VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PILOUS spol. s r.o.

I.

Platnost Všeobecných obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí mezi společností PILOUS spol. s r.o. (dále jen „Pilous“) a dodavatelem.
Jiné obchodní podmínky se použijí pouze v případě, vyjádří-li s nimi Pilous písemně svůj výslovný souhlas.
II.

Objednávky a smlouvy

Pokud nebylo předem písemně ujednáno jinak, smlouvy a objednávky se společností Pilous mohou být uzavírány pouze písemně
a musí být podepsány zástupci obou smluvních stran. Písemně musí být sjednány rovněž veškeré změny dokumentů vzniklých v
souvislosti s realizací předmětu smlouvy.
V případě uzavírání objednávek písemnou formou je objednávka přijata a smlouva uzavřena okamžikem, kdy byla společnosti
Pilous doručena kopie objednávky řádně podepsané dodavatelem.
III.

Utajení

Dodavatel je povinen nakládat se smlouvou a se všemi s její realizací souvisejícími obchodními a technickými informacemi jako s
obchodním tajemstvím a důvěrnými informacemi společnosti Pilous (dále jen „důvěrné informace“).
Povinnost utajení důvěrných informací platí nezávisle na tom, zda smlouva byla uzavřena, i pro důvěrné informace získané během
nabídkové fáze a po skončení smlouvy.
Všechny dokumenty poskytnuté společností Pilous jsou a zůstanou jejím vlastnictvím. Tyto dokumenty a veškeré kopie, opisy a
data uložená na datových nosičích musí být při ukončení smlouvy nebo v průběhu doby trvání smlouvy na výzvu Pilous v plném
rozsahu vráceny nebo zničeny (skartovány) a jejich zničení zdokumentováno. Povinnost zničení (skartace) odpadá pouze v
případech stanovených zákonem.
IV.

Způsob dopravy

Společnost Pilous si vyhrazuje právo určit přepravní trasy a způsob přepravy stejně jako dopravního prostředku a způsobu balení.
Pro podmínky dodání se použijí INCOTERMS v nejnovějším znění platném v okamžiku uzavření smlouvy.
V.

Platební podmínky

Splatnost pohledávek se řídí vždy lhůtami uvedenými ve smlouvě nebo v objednávce.
Podmínkou splatnosti pohledávek dodavatele je, že má společnost Pilous k dispozici ověřitelné a formálně správné daňové
doklady.
Dodavatel není oprávněn své pohledávky vůči společnosti Pilous započítat, postoupit nebo zastavit, pokud nebylo písemně
ujednáno jinak. Takový úkon je vůči společnosti Pilous, bez jejího souhlasu podle předchozí věty, neúčinný.
Na žádost společnosti Pilous je dodavatel povinen prokázat, že je majitelem účtu, na který mají být hrazeny platby.
VI.

Smluvní pokuta

Pokud nebude ve stanovené lhůtě řádně splněno dodání zboží nebo provedení služby, zaplatí dodavatel společnosti Pilous
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celého plnění za každý započatý týden prodlení, maximálně však 5 % z ceny celého plnění.
Společnost Pilous je oprávněna započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávce dodavatele na zaplacení ceny
plnění. Zaplacení smluvní pokuty a úroků z prodlení nemá vliv na nárok společnosti Pilous na náhradu případné další vyšší škody.
Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení smlouvy.

VII.

Rozhodné právo a příslušnost soudů

Smlouva a s ní související právní úkony, jakož i právní vztahy vzniklé porušením smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
Použití mezinárodního práva soukromého, jakož i Úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.
Pro veškeré spory vznikající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní je příslušný soud České republiky, v jehož obvodu leží sídlo
společnosti Pilous.
VIII.

Výpověď

Výpovědní lhůty se řídí smluvním ujednáním.
V následujících případech je společnost Pilous oprávněna smlouvu vypovědět v 15-ti denní lhůtě nebo od smlouvy s okamžitými
účinky odstoupit dle uvážení Pilous:
a)
b)
c)
d)
e)
IX.

bylo zahájeno insolvenční nebo jiné podobné řízení u dodavatele;
dodavatel se zjevně dostal do platební neschopnosti;
dodavatel vstoupil do likvidace;
u dodavatele došlo k ukončení jedné z jeho činností, bez které není možné splnění účelu smlouvy;
dodavatel nesplnil předmět smlouvy řádně a včas.

Provedení zakázky s využitím subdodavatelů

Dodavatel je oprávněn pověřit třetí osoby jako např. subdodavatele nebo nezávislé pracovníky k provedení dodávky nebo
služby pro Pilous pouze na základě výslovného a písemného souhlasu společnosti Pilous.
Dodavatel odpovídá za kvalitu poskytnutých služeb rovněž v případě využití subdodavatelů.

