Plzeňská teplárenská, a.s., Doubravecká 2760/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
Obchodní podmínky pro závazkové vztahy z kupních smluv
Tyto obchodní podmínky upravují obsah kupních smluv, jejichž účastníkem je jako kupující obchodní
společnost Plzeňská teplárenská, a.s.
1.

Přijetí návrhu kupní smlouvy
Objednávka vystavená kupujícím představuje návrh na uzavření
kupní smlouvy. Lhůta k přijetí tohoto návrhu činí 30 dnů, během níž
může být návrh odvolán. Marným uplynutím této lhůty návrh zaniká.

2.

Předmět smlouvy
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží určené ve smlouvě
a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se
zavazuje zaplatit kupní cenu určenou ve smlouvě.

3. Kupní cena a platební podmínky
3.1 Kupní cena je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené
s dodáním zboží a jeho zabalením, popř. s jeho opatřením pro
přepravu. Cena je ve smlouvě uvedena bez DPH.
3.2 Cenu navýšenou o případnou DPH dle platných právních předpisů
bude prodávající fakturovat kupujícímu do 15 dnů po dodání zboží
a fakturu (daňový doklad) odešle neprodleně po jejím vystavení
kupujícímu. Prodávající je oprávněn fakturovat kupujícímu v tištěné
nebo v elektronické podobě. V případě elektronické fakturace zašle
fakturu na e-mailovou adresu faktury@plzenskateplarenska.cz.
Lhůta splatnosti faktury je vždy 30 dnů od jejího vystavení. Faktura
bude hrazena formou bankovního převodu. Ocitne-li se kupující v
prodlení se zaplacením ceny, má prodávající právo požadovat
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den
prodlení.
3.3 Faktura musí kromě náležitostí požadovaných zákonem o dani
z přidané hodnoty obsahovat také (i) označení peněžního ústavu a
číslo účtu prodávajícího, (ii) číslo kupní smlouvy, tj. číslo této
objednávky, (iii) údaj o době splatnosti faktury uvedený v souladu
s těmito obchodními podmínkami, (iv) rozpis dodaného zboží po
položkách vč. ceny za jednotlivé položky.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené obecně
závaznými předpisy a/nebo náležitosti stanovené výše, není kupující
povinen plnit podle této faktury. Kupující vrátí bez zbytečného
odkladu takto vadně vystavenou fakturu prodávajícímu s uvedením
důvodu jejího vrácení. Prodávající je povinen dle povahy závad
vystavit kupujícímu opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu.
Nová lhůta splatnosti pak počíná běžet ode dne vystavení opravené
nebo nově vyhotovené faktury, kupujícímu neprodleně odeslané.
3.4 Kupující je oprávněn provést v souladu s § 109a) zákona o DPH
zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu,
jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
nespolehlivým plátcem.
3.5 Prodávající jako plátce DPH prohlašuje, že splnil svou povinnost
stanovenou mu zákonem o DPH k oznámení čísel svých bankovních
účtů používaných pro ekonomickou činnost svému správci daně
a zavazuje se na fakturách uvádět pro platby vždy ta čísla účtů, která
byla oznámena příslušnému správci daně a jím zveřejněna v databázi
umožňující dálkový přístup. V případě, že prodávající (i) pro platbu
nebo její část na příslušné faktuře uvede účet, který není shodný
s jeho účtem aktuálně zveřejněným jeho správcem daně způsobem,
který umožňuje dálkový přístup, a/nebo (ii) bude zveřejněn jako
nespolehlivý plátce, a to způsobem předpokládaným zákonem
o DPH, a/nebo (iii) má účet, na který má být poskytnuta zčásti nebo
zcela bezhotovostním převodem platba za jím zdanitelné plnění
uskutečněné v tuzemsku, vedený poskytovatelem platebních služeb
mimo tuzemsko, má kupující právo volby mezi (a) vrácením
příslušné faktury k opravě nebo (b) zadržením DPH z každé
fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění a jejím uhrazením
(aniž k tomu bude vyzván) za prodávajícího příslušnému správci
daně. Pokud bude postupováno dle písm. (b) výše platí, že po
provedení úhrady DPH příslušnému správci daně je úhrada
zdanitelného plnění prodávajícímu bez příslušné DPH považována za
řádnou úhradu. Pokud vyjde najevo, že prodávající neoznámil svému
