7.3.

Všeobecné dodací podmínky - UPS

Technology, spol. s r. o.

1. Preambule
Tyto všeobecné dodací podmínky jsou nedílnou součástí nabídky/smlouvy o dílo/ kupní smlouvy
uzavřené mezi UPS Technology, spol. s r. o. (dále jen "zhotovitel") a objednatelem. Těmito
podmínkami se řídí uzavírání veškerých obchodních smluv pro zhotovitele, vyjma případů kdy je
písemně dohodnuto něco jiného.
2. Vznik smluvního vztahu
2.1. Smlouva se považuje za uzavřenou, když zhotovitel po obdržení objednávky od objednatele
zašle písemné potvrzení objednávky bez zbytečného prodlení, obvykle do 2 pracovních dnů
nebo do doby stanovené objednatelem, pokud je stanovena. Jinak dnem podepsání smlouvy
oběma smluvními stranami.
2.2. Jestliže zhotovitel v nabídce stanovil lhůtu pro její přijetí, smlouva je považována za
uzavřenou, pokud objednatel zašle zhotoviteli písemné přijetí nabídky v této lhůtě, za
předpokladu, že toto přijetí je zhotoviteli doručeno nejpozději do jednoho týdne po uplynutí
stanoveného termínu.
3. Výkresy a podklady
3.1. Výkresy, technické podklady a software, které byly zhotovitelem předány objednateli před
nebo po uzavření smlouvy a byly použity k výrobě, montáži a uvedení do provozu zařízení
nebo jeho části, zůstávají výlučným majetkem zhotovitele. Bez jeho souhlasu nesmí
objednatel tyto podklady používat, pořizovat kopie, reprodukovat a předat třetí osobě. Stávají
se majetkem objednatele jen pokud je to písemně sjednáno. V případě porušení tohoto
ustanovení uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny díla.
3.2. Zhotovitel, pokud je objednatelem požadováno, dodá na začátku záruční doby (dle čl. 11)
informace a dokumentaci s dostatečnými detaily k tomu, aby objednatel mohl provádět
obsluhu dodaného zařízení a jeho částí a jeho uvedení do provozu, pokud to není součástí
dodávky zhotovitele. Takové informace a dokumentace jsou majetkem objednatele a nelze na
ně aplikovat omezení dle odst. 3.1. Pokud zhotovitel požaduje, musí zůstat důvěrné.
4. Dodací podmínky
4.1.
Místo a podmínky dodání - EX works Železná 52, Brno dle INCOTERMS 2000, vydaných
Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, pokud není dohodnuto jinak.
4.2.
Skladné - jestliže objednatel neodebere objednané zboží ve sjednaném termínu, vyúčtuje
zhotovitel objednateli skladné ve výši skutečně vzniklých nákladů za uskladnění po
sjednaném termínu plnění, nejméně však ve výši 0,8% z ceny zboží za každý započatý týden
skladování. Trvá-li uskladnění déle než 20 pracovních dní, vyúčtuje zhotovitel skladné
zálohově po uplynutí každého kalendářního měsíce. Je-li ve smlouvě sjednána platba předem
a objednané zboží nemůže být objednateli odesláno z důvodů jejího nezaplacení, posuzuje
se to jako uskladnění z viny objednatele ve smyslu předchozího textu, včetně důsledků v něm
uvedených.
4.3.
Pro každou skříň či zařízení o hmotnosti vyšší než 100kg a více než 1 schodu v přístupové
trase je objednatel povinen zajistit stěhování na místo instalace.
5. Přechod rizika
Kromě případu dle odst. 6.6. stanoví se okamžik přechodu rizika dle INCOTERMS 2000, vydaných
Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.
6. Dodací lhůta
6.1.
Je-li dodací lhůta stanovena v týdnech (měsících), začíná tato běžet od nejpozdější z
následujících událostí:
a) data podepsání smlouvy nebo zaslání přijetí nabídky nebo potvrzení objednávky
b) data, kdy byly vyřízeny všechny nutné úřední formality (např. vývozní licence) a
obdržena všechna nutná povolení a záruky
c) obdržení vyjasněné technické specifikace, je-li její dodatečné předání dohodnuto
d) data obdržení dohodnuté platby předem
e) splnění podmínek dle čl. 7.
6.2.
Je-li dodací termín ve smlouvě stanoven konkrétním datem a objednatel je v prodlení se
splněním sjednané povinnosti uvedené ve smlouvě nezbytné k realizaci dodání, musí být
nový dodací termín znovu dohodnut.
