Nákupní podmínky KOSTAL
Právní vztah mezi Dodavatelem na jedné straně a LEOPOLD KOSTAL GMBH & CO. KG a/nebo jeho propojenými podniky (viz www.kostal.com) na straně druhé – dále jen „Odběratel“ – se řídí
temito podmínkami a případnými dalšími písemnými dohodami.
Změny a doplňky vyžadují písemnou formu. Změny jednotlivých ustanovení nemají vliv na platnost ostatních ustanovení. Pro smlouvu platí výhradně nákupní podmínky Odběratele. Jiné podmínky
se obsahem smlouvy nestanou, i když proti nim Odběratel výslovně nevznesl námitky.
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ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI
Není-li ujednáno jinak, zavazuje se Dodavatel k zachování mlčenlivosti takto:
Se všemi technickými a obchodními podrobnostmi, které vyjdou najevo z obchodního
vztahu, je nutno zacházet jako s obchodním tajemstvím. K tomu mj. náleží modely,
výkresy, šablony, vzory, listy s údaji, software a podnikové normy. Smějí být předávány
jen k předem smluvně stanoveným účelům. Rozmnožování a předávání třetím stranám
je bez výslovného písemného povolení Odběratele zakázáno.
Ze sdělení informací jakéhokoli druhu odběratelem nemůže Dodavatel odvozovat
žádná licenční práva, práva výroby podle vzoru, užívací nebo jiná práva. Všechna
práva, zejména k přihlášce průmyslových práv (např. patentů), zůstávají vyhrazena
Odběrateli.
Dodavatel je povinen zavázat své pracovníky a subdodavatele k zachování
mlčenlivosti.
Odběratel i jeho zmocněnci se vůči Dodavateli zavazují zachovávat stejným způsobem
mlčenlivost při návštěvách nebo provádění auditů.
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RÁMCOVÁ UJEDNÁNÍ, DLOUHODOBÁ DODAVATELSKÁ UJEDNÁNÍ
Pokud je dodavatelský vztah předem stanoven na více než jedinou objednávku,
nastane mezi Odběratelem a Dodavatelem zahájením obchodního vztahu automaticky
uzavření Rámcové smlouvy. Tyto nákupní podmínky představují rámcová ujednání
a jsou podkladem pro plánovanou podnikatelskou činnost. Účelem rámcových
ujednání je předem upravit budoucí ustanovení, obsažená v jednotlivých ujednáních
(např. rámcové smlouvy, objednávky, plány dodávek).
Samotná Rámcová smlouva nezavazuje Odběratele k objednání zakázky nebo
k jakýmkoli platbám.
Dodavatel je povinen po dobu platnosti Rámcové smlouvy uzavírat s Odběratelem
jednotlivá ujednání za podmínek v ní uvedených.
U dodávky sériového materiálu vyjadřuje Dodavatel svou připravenost provozovat
v případě potřeby konsignační sklad u Odběratele nebo jeho poskytovatele logistických
služeb. Podrobnosti budou sjednány ve zvláštní smlouvě o konsignačním skladu.
Dlouhodobá dodavatelská ujednání slouží k závaznému zásobování zvlášť sjednaným
artiklem/materiálem po dobu platnosti celé série vozidel/přístrojů zákazníka Odběratele
včetně doby zásobování náhradními díly. Základní smluvní podmínky jsou upraveny
Rámcovou smlouvou.
Převzetím první objednávky/rámcové smlouvy Dodavatel zaručuje dodávání po celé
zásobovací období, minimálně za společně stanovených podmínek.
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Rámcové smlouvy/objednávky, které nebyly zadány nákupním oddělením, vyžadují
ke své účinnosti písemné svolení nákupního oddělení Odběratele.
Rámcové smlouvy, objednávky, plány dodávek a potvrzení nebo schválení jsou
závazné jen tehdy, když jsou učiněny písemně, a to dopisem, faxem, přenosem dat.