správci daně čísla bankovních účtů používaných pro ekonomickou
činnost anebo že ve fakturaci uvádí jiná, než oznámená a správcem
daně zveřejněná čísla účtů, je kupující oprávněn postupovat
některým ze způsobů uvedených výše a je v takovém případě rovněž
oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4. Dodání zboží
4.1 Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnuté lhůtě, v paritě DAP
Plzeň, Plzeňská teplárenská, a.s., dle INCOTERMS 2010 a na
vnější viditelné části obalu uvést svoji adresu a číslo objednávky.
Kupující je oprávněn odmítnout převzít zboží, jestliže dodané zboží
není viditelně označeno na obalu číslem objednávky a dále, má-li
zjevné vady nebo jestliže obal zboží je tak vážně poškozen, že
kupující může mít důvodně za to, že zboží je poškozeno.
4.2 Dodání zboží se uskuteční jeho předáním kupujícímu v jeho sídle
v Plzni, a to konkrétně v areálu uvedeném na objednávce, tj.:
AREÁL TEPLÁRNA, Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň
AREÁL ZEVO, Chotíkov, GPS 49°48'12.917"N, 13°17'51.453"E
AREÁL ENERGETIKA, Tylova 1/57, 301 00 Plzeň.
4.3 Jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím po železnici,
uskutečňuje se dodání zboží v tomto případě v železniční stanici
Plzeň - Hlavní nádraží:
AREÁL TEPLÁRNA vlečka Plzeňská teplárenská
AREÁL ENERGETIKA vlečka ŠKODA - hlavní závod (eventuálně
vlečka ŠKODA - Doudlevce).
5. Záruka za jakost/Nároky z vady zboží
5.1 Prodávající přebírá závazek, že zboží si zachová nezávadnost po
dobu 24 měsíců (záruční doba) od převzetí zboží a umožní tak
kupujícímu jeho řádné užívání. Kupující může podat prodávajícímu
zprávu o vadách zboží kdykoliv během záruční doby.
5.2 Má-li dodané zboží vady, může kupující v záruční době požadovat
odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodáním
chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad nebo
požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady
opravitelné, případně požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
nebo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující může zvolit podle
vlastního uvážení mezi výše uvedenými nároky a tuto volbu může
oznámit kdykoliv během záruční doby.
6. Smluvní pokuty
6.1 Ocitne-li se prodávající v prodlení s dodáním zboží, má kupující
nárok účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05%
z celkové ceny zboží za každý den prodlení.
6.2 Smluvní pokuta bude kupujícím vyúčtována prodávajícímu s lhůtou
splatnosti 30 dnů od okamžiku doručení příslušného vyúčtování
smluvní pokuty prodávajícímu.
6.3 Ujednání o smluvní pokutě se nedotýká práva kupujícího požadovat
náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se
vztahuje smluvní pokuta. Kupující je také oprávněn domáhat se
náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
7. Závěrečná ustanovení
7.1 Smluvní strany berou na vědomí, že Plzeňská teplárenská, a.s. je
právnickou osobou, v níž má většinovou majetkovou účast územní
samosprávný celek, a proto se na tuto smlouvu (dále také jen
„smlouva“), v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), vztahuje povinnost
uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr
smluv“).
7.2 Smluvní strany dále prohlašují, že údaje o smluvní straně, se kterou
Plzeňská teplárenská, a.s. uzavírá tuto smlouvu, a ceně tvoří
obchodní tajemství a z tohoto důvodu budou tyto údaje (metadata)
vyloučeny z uveřejnění v Registru smluv ve smyslu ust. § 5 odst. 6
ZRS.
7.3 Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že tuto smlouvu
uveřejní v Registru smluv pouze Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve
verzi pro uveřejnění, tj. po znečitelnění údajů (metadat), které tvoří
obchodní tajemství, a to nejpozději do 30 dnů po podpisu této
smlouvy.
7.4 Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním
těchto obchodních podmínek.
7.5 Kupní smlouvy s mezinárodním prvkem se řídí českým právním
řádem a vylučuje se v této souvislosti aplikace Úmluvy OSN
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