6.3. Pokud nastane situace dle čl. 13. Vyšší moc, nebo se zpozdí dodávka jednáním či
opomenutím objednatele, dodací lhůta se prodlouží příčině úměrným způsobem. Toto platí i
tehdy, když nastane příčina zpoždění po uplynutí ve smlouvě stanovené dodací lhůty.
6.4. Pokud zhotovitel nesplní ve smlouvě stanovenou (nebo dle odst. 6.3. určenou) dodací lhůtu,
přináleží objednateli právo požadovat odškodnění, pokud tak učiní písemně v přiměřené
době. Pokud se objednateli dostane pomoci náhradní dodávkou, nárok na odškodnění za
zpoždění dodávky odpadá. Odškodnění činí nejvýše 0,1% za každý plný týden, avšak celkem
maximálně 5 % z ceny zpožděné části dodávky. První 2 týdny zpoždění nezakládají nárok na
odškodnění. Po obdržení odškodnění určí objednatel zhotoviteli písemně přiměřenou
náhradní dodací lhůtu. Pokud tato nová lhůta nebyla zhotovitelem dodržena z důvodů, za
které může zodpovídat, má objednatel právo odmítnout dodávku zpožděného dílu.
6.5. Z důvodu nesplnění dodací lhůty nemá objednatel žádná jiná práva a nároky, než jaká jsou
výslovně uvedena v čl. 6. Toto omezení neplatí v případě protiprávního úmyslu nebo hrubé
nedbalosti zhotovitele.
6.6. Jestliže je objednatel v prodlení s převzetím zboží a zhotovitel má zboží u sebe, zajistí
zhotovitel uskladnění zboží na náklady a riziko objednatele. Na žádost objednatele musí
zhotovitel na náklady objednatele uskladněné zboží pojistit.
Zhotovitel je oprávněn zboží zadržovat, dokud mu objednatel neuhradí náklady, jež
zhotoviteli přitom vznikly. Objednatel je povinen plnit platební podmínky dle smlouvy jako v
případě uskutečněné dodávky.
7. Cena a platební podmínky
7.1.
Cena za dílo je kalkulována dle střední hodnoty devizového kurzu Kč k EURO ke dni podpisu
smlouvy. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit tuto cenu, dojde-li v období do termínu
fakturace k devalvaci koruny větší než 3% procenta a to dle aktuálního hodnoty devizového
kurzu České národní banky v den fakturace
7.2. Pro případ změn v cenovém vývoji sjednávají strany tzv. inflační doložku. Dojde-li k meziročnímu
nárůstu inflace vyhlášenému oficiálním statistickým orgánem o více jak 5%, upraví se v tomto
poměru dosud nesplatné a splatné, ale nezaplacené platby. Toto ustanovení nabývá účinnost 90
dnů po řádném splnění zhotovitelem.
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Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, jsou standardní platební podmínky stanoveny takto:
pro počáteční obchodní případy – 100% ceny splatné při předání zboží
pro další následující obchodní případy
10% ceny je splatné jako záloha po podepsání smlouvy
90% ceny je splatné po dodání zboží
Poskytnuté zálohy do výše dohodnuté celkové ceny se vyúčtují v konečné faktuře. Zbývající část
z dohodnuté ceny objednatel uhradí na základě faktury zhotovitele po odstranění nedodělků a
převzetí díla.
V případě, že zhotovitel z důvodů na straně objednatele nebude moci přistoupit k instalaci zboží
30 dnů po termínu sjednaném v objednávce nebo obchodní smlouvě, je zhotovitel oprávněn
vystavit platební doklad k úhradě 90% ceny zboží.
Faktura (daňový doklad, zálohový list) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 12 odst.
2 zákona ČNR č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li
faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel oprávněn vrátit ho zhotoviteli
k přepracování ve lhůtě patnácti dní ode dne doručení tohoto dokladu objednateli. Ve vráceném
daňovém dokladu objednatel vyznačí důvod jeho vrácení.
Pokud není písemně sjednáno jinak splatnost faktur je 21 dnů po vystavení.
Veškerá ujednání o výši ceny včetně případných slev a skont musí být sjednána přímo ve
smlouvě, nebo dodatku smlouvy ,jinak je neplatná.
Cena se sjednává pouze za rozsah díla uvedených ve smlouvě o dílo, veškeré další práce jsou
hrazeny jako vícepráce ve smluvní ceně nebo v hodinové sazbě 800 Kč/hodina.