Pokud Dodavatel neakceptuje rámcovou smlouvu, objednávku či plán dodávek
do dvou týdnů od jejich obdržení, je Odběratel oprávněn je zrušit.
Dodavatel je povinen písemně potvrdit počáteční objednávku/rámcovou smlouvu,
předcházející plánu dodávek. Plán dodávek Odběratele je závazný, pokud Dodavatel
nevznese do pěti (5) pracovních dnů od jeho obdržení výslovnou písemnou námitku.
Od písemného potvrzení se jinak upouští.
Odběratel může od Dodavatele v rámci únosnosti požadovat změny předmětu
dodávky v konstrukci, provedení, množství a termínu. Přitom je nutno dohodou
přiměřeně upravit důsledky, zejména vícenáklady nebo snížené náklady.
Odběratel má právo kdykoli přizpůsobit termíny a množství své skutečné potřebě.
Pozastaví-li smluvní partner své platby, nebo bylo-li zahájeno konkursní řízení na jeho
majetek či soudní nebo mimosoudní narovnávací řízení, je druhá smluvní strana
oprávněna do nesplněné části odstoupit od smlouvy.

6.

DOKLAD O PŮVODU, EXPORTNÍ OMEZENÍ
Dodavatel je na požádání Odběratele kdykoli povinen uvést původ jím dodaného zboží,
jeho výrobce, příp. vlastního Dodavatele. Dodavatel neprodleně poskytne kompletní
a podepsaný doklad o původu požadovaný odběratelem.
Dodavatel bude Odběratele bez vyzvání informovat, pokud jeho dodávky podléhají
zcela nebo zčásti exportním omezením.

4.

PLATBA
Sjednané ceny jsou ceny pevné.
Platba se uskuteční po dodání zboží podle smlouvy popř. po převzetí plnění
po obdržení řádné a přezkoumatelné faktury. Pro platební lhůty a lhůty skont
je v případě ujednané metody dobropisování rozhodující datum uskutečnění dodávky,
jinak pozdější datum obdržení dodávky nebo faktury. Pro jiná plnění platí datum
převzetí. Platby jsou splatné po příchodu faktury nebo po převzetí plnění či po dodání
zboží 25. dne měsíce následujícího po dodávce, po odečtení skonta 3% nebo podle
zvláštního ujednání.
V případě akceptace předčasných dodávek se splatnost řídí podle sjednaného termínu
dodávky.
V případě vadné dodávky je Odběratel oprávněn zadržet část hodnoty platby
až do řádného splnění.
Odběratel je oprávněn započíst své splatné pohledávky.
Dodavatel nebude uplatňovat zadržovací právo u dodávek zboží, služeb nebo
pracovních výkonů, ani práva užívání.
Právo započíst přísluší Dodavateli jen u nesporných nebo pravomocně určených
nároků.
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ODBĚR
Zadané plány dodávek, rámcové smlouvy a objednávky zavazují Odběratele jen
k odběru množství, připadajícího na období čtyř (4) týdnů. Odchylky jsou pro
Odběratele závazné jen po zvláštním písemném ujednání.
Materiálové dispozice, které jsou Dodavatelem prováděny nad pevné období osmi (8)
týdnů, se zásadně uskuteční na jeho odpovědnost, pokud není písemně ujednáno
jinak.
Odběratel je oprávněn odmítnout přijetí zboží, které bylo dodáno před uvedenými
termíny, nebo předčasně dodané zboží poslat na náklady a riziko Dodavatele zpět,
či je na náklady Dodavatele uskladnit u třetí strany. Totéž platí při dodávce většího
množství.
Zvýšené nebo snížené dodávky (včetně částečných dodávek) jsou přípustné jen
s výslovným svolením Odběratele.
