Obchodní podmínky – Prodej
I.
Rozsah platnosti
1.

2.

Těmito obchodními podmínkami (dále jen “OP“) se řídí všechny obchodní vztahy mezi společností 5M s.r.o., se
sídlem Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČ: 46969250, zapsané u Krajského soudu v Brně, složka C 7093 (dále
jen “Dodavatel“) a druhou smluvní stranou (dále jen “Odběratel“). Dodavatel a Odběratel mohou být označeni
také společně jako “Smluvní strany“.
Je-li obchodní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem sjednán konkrétní smlouvou, má tato smlouva přednost
před Obchodními podmínkami.
II.
Definice pojmů
Objednávka – soubor informací o dodavateli, identifikace požadovaného předmětu plnění, množství, požadovaná
dodací lhůta, balení, doprava, případně další informace, které odběratel považuje za důležité.
Potvrzení objednávky – závazný dokument upravující podmínky kupní smlouvy jako popis předmětu plnění, cena,
množství, dodací podmínky atp.
Výrobek – výsledek výrobního procesu Dodavatele po uvolnění výstupní kontrolou Dodavatele.
Zboží – produkt určený k dalšímu prodeji, který není výsledkem výrobního procesu Dodavatele.
PN-5M – soubor norem Dodavatele určujících ve vztahu k Odběrateli technické a kvalitativní parametry výrobku,
zboží či služby.
ERP – Elektronický informační systém Dodavatele.
OP – Prodej – Obchodní podmínky - Prodej

III.
Uzavření smlouvy
1.

Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je doručení písemné, e-mailové, faxové, nebo ústní objednávky Dodavateli.
Objednávka Odběratele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
a)
b)
c)
d)
e)

název firmy, sídlo, nebo místo podnikání Odběratele
identifikační číslo organizace a DIČ pokud je Odběratel registrován jako plátce DPH
kontaktní osobu (jméno, telefon, e-mail)
jednoznačný název výrobku, nebo služby
identifikační číslo výrobku Dodavatele

f)
g)
h)
i)

požadované množství
požadovaný termín dodání, nebo termíny dílčích dodávek
místo dodání
způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny výrobku, zboží, nebo služby

2.

E-mailová adresa pro doručení objednávky je obchod@5m.cz, fax.: +420 572 433 700.

3.

Na základě objednávky splňující shora uvedené požadavky, vystaví Dodavatel Odběrateli ve lhůtě 5 pracovních
dnů potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky zašle Dodavatel na e-mailovou adresu kontaktní osoby
Odběratele. Odběratel má právo ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení potvrzení objednávky podat Dodavateli
písemně návrh na změnu objednávky, nebo její zrušení. Kupní smlouva je uzavřena až přijetím podmínek
uvedených v potvrzení objednávky.
Potvrzení objednávky je doručeno na formuláři generovaném ERP systémem Dodavatele, případně e-mailem.
Odběratel bere na vědomí, že některé výrobní technologie uvedené níže neumožňují zhotovení požadovaných
výrobků v přesném množství stanoveným v potvrzení objednávky. Tato odchylka od požadovaného množství není
považována za neshodu a nemůže být předmětem reklamace. Odběratel je povinen takovou dodávku převzít:

4.
5.

a)
b)
c)
d)
e)

Pultruzní profil v množství do 500 metrů povolená množstevní odchylka ±15%
Pultruzní profil v množství do 1 000 metrů povolená množstevní odchylka ± 10%
Pultruzní profil v množství nad 1000 metrů povolená množstevní odchylka ± 5%
LFX Technologie a Semipreg do 500 m² povolená množstevní odchylka
± 10%
LFX technologie a Semipreg nad 500 m² povolená množstevní odchylka
± 5%

Dodavatel účtuje Odběrateli kupní cenu jen za skutečně dodané množství.
6.

Na výrobky či zboží, které jsou skladem a určeny k rychlé expedici, Dodavatel potvrzení objednávky nevystavuje.

IV.
Kupní cena
1.

Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli dohodnutou kupní cenu. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu
podstatně zvýší náklady (materiál, směnný kurz atp.) vztahující se k plnění předmětu kupní smlouvy, má
Dodavatel právo účtovat Odběrateli kupní cenu upravenou o tyto náklady avšak v maximální výši +10%. Za
podstatné zvýšení se považuje růst nákladů ve výši rovno, nebo více než 3%. Dodavatel je povinen oznámit
Odběrateli úpravu kupní ceny písemně, e-mailem na adresu kontaktní osoby Odběratele nejpozději v den před
dnem předání předmětu kupní smlouvy dopravci.
V.
Termín plnění

1.

Dnem dodání je den odeslání či předání předmětu kupní smlouvy k přepravě, nebo převzetí Odběratelem
z expedičního místa Dodavatele.

2.

Pokud Odběratel nepřevezme předmět kupní smlouvy v dohodnutém termínu, tak Dodavatel je oprávněn účtovat
Odběrateli skladné ve výši 1 000Kč měsíčně za každý zabraný m² skladovací plochy a to až do 100% hodnoty
nevyskladněného výrobku, nebo zboží.
VI.
Jakost provedení a obal

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Výrobek, zboží, nebo služba je považován za shodný v okamžiku uvolnění výstupní kontrolou Dodavatele.
Předmět plnění kupní smlouvy bude Odběrateli dodán v dohodnutém technickém a kvalitativním provedení a
požadovaném množství s možnou úpravou dle čl. III., bod 5. Kvalitativní a technické parametry (tolerance atp.)
předmětu kupní smlouvy, které nebyly sjednány před uzavřením kupní smlouvy, budou dodány Odběrateli dle
standardů podnikových norem Dodavatele PN-5M.
Odběratel bere na vědomí, že případné odchylky barevného provedení zejména u pultruzních profilů způsobené
probarvením během výrobního procesu nejsou považovány za vadu.
Není-li dohodnuto jinak, bude předmět plnění kupní smlouvy zabalen dle standardního balícího předpisu
Dodavatele OS-360.
Není-li dohodnuto jinak, bude výrobek, nebo zboží značeno dle předpisu Dodavatele MP-500.
VII.
Záruka
Dodavatel poskytuje záruku na výrobek, zboží nebo službu v délce 12 měsíců od převzetí předmětu kupní smlouvy
Odběratelem, není-li dohodnuto jinak.

VIII.
Vadné a pozdní plnění
1.

2.

Odběratel je povinen při odběru zboží z expedičního místa Dodavatele prohlédnout výrobek, nebo zboží (zejména
množství a stav) neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u výrobku, nebo zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu
v místě odběru neprodleně Dodavateli oznámit. Je-li zjištěná vada Dodavatelem uznána, tak, vadu bezplatně a bez
zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího výrobku či zboží, dodáním náhradního výrobku či zboží za
bezvadné, případně poskytnutím odpovídající slevy. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní
výrobek, nebo zboží, Dodavatel tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu Vyrozumí Dodavatel
Odběratele písemně. Na pozdější reklamace na množství dodaného výrobku, zboží nebude brán zřetel.
V případě, že je předmět kupní smlouvy předán Odběrateli podáním dopravci, je Odběratel povinen prohlédnout
výrobek, zboží (zejména množství a stav) oznámit vadu Dodavateli do 3 pracovních dnů od doručení na cílovou
adresu Odběratele uvedenou v potvrzení objednávky. Je-li zjištěná vada Dodavatelem uznána, tak, vadu bezplatně
a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího výrobku či zboží, dodáním náhradního výrobku či
zboží za bezvadné, případně poskytnutím odpovídající slevy. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat
náhradní výrobek, nebo zboží, Dodavatel tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu Vyrozumí
Dodavatel Odběratele písemně. Na pozdější reklamace na množství dodaného výrobku, zboží nebude brán zřetel.
Poškození výrobku či zboží zjevně způsobené dopravcem, musí Odběratel ihned a bez odkladu oznámit dopravci a

3.

vyhotovit písemný záznam. Odpovědnosti za škody způsobené dopravou jsou rozděleny mezi Dodavatele a
Odběratele dle mezinárodních pravidel Incoterms 2000.
Odběratel má právo požadovat na Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z hodnoty nedodaného
předmětu plnění smlouvy za každý den prodlení, maximálně však do hodnoty nedodaného předmětu plnění
smlouvy.

IX.
Platební podmínky, výhrada vlastnictví a průvodní dokumentace
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně Dodavatele, nebo uhrazena dobírkou při předání přepravní
společností, je odběratel povinen zaplatit fakturu v plné výši bankovním převodem na účet Dodavatele uvedeném
na faktuře.
Není-li dohodnuto jinak je splatnost faktur stanovena na lhůtu 14 kalendářních dnů od vystavení faktury.
V případě pochybností se má za to, že Odběratel fakturu obdržel 3. pracovní den po jejím vystavení.
Dodavatel má právo požadovat na Odběrateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z fakturované částky za každý
den prodlení a od 14. dne prodlení ve výši 0,5% denně za každý den prodlení až do zaplacení fakturované částky.
Předmět plnění kupní smlouvy je až do úplného zaplacení kupní ceny včetně smluvních pokut majetkem
Dodavatele. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může Dodavatel přistoupit k odebrání předmětu
kupní smlouvy. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání výrobku, zboží pracovníkům Dodavatele. Povinnost
Odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení, náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním
zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.
Dodavatel má právo požadovat na Odběrateli úhradu dalších škod na straně Dodavatele vzniklých v souvislosti
s nedodržením termínu splatnosti, nebo nepřevzetím předmětu kupní smlouvy.
Pokud je k plnění předmětu smlouvy nutné použít nástroje, nebo přípravky ve vlastnictví Odběratele, souhlasí
Odběratel s jejich bezplatným zapůjčením Dodavateli. Dodavatel je povinen starat se o zapůjčené nástroje a
přípravky s péčí řádného hospodáře a udržovat je funkční. Náklady na standardní údržbu nástrojů a přípravků ve
vlastnictví Odběratele jdou na vrub Dodavatele. Náklady na údržbu, které Dodavatel označí jako nestandardní
jdou na vrub Odběratele. V případě potřeby nestandardní údržby je Dodavatel povinen písemně informovat
Odběratele o předpokládané ceně a termínu dokončení údržby. Pokud Odběratel nestandardní údržbu neschválí,
není Dodavatel odpovědný za neplnění smluvních podmínek.
Není-li dohodnuto jinak, je předmět plnění smlouvy pro předání Odběrateli vybaven dokumentací v rozsahu
faktura a dodací list.
X.
Změna kupní smlouvy, odstoupení od smlouvy

1.

2.

Dodavatel může Odběrateli písemně navrhnout změnu kupní smlouvy kdykoli před dnem dodání předmětu plnění
smlouvy. Změna vstupuje v platnost okamžikem schválení změny Odběratelem. V takovém případě vystaví
Dodavatel Odběrateli aktualizované potvrzení objednávky.
Odběratel může Dodavateli písemně navrhnout změnu kupní smlouvy kdykoli před dnem dodání předmětu plnění
smlouvy. Změna vstupuje v platnost okamžikem schválení změny Dodavatelem. Dodavatel bez odkladu posoudí
požadovanou změnu s ohledem na náklady, rozpracovanost výroby, dostupnost zdrojů, proveditelnost atp. a

3.

informuje Odběratele o způsobu zavedení změny, nebo změnu odmítne a pokračuje v plnění předmětu kupní
smlouvy dle platného potvrzení objednávky. V takovém případě je Odběratel povinen převzít předmět plnění
smlouvy tak, jak bylo dojednáno. V případě odsouhlasení změny Dodavatelem, je Odběratel povinen uhradit
veškeré náklady vzniklé v souvislosti se zavedením změny (materiál, práce, rozpracovaná výroba, testy, certifikace,
vícepráce atp.)
Odstoupit od kupní smlouvy lze pouze písemnou formou a se souhlasem obou smluvních stran.

XI.
Řešení sporů
1.
2.

1.

1.

2.

Smluvní strany se zavazují v případě sporů vynaložit veškeré úsilí k řešení sporu dohodou mezi Smluvními
stranami.
Spory, které není možné vyřešit dohodou, budou posuzovány dle platných právních norem České republiky u
okresního soudu v Uherském Hradišti. Jednacím jazykem je jazyk český.
XII.
Vyšší moc
Dodavatel není zodpovědný za jakákoli prodlení, nebo porušení dohodnutých podmínek či jiných závazků v celém
rozsahu, pokud tyto skutečnosti byly způsobeny událostí mimo kontrolu Dodavatele obecně označovaných jako
vyšší moc.
XIII.
Obchodní tajemství
Informace sdílené mezi smluvními stranami v rámci kupní smlouvy jsou považovány za důvěrné, a nemohou být
předány třetí straně bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, která informaci uvolnila. Ujednání se
nevztahuje na informace, které lze získat z veřejných zdrojů, nebo na informace, které příjemce informace získal
prokazatelně z jiného zdroje, než od smluvní strany.
Dodavatel má právo na úhradu škod způsobených zveřejněním důvěrné informace bez předchozího souhlasu
v minimální výši 100 000Kč.
XIV.
Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto OP měnit, nebo doplnit a to zejména při změně souvisejících právních norem,
nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost vyhlásí Dodavatel zveřejněním na
webových stránkách www.5m.cz , nebo jiným vhodným způsobem.
Odběratel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných OP tento nesouhlas sdělit
Dodavateli ve lhůtě 7 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o změnách dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že
Odběratel změny či doplňky akceptoval.
Právní vztahy těmito podmínky výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a
souvisejících právních předpisů v platném znění.

4.
5.
6.

7.

Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit Dodavateli jakékoli změny týkající se jeho oprávnění k podnikatelské
činnosti, daňových povinností, bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti.
Dodavatel si vyhrazuje právo k postoupení nezaplacených pohledávek třetí straně.
Odběratel tímto bere na vědomí, že Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Odběratele, má-li
k takovému zpracování některý z právních důvodů dle nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů
(2016/679). Ke zpracování osobních údajů, ke kterým nemá Dodavatel právní oprávněný důvod, musí Dodavatel
vyžádat od Odběratele informovaný souhlas subjektu. Souhlas musí být oddělen od ostatního textu a odvolatelný.
Tyto Obchodní podmínky - Prodej jsou účinné od 1. srpna 2018.

