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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DV4 Ipsum s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), a aplikují se na všechny vztahy vznikající ze smlouvy kupní či o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené
mezi společností DV4 Ipsum s.r.o., sídlem v Drozdovicích 1027/4, 796 01 Prostějov, IČO: 08592691, zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v
Brně, oddíl C, spisová značka 114366, jakožto prodávajícím/zhotovitelem (dále jen „prodávající“) a odběratelem (dále jen „odběratel“).
V případě odlišné úpravy práv a povinností prodávajícího a odběratele ve smlouvě a těchto VOP mají ustanovení smlouvy přednost.

1. Předmět plnění
1.1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží uvedené v smlouvě.
1.2. Součástí dodávky je také průvodní technická dokumentace, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a dokument kontroly (měřící protokol), které budou předány
nejpozději při předání díla.
1.3. Na všech dokladech a přílohách, které se týkají dílčí kupní smlouvy/smlouvy o díle je prodávající povinen uvést číslo smlouvy a položku specifikace.
1.4. Prodávající prohlašuje, že má náležité znalosti a kvalifikaci pro provádění svých prací environmentálně odpovědným způsobem.

2. Doba a místo dodání
2.1. Prodávající dodá plnění v místě, termínu, množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě. Je-li doba dodání určena lhůtou, je prodávající oprávněn dodat
plnění kdykoli během této lhůty. Není-li doba dodání určena přesným dnem, prodávající určí termín dodání plnění a vyzve odběratele k převzetí plnění
nejméně 3 (tři) dny přede dnem plánovaného dodání plnění. Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou smluvené termíny (lhůty) dodání pouze přibližné.
2.2. Plnění se považuje za dodané v okamžiku, kdy prodávající umožní odběrateli nakládat s plněním v ujednaném místě plnění. Pro případ, že má
prodávající zboží odeslat, považuje se plnění za dodané odběrateli okamžikem předání plnění prvnímu dopravci k přepravě plnění pro odběratele.
Kupující je povinen pojistit plnění pro přepravu pouze v případě, že je to výslovně uvedeno ve smlouvě.
2.3. Odběratel je povinen plnění převzít ve sjednaném termínu a/nebo v termínu, jež mu byl prodávajícím oznámen v souladu s čl. 2.1 VOP, jeho převzetí
písemně potvrdit v dodacím listě nebo předávacím protokolem.

3. Kupní cena
3.1. Kupní cena je sjednána dohodou a je uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která k ní bude připočtena dle příslušných právních
předpisů. V ceně není zahrnuto případné dopravné, poštovné, balné apod., není-li dohodnuto jinak.
3.2. Kupní cena je sjednána jako pevná a nelze ji bez písemného souhlasu jednostranně měnit.

4. Platební podmínky
4.1. Cenu je odběratel povinen zaplatit na základě vystavené faktury – daňového dokladu zaslaného písemně či emailem odběrateli, který bude vystaven
po uzavření smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu tak, jak to plyne z příslušných obecně závazných právních předpisů.
4.2. Splatnost faktury je 30 (třicet) dní ode dne vystavení faktury. Cena musí být zaplacena hotově nebo na bankovní účet prodávajícího, přičemž musí
být zaplacena bez jakýchkoli srážek a jakéhokoli jednostranného snížení či zadržení. Závazek odběratele k zaplacení ceny je splněn okamžikem zaplacení
hotově nebo připsání ceny plnění na účet prodávajícího.

5. Vlastnické právo a nebezpečí škody
5.1. Vlastnické právo k plnění přechází na odběratele úplným zaplacením ceny, popř. dalších plnění vyplývajících ze smlouvy. Dokud odběratel nenabude
vlastnické právo k plnění, nesmí s plněním činit žádné dispoziční úkony bez předchozího písemně uděleného souhlasu prodávajícího, včetně jeho dalšího
zpracování. 5.2. Pokud odběratel činí dispoziční úkon s plněním, je povinen osobě, vůči níž úkon činí, oznámit výhradu vlastnictví prodávajícího. Až do
přechodu vlastnického práva má prodávající oprávnění odebrat na náklady odběratele zpět.
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5.3. Nebezpečí škody na plnění přechází na odběratele okamžikem dodání plnění odběrateli nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě plnění pro
odběratele.
5.4. Dojde-li z důvodů na straně odběratele k prodlení s převzetím plnění, přechází nebezpečí škody na plnění na odběratele v první den takového
prodlení.
5.5. Vlastnické právo k technickým výkresům a jiným podkladům náleží výhradně prodávajícímu, a to i po jejich poskytnutí odběrateli. Tyto mohou být
třetí straně zpřístupněny jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího a musí být na jeho výzvu neprodleně vráceny zpět prodávajícímu.

6. Smluvní pokuty a sankce
6.1. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny, je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý
den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího vyúčtování odběrateli.
6.2. Sjednané smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši druhé straně vnikne, v této souvislosti, škoda.

7. Jakost a provedení zboží
7.1. Prodávající je povinen dodat plnění v jakosti a provedení splňujícím podmínky stanovené platnými českými technickými normami, jakož i zákonem
č. 22/1997 Sb. v platném znění a případně stanovené v podnikové technické normě prodávajícího.