PŘIPRAVENOST K DODÁVCE, POJISTNÁ ZÁSOBA
Dodavatel se zavazuje zhotovit a dodat sjednané množství v požadované kvalitě tak,
aby mohlo být hned použito v sériové výrobě. Na základě jemu oznámené a ujednané
poptávky se zavazuje k zásadní připravenosti k dodávkám, která připouští i krátkodobé
pružné jednání Odběratele.
Není-li ujednáno jinak, zavazuje se Dodavatel udržovat pojistnou zásobu ve výši
jedné (1) týdenní spotřeby. Pojistná zásoba se udržuje s přihlédnutím k aktuálnímu
technickému stavu a zajištění další zpracovatelnosti, tj. střídavě podle principu FIFO.
Pojistnou zásobu je na požádání třeba prokázat.
BALENÍ, ODESÍLÁNÍ, OPATŘENÍ ŠTÍTKY
Není-li ujednáno jinak, je třeba dodávané zboží zabalit řádně a tak, jak je v obchodním
styku obvyklé a věcně správné. Obaly na elektronické prvky nebo součásti musejí být
schopné odvádět elektrostatické výboje. Za poškození následkem nedostatečného
balení odpovídá Dodavatel.
Zboží se dodává v jednorázovém nebo vratném obalu. Vratné obaly se používají
jen tehdy, pokud to Odběratel vyžaduje a schválí (KOSTAL obalová směrnice:
www.kostal.com ).
Místem plnění je místo převzetí, určené Odběratelem. Dodávky včetně balení musejí
být uskutečněny na náklady Dodavatele do příslušného uvedeného místa převzetí. Platí
(dodací podmínky) INCOTERMS 2000, sjednané s Dodavatelem. Není-li k dispozici
žádné ujednání, zásadně platí INCOTERM DDP (na náklady Dodavatele do domu).
Pokud Odběratel nezadal žádné instrukce, je nutno dodávky, za něž musí Odběratel
částečně nebo zcela nést přepravní náklady, přepravovat nákladově nejvýhodnějšími
tarify a způsoby expedice.
V případě dodávek ze závodu (INCOTERM EXW) není zboží třeba připojišťovat
pro transport, pokud Odběratel neudělí opačný pokyn.
Na dodacích dokladech je třeba uvést objednací a materiálové číslo Odběratele, jakož
i revizní stav, hrubou a čistou hmotnost, dodací množství, počet balíků, č. obalového
materiálu, počet použitých obalových materiálů a č. dodacího listu (KOSTAL směrnice
logistiky: www.kostal.com).
Veškeré dodané výrobní materiály je podle směrnice logistiky KOSTAL nutno označit
visačkami na zboží s čárkovým kódem.
POSKYTOVÁNÍ MATERIÁLU
Poskytovaný materiál, konstrukční celky a nástroje, jakož i další výrobní prostředky
zůstávají majetkem Odběratele. Pokud je prodá Dodavateli, zůstanou majetkem
Odběratele až do úplného zaplacení. Poskytovanými věcmi jsou i nástroje a výrobní
zařízení, které Odběratel zcela nebo částečně zaplatil. Na částečně zaplacené věci
včetně nezbytného příslušenství vznikne vlastnické právo Odběratele poměrně k ceně
věci, sjednané s Dodavatelem.
Poskytované věci smějí být používány jen k účelu stanovenému Odběratelem.
Dodavatel je povinen s předměty zacházet šetrně a starat se ke své tíži o jejich údržbu
a příp. výměnu. Předměty, které mu byly poskytnuty, je povinen na vlastní náklady
pojistit alespoň proti riziku ohně, vody, vlivů prostředí, vloupání, vandalismu, a pojistit
odpovědnost provozu ve výši reprodukční hodnoty.
Nástroje a ostatní výrobní prostředky je třeba stále udržovat v použitelném stavu.
To se rovněž týká preventivních opatření k vyloučení škodlivých vlivů při skladování.
DODACÍ TERMÍNY, LHŮTY, ZPOŽDