Příloha č. 8

Doplňující obchodní podmínky
k poptávkovému řízení

„Dodávka multifunkčních čipových karet“

Smluvní pokuty
1. Bude-li prodávající v prodlení s dodáním zboží, je prodávající povinen uhradit kupujícímu na
vyzvání smluvní pokutu ve výši 5% z ceny (bez DPH) včas nedodaného zboží.
2. Bude-li prodávající v prodlení s dodáním zboží o více než 10 pracovních dní, je prodávající
povinen uhradit kupujícímu na vyzvání smluvní pokutu ve výši 10% (bez DPH) z ceny
nedodaného zboží.
3. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování, není-li ve
vyúčtování uvedena splatnost delší.
Nabytí vlastnického práva
1. Kupující se stává vlastníkem zboží okamžikem jeho převzetí. Skutečností dokládající tento
okamžik je podpis oprávněné osoby kupujícího na předávacím protokolu (dodacím listu). Tímto
okamžikem také přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
Škoda a vady Zboží
1. Vadným plněním se považuje také zejména nedodání zboží v odpovídající kvalitě. Prodávající
odpovídá za škodu způsobenou kupujícímu nebo třetím osobám vadným plněním.
2. Hrubým porušením smlouvy je zejm. prodlení prodávajícího s dodáním zboží o 10 a více
pracovních dní nebo nedodání či odmítnutí dodání zboží.
3. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které má dodané zboží v okamžiku jeho předání,
i když se vada stane zjevnou (bude zjištěna) až po této době.
4. Práva a povinnosti smluvních stran z titulu odpovědnosti za vady dodaného zboží a z titulu
náhrady škody se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Prodávající odpovídá též za škodu, kterou způsobí kupujícímu a jeho obchodním partnerům
v souvislosti s nekvalitním plněním či porušením smluvních povinností.
5. Kupující má právo v případě, že celkový objem reklamovaných karet překročí 1% z dílčí
dodávky, uplatnit smluvní pokutu ve výši 57 Kč bez DPH za každý reklamovaný kus, kde
prodávající neprokázal, že za vadu neodpovídá.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
Ve zbytku se řídí vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z titulu přechodu nebezpečí
škody na zboží příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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7. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na předmět dodávky v délce 24 měsíců. Záruční lhůta
počíná běžet okamžikem předání zboží kupujícímu.
8. Kupující je povinen reklamovat vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu po té, kdy vadu
zjistí. Reklamace se uplatňují na adrese prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
V reklamaci kupující uvede, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
9. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit a reklamaci vyřídit v zákonem stanovené lhůtě.
Má se za to, že je reklamace oprávněná, dokud prodávající neprokáže opak. V případě
požadavku kupujícího je prodávající povinen nahradit vadné zboží jiným zbožím (bezvadným),
a to vždy, bez ohledu na to, zda prodávající reklamaci uznává či nikoli.