8. Vlastnictví
8.1. Zhotovitel zůstává vlastníkem zboží do doby úplného zaplacení ceny objednatelem a objednatel
nemá právo převést vlastnictví zboží na třetí osobu,pokud nenabyl jeho vlastnictví.
8.2. Objednatel musí dodané zboží po dobu trvání vlastnického práva zhotovitele na vlastní náklady
řádně udržovat a mít ho pojištěné proti ztrátě, odcizení, poškození a zničení v důsledku veškerých
možných událostí. Objednatel je povinen učinit opatření k zamezení toho, aby vlastnické právo
zhotovitele bylo zkráceno nebo zrušeno.
9. Zkoušení a přejímka
9.1. Zboží je před dodáním zkoušeno dle předpisů zhotovitele. Jiný rozsah zkoušek a způsob úhrady
nákladů musí být předem dohodnut ve smlouvě.
9.2. Objednatel je povinen prohlédnout zboží podle možností co nejdříve po přechodu rizika a
neprodleně oznámit písemně zhotoviteli zjištěné vady. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z
vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu
nebezpečí škody na zboží. Zhotovitel odstraní oznámené vady, pokud za ně odpovídá, co
nejdříve a objednatel je povinen mu toto umožnit.
9.3. Strany se ve smlouvě dohodnou, zda dodané zboží bude přezkoušeno a uvedeno do provozu
zhotovitelem nebo jinou kvalifikovanou osobou.
9.4. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud má dílo drobné vady, které nebrání je řádnému užívání
či pokračování navazujících prací.
9.5. K zajištění servisní podpory sdělí objednatel zhotoviteli jméno majitele popř. uživatele záložního
systému
9.6. Provedení přejímacích zkoušek vyžaduje zvláštní dohodu.
9.7. Z důvodů nedostatků jakéhokoliv druhu nemá objednatel žádná jiná práva a nároky kromě těch
uvedených v čl. 9. a 11.
10. Uvádění do provozu
Je-li součástí dodávky uvádění dodaného zboží do provozu, musí být splněny následující podmínky:
10.1. Před započetím uvádění do provozu pracovníky zhotovitele musí být dokončeny všechny
montážní a instalační práce provedené dle instrukcí zhotovitele, pokud nebyly provedeny přímo
zhotovitelem. Zhotovitel stvrdí v předávacím protokolu splnění všech podmínek nutných
k započetí uvádění do provozu.
10.2. Instalace a uvádění do provozu probíhají ve standardní pracovní době od 8:00 do 16:30. Práce
mimo tuto dobu je třeba sjednat předem a jsou zpoplatněny dle platného ceníku.
10.3. Objednatel zabezpečí, aby pracovníci zhotovitele měli volný přístup k dodaným zařízením během
celého uvádění do provozu.
10.4. Objednatel zabezpečí, aby pracovníkům zhotovitele byla k dispozici osoba, která je dobře
seznámena s prostředím a která může pracovníkům zhotovitele asistovat v průběhu celého
uvádění do provozu bez jakýchkoliv dalších nákladů.
10.5. Objednatel zajistí aby staveništní transport, instalace, funkční zkouška, zaškolení obsluha a
předání díla mohly proběhnout v jednom termínu.V případě požadavku na účast zástupců
zhotovitele v místě instalace v jiném termínu bude zhotovitel účtovat vzniklé vícenáklady.
10.6. Zhotovitel má právo fakturovat objednateli všechny čekací doby, které nejsou zapříčiněny
pracovníky zhotovitele.
11. Záruky a ručení za vady
11.1. Standardní záruční doba činí 12 měsíců od předání zboží nebo uvedení do provozu, nejdéle však
36 měsíců od dodání zboží nebo od výzvy, že zboží je připraveno k expedici. Lze smluvně sjednat
prodloužené záruční období.
11.2. Obsahem záruky je závazek zhotovitele, že dodané dílo / zboží bude po záruční dobu způsobilé
pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. Záruka za jakost se poskytuje pouze
kupujícímu / objednateli, nároky z vad zboží nelze převést na třetí osobu. Za vadu nelze
považovat změnu prodaného zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho
opotřebení či nesprávného používání nebo nesprávného zásahu, např. při nedbalém nebo
neodborném zacházení, při zásahu neoprávněnou osobou, při použití nebo instalaci zařízení
které UPS Technology s.r.o. považuje za nevhodné, užívání a skladování věci rozporu s platnými
technickými podmínkami, normami ČSN, návodem a obvyklými postupy.