8. Záruka a reklamace
8.1. Záruční doba na dodané plnění je 24 (dvacet čtyři) měsíců a počíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na věci z prodávajícího na
odběratele, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.
8.2. Za výrobky jiných dodavatelů použitých k výrobě plnění nebo dodávaných s plněním, odpovídá prodávající pouze v rozsahu, v jakém za ně odpovídá
jeho subdodavatel.
8.3. Odběratel je povinen plnění neprodleně po převzetí s náležitou odbornou péčí prohlédnout a neprodleně po dodání plnění písemně reklamovat
vady, které je možné takovou prohlídkou zjistit. V případě, že odběratel písemně nereklamuje vady zjistitelné prohlídkou do 5 dnů od převzetí plnění,
má se za to, že za vznik vady odpovídá odběratel, pokud odběratel neprokáže, že za vadu odpovídá prodávající. Ostatní vady je odběratel povinen
písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při vynaložení dostačené odborné péče a náležité pečlivosti zjistit,
nejpozději však do konce záruční doby.
8.4. V reklamaci musí odběratel vždy popsat, jak se vady projevují, dále uvést své požadavky na vypořádání reklamace a připojit identifikační údaje
plnění a vhodné důkazní prostředky. Reklamace učiněná v rozporu s těmito podmínkami nebo se smlouvou se považuje za neuplatněnou.
8.5. V případě oprávněně reklamované vady písemně uznané prodávajícím smluvní strany sjednají adekvátní způsob vyřízení reklamace. Nedohodnouli se smluvní strany jinak, je prodávající povinen dle své volby buďto odstranit vadu dodáním bezvadného plnění nebo poskytnout přiměřenou slevu z
ceny. Zvolený způsob vyřízení reklamace sdělí odběrateli neprodleně po posouzení reklamace. Odstraněním vady nebo poskytnutím slevy je reklamace
zcela vyřízena a odběrateli nenáleží žádné další nároky, přičemž aplikaci ustanovení § 1923, § 1924, § 2615 a §§ 2106 – 2110 Občanského zákazníku
strany výslovně vylučují.

9. Odstoupení od smlouvy
9.1. Prodávající může okamžitě odstoupit od celé smlouvy nebo její části písemným oznámením odběrateli, bez jakékoli povinnosti vůči odběrateli,
jestliže odběratel podstatně porušil své závazky, včetně jakéhokoli podstatného porušení smlouvy, které odběratel nenapravil do třiceti (30) dnů poté,
co byl na ně upozorněn prodávajícím. Odběratel neposkytl dostatečnou součinnosti dle smlouvy, nebo je jinak v prodlení a neposkytuje adekvátní
ujištění, že odběratel bude moci splnit své závazky včas a řádně podle smlouvy.
9.2. Došlo-li k platnému a účinnému odstoupení od smlouvy, jsou si účastníci smlouvy povinni vrátit vše, co bylo před odstoupením poskytnuto na
základě smlouvy druhým účastníkem. V případě vrácení poskytnutého peněžitého plnění nemá druhý účastník nárok na úhradu úroků. Pokud byly se
zbožím/dílem předány doklady v listinné nebo elektronické podobě, zavazuje se odběratel tyto doklady vrátit spolu se zbožím/dílem, a to nepoškozené
a úplné.
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10. Ochrana informací
10.1. Každá strana bude uchovávat v přísně důvěrnosti všechny informace a materiály poskytnuté druhou stranou v souvislosti s touto smlouvou, vyjma
informací, které jsou všeobecně známé, a neprozradí je třetí osobě ani je nepoužije v rozporu s účelem jejich poskytnutí pro své potřeby. Účastníci se
zavazují učinit taková opatření, která zajistí splnění povinností shora uvedených rovněž jejich zaměstnanci a členy orgánů, a to i po skončení jejich
pracovního poměru nebo jiného obdobného vztahu. V případě porušení povinností těmito osobami odpovídá dotčená strana stejně jako by předmětnou
povinnost porušila sama.
10.2. Všechny informace poskytnuté prodávajícím ve spojení se smlouvou, stejně jako všechny dokumenty nebo data, které jsou z těchto informací
odvozené nebo se na nich zakládají, zůstanou majetkem prodávajícího a jsou předmětem obchodního tajemství.

11. Rozhodné právo a řešení sporů
11.1. Veškeré smlouvy, jejichž součást tvoří tyto VOP a právní vztahy z těchto smluv vzniklé a s nimi související se řídí právním řádem České republiky a
práva a povinnosti neupravené ve smlouvě nebo v těchto VOP se řídí zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11.2. V případě vzniku sporu mezi účastníky smlouvy se zavazují řešit tento spor přednostně smírnou cestou. Nedojde-li po vzájemných jednáních k
vyřešení sporu, bude předložen tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu. Veškeré spory z těchto VOP a/nebo smlouvy budou řešeny a rozhodovány
před příslušnými obecnými soudy České republiky podle českého procesního práva. Mezi účastníky (podnikateli) bylo v souladu s ustanovením § 89a
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dohodnuto, že pro rozhodování sporu mezi nimi je místně příslušný soud, v jehož obvodu má
prodávající své sídlo. Rozhodným právem je vždy platné právo České republiky.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Veškeré doplňky, úpravy a změny těchto VOP musí být provedeny písemnou formou ve smlouvě s přesným uvedením, které části VOP se pro daný
obchodní případ upravují a jak, a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12.2. Osobní údaje jsou použity za účelem smluvního vztahu a jsou zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů,
zejména v souladu s 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 a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.
12.3. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny těmito VOP a dílčí smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními těchto podmínek.
12.4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhlášení prodávajícím.

V Prostějově, dne 04.2020
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