODAVATELE nebo prodej či převod DODAVATELE nebo jeho přeměna na jinou
právnickou osobu.

Postoupení smlouvy, zcela nebo jen zčásti, bez předchozího schválení, výslovného a písemného, společnosti
CIE Automotive.

Návrh na prohlášení úpadku DODAVATELE nebo výrazné snížení jeho finanční kapacity, což by mohlo
znamenat ztrátu schopnosti plnit své platební závazky v dohledné době.

Vzájemná dohoda mezi smluvními stranami.
21.- VYUŽÍVÁNÍ SUBDODAVATELŮ. DODAVATEL není oprávněn, zcela ani částečně, využít při plnění objednávky služeb
subdodavatelů bez předchozího písemného souhlasu společnosti CIE Automotive. Získání takovéhoto souhlasu s dodavateli
třetích stran znamená, že Subdodavatel okamžikem, kdy začne poskytovat své služby společnosti CIE Automotive, akceptuje
Nákupní podmínky. V každém případě využití subdodavatele odpovídá DODAVATEL za veškeré závazky vůči společnosti CIE
Automotive společně a nerozdílně spolu se subdodavatelem, přičemž společnost CIE Automotive je oprávněna uplatnit
příslušné právní kroky buď vůči subdodavateli a/nebo DODAVATELI.
22.- DŮVĚRNOST INFORMACÍ. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo vyzvat Dodavatele k podpisu dohody o zachování důvěrnosti
informací tak, aby Dodavatel nemohl použít přijaté informace ve vztahu ke třetím stranám.
23.- ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Smluvní strany se dovolávají Nařízení 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.
24.- VYŠŠÍ MOC. OBJEDNATEL je oprávněn pozastavit příjem zboží vyžádaného od svého Dodavatele a jeho úhradu v případě
povodně, požáru nebo jiné havárie v rámci závodu, kam je dodávka určena, jakož i v případě kolektivního konfliktu, obdobných
situací nebo událostí vyšší moci.
25.- PRÁVNÍ REŽIM. Rozhodným právem je právo sídla společnosti ze skupiny CIE Automotive, která je příjemcem dodávky ze
strany DODAVATELE. Dodavatel se pro případ sporu, neshody, problému nebo stížnosti plynoucích z výkladu nebo plnění
objednávky nebo těchto Všeobecných podmínek výslovně vzdává své soudní příslušnosti a podřizuje se soudní příslušnosti a
kompetenci soudů a tribunálů místa, kde se nachází sídlo společnosti ze skupiny CIE Automotive, která je příjemcem dodávky ze
strany DODAVATELE.
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