11.3. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené neodborným zásahem objednatele nebo třetí
osoby nebo pokud objednatele v případě poruchy neučiní neodkladně opatření k omezení
následků a nedá příležitost zhotoviteli závadu odstranit. Záruka se dále nevztahuje na závady
vzniklé vyšší mocí či neodbornou manipulací, nedodržením návodů k obsluze, nedodržením
obvyklých způsobů užívání, způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav a
při poškození ze strany objednatele.
11.4. Zhotovitel neodpovídá za poškození způsobené nesprávným skladováním objednatelem,
nesprávným vnějším zapojením pokud je neprovádí sám zhotovitel, poškození vnějšími vlivy,
zejména účinky elektrických veličin nepřípustné velikosti, neodbornou montáží a chybným
seřízením, pokud je neprovedl sám zhotovitel. Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé vyšší
mocí či neodbornou manipulací, nedodržením návodů k obsluze, nedodržením obvyklých způsobů
užívání, způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav a při poškození ze
strany objednatele,
11.5. Za vadu nelze považovat snížení nebo ztrátu kapacity akumulátorů způsobenou jejich umístěním
v prostředí s teplotou mimo rozsah 17- 22`C , a nefunkčnost zboží vzniklou v důsledku umístění
v jiném něž obyčejném bezprašném prostředí o vlhkosti 50-95% (bez kondenzace).
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11.6. Ze záruky jsou vyjmuty všechny závady, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím špatného
materiálu, chybnou konstrukcí, neúplným zpracováním, v důsledku stavebních nebo montážních
prací provedených zhotovitelem, např. závady vzniklé přirozeným opotřebením, nadměrným
namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými a elektrolytickými vlivy,
stavebními a montážními pracemi neprovedenými zhotovitelem a všemi dalšími příčinami, za
které nemůže zhotovitel odpovídat. Stopy po malířských pracích a stavební prach na DPS jsou
důvodem k okamžitému zrušení záruky.
11.7. Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost nevzniká, jestliže
objednatel neobjedná minimálně 1x za 12 měsíců u UPS a 1x za 6 měsíců u MTG profylaktickou
prohlídku spojenou s nezbytnou údržbou pracovníky zhotovitele.
11.8. Záruční doba je předčasně ukončena, ke dni, kdy je v průběhu záruční doby na zboží proveden
zásah osobou, která nemá certifikaci UPS Technology s.r.o. k servisu, nebo ke dni podpisu
servisní smlouvy s takovouto osobou.
11.9. Z důvodů závad materiálu, konstrukce, provedení, stavebních nebo montážních prací
provedených zhotovitelem, jakož i z důvodů neplnění garantovaných vlastností nemá objednatel
žádná jiná práva a nároky kromě v čl. 11 uvedených.
11.10. Za řádné uplatnění vady lze považovat pouze takové, s nímž je spojeno předložení záručního listu
a potvrzení, že reklamované zboží je shodné se zbožím uvedeném v záručním listě (zboží musí
mít výrobní štítek se shodným číslem, jaké je uvedeno v záručním listě).
11.11. Vady zboží v záruční době budou bezplatně opraveny v servisním středisku prodávajícího.
Případné náklady na dopravu servisního technika na místo instalace hradí objednatel.
11.12. K odstranění oprávněně reklamované vadu je zhotovitel povinen nastoupit bez zbytečného
prodlení odstranit ji bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů od nahlášení.
11.13. Náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s nedůvodným uplatněním vady kupujícím, je
objednatel povinen nahradit zhotoviteli.
12. Vyloučení dalších ručení
12.1. Veškeré následky případů nedodržení smlouvy ze strany zhotovitele, jakož i veškeré možné
požadavky a nároky objednatele jsou regulovány s definitivní platností v těchto podmínkách.
Zvláště jsou vyloučeny veškeré nároky na náhradu škody, slevy, zrušení smlouvy, odstoupení od
smlouvy, které nejsou výslovně citovány. V žádném případě nevzniká právo objednatele na
náhradu škod, které nevznikly na samotném předmětu dodávky. Nevzniká právo objednatele na
náhradu škod vzniklých v důsledku výpadku výroby, ztráty užitku, ztráty objednávek, ušlého zisku,
jakož i všech ostatních přímých nebo nepřímých škod. Toto omezení neplatí v případě
protiprávního úmyslu nebo hrubé nedbalosti zhotovitele, jakož i pomocných osob.
13. Součinnost
13.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli stavbu k provedení díla, a to v takovém stadiu , aby
zhotovitel mohl přikročit k řádnému provedení díla. Při přejímání potvrdí zhotovitel soulad
provedení stavby s dokumentací, případně upozorní na zjevné vady. O převzetí stavby sepíší
smluvní strany protokol.
13.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (místo montáže), resp. stavební připravenost, vč.prostor
pro zařízení staveniště formou zápisu do stavebního deníku v takovém rozsahu, aby zhotovitel
mohl dílo provádět ve sjednaných termínech. Jeho součástí a nezbytnou náležitostí je i určení
z zajištění bezpečné dopravní trasy na staveniště (místo montáže).
13.3. Objednatel se zavazuje zajistit veškeré přípravné stavební a elektrotechnické práce dle
požadavků zhotovitele a projektu na stavební a elektrotechnické práce 15 dnů před termínem
plnění.
13.4. Objednatel zajistí, aby el. rozvody, na které bude záložní systém instalován, splňovaly příslušné
normy, především ČSN 332000-4-41, ČSN 331500 a normy související. Připravenost el. rozvodů
oznámí zhotoviteli.
13.5. Objednatel předá místo plnění prosté všech právních a faktických vad.
13.6. Stavební připraveností se rozumí především :
a) Odpovědná osoba objednatele k převzetí je na místě instalace
b) Je volná odsouhlasená přístupová trasa a prostředky k přemístění záložního systému na místo
instalace
c) Místnost instalace je stavebně připravena (přístupná, uzamykatelná, vyklizená, bezprašné
provedení stavebních konstrukcí, obyčejné bezprašné prostředí, dokončené podlahy, stropy,
otvory pro vzduchotechniku a výfuk, nátěry a ostatní práce ohrožující mechanicky, chemicky,
elektricky /nelze svařovat obloukem/),
d) Navazující rozvaděče budou instalovány, zapojeny a odjištěny podle projektu začlenění do
rozvodu NN a bude provedena jejich revize
e) Zemnicí sytém dokončen
f) EPO řešení-havarijní odpojení od zátěže- dokončeno (je-li požadováno)
g) Je trvalá přípojka – aby bylo možno soustavu uvést pod napětí
h) Je provedeno finální dokončení rozvodů NN souvisejících s provozem záložního zdroje napájení
(přívody i vývody).
i) Pro funkční zkoušku je nutné připojení dohodnutá provozní zátěž ze strany odběratele (chráněné
spotřebiče musí být nainstalovány)
j) kompetentní osoby pro komunikaci, zaškolení a předání díla jsou přítomny v dohodnutých
termínech
13.7. Objednatel zajistí volný přístup pracovníků zhotovitele na místo plnění dle jeho požadavků po
předchozí konzultaci s objednatelem.
13.8. Objednavatel je povinen zajišťovat koordinovaný postup pro zajištění BOPZ.
13.9. Objednatel předá zhotoviteli bezplatně zařízení staveniště za účelem provedení díla, především
pak :
- stavbu k provedení díla,
- napojovací místa přípojky el. energie, telefonu,
- prostor vjezdu z veřejné komunikace a volnou přístupovou cestu
- základní polohopisné body stavby.
13.10. Součinnost objednatele je podstatnou povinností, na níž závisí včasné splnění závazků
zhotovitelem.

Za případy vyšší moci jsou považovány tyto události, pokud nastanou po uzavření smlouvy a
znemožňují její plnění: pracovní konflikty a všechny okolnosti vymykající se vůli obou smluvních
stran, jako epidemie, oheň, přírodní katastrofy, mobilizace, válka, povstání, stávky, zabavení,
embargo, zákaz transferu deviz, chyby a všeobecný nedostatek dopravních prostředků,
všeobecný nedostatek vstupních materiálů a surovin, omezení odběru elektrické energie. Smluvní
strana postižená událostí vyšší moci je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé straně
a provést všechna opatření ke zmírnění následků případného neplnění smlouvy.
16. Odstoupení od obchodní smlouvy (smlouvy o dílo,kupní smlouvy…)
16.1. Podstatné porušení této smlouvy, při kterém druhá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy
odstoupit (§344, § 345 obch. zákoníku) je:
a) zahájení insolvenčního řízení
b) prohlášení konkursu na majetek kterékoliv ze smluvních stran, nebo pokud soud insolvenční
návrh zamítne pro nedostatek majetku,
16.2. Objednatel může odstoupit od uzavřené smlouvy:
a) jestliže zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než 6 měsíců u případů s
dodací lhůtou do 12 měsíců nebo déle než 9 měsíců u případů ostatních.
b) kromě případů vyšší moci, jestliže skluz v dodávce je více než 6 měsíců.
c) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 14 dnů.
16.3. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy:
a) jestliže objednatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než 6 měsíců u případů s
dodací lhůtou do 12 měsíců
b) kromě případů vyšší moci,jestliže skluz v platbě předem je více než 6 měsíců
c) při nezaplacení smluvené zálohy nebo daňových dokladů do 30 dnů od uplynutí stanoveného
termínu placení
d) pokud celkové pohledávky po splatnosti zhotovitele vůči objednateli neuhrazené na účet
zhotovitele k datu ohlášení stavební připravenosti překročí 12% smluvní ceny tohoto díla bez
DPH.
e) porušení povinnosti poskytnout součinnost objednatelem
f) v případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem si smluvní strany vzájemně vrátí svá plnění.
16.4. Smluvní strany se dohodly, že povinný uhradí oprávněnému náklady na vykonané práce, které
vznikly:
a) zhotoviteli tím, že začal na základě objednávky v nezbytně nutném rozsahu přípravu plnění
podle objednávky
b) zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě přiměřené závazku, určené zhotovitelem,
nesplnil svoji povinnost součinnosti v dojednaném rozsahu, a proto zhotovitel od smlouvy
odstoupil.
16.5. Pro případ odstoupení od smlouvy objednatelem se tento zavazuje zaplatit zhotoviteli veškeré
náklady, které mu vznikly se zhotovením díla ke dni doručení oznámení o odstoupení od smlouvy
včetně nákladů na pořízený materiál, výrobky, stroje a zařízení, které nebyly do doby zastavení
stavby zabudovány do díla ale byla již zakoupeny nebo závazně objednány zhotovitelem.
16.6. Dojde-li k zastavení stavby z důvodů neležících na straně zhotovitele, objednatel se zavazuje
zaplatit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly se zhotovením díla ke dni zastavení stavby,
včetně nákladů na pořízený materiál, výrobky, stroje a zařízení, které nebyly do doby zastavení
stavby zabudovány do díla ale byla již zakoupeny nebo závazně objednány zhotovitelem. Ty se
po zaplacení stávají majetkem objednatele.
17. Zvláštní ustanovení
17.1. Objednatel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy /objednávky
v tajnosti jak o obchodní tajemství dodavatele ve smyslu obchodního zákona č. 513/1991 Sb. a
nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám ani pod záminkou, že bude rozšiřovat dobré
obchodní jméno zhotovitele.
18. Povinnost zpětného odběru.
Zhotovitel se zavazuje zpětně odebírat zboží (elektrické akumulátory) na které se vztahuje
povinnost zpětného odběru dle. zák č183/2001 Sb O odpadech. Zpětný odběr je bezplatný a
probíhá na adrese UPS Technology, spol. s r.o., Železná 5, 617 00 Brno, v provozní době: Po-Pá
8:00 16:30.
19. Arbitráž a použitelné právo
19.1 Uzavřená smlouva a veškeré s ní související právní vztahy se řídí právním řádem České
republiky.
19.2 Smluvní strany se vždy pokusí dosáhnout smírného řešení sporů, které mohou vzniknout při
plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní. Nebudou-li strany schopny vyřešit spory smírnou
cestou, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u
Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci, z nichž po
jednom jmenuje každá ze stran. Pokud se tito rozhodci neshodnou na třetím, předsedajícím
rozhodci, bude tento třetí rozhodce určen losem z řad rozhodců zapsaných v seznamu rozhodců,
vedeném Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Losování
provede Objednatelem určený notář. Pokud jedna strana neurčí rozhodce do 30 dnů od písemné
výzvy druhé straně k jeho určení, smluvní strany sjednávají, že spor bude rozhodnut pouze
rozhodcem, kterého určila první strana.

14. Montážní deník
14.1. Zhotovitel povede montážní deník v době od převzetí staveniště až do dne, kdy odstraní poslední
z vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla.
14.2. Do montážního deníku budou zhotovitel i objednatel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací
a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
14.3. Zhotovitel i objednatel jsou povinní sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 2
pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na
odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda
smluvních stran o ceně.
15. Vyšší moc

Dokument společnosti UPS Technology, spol. s r. o.

2

Platnost od: 01.05.2009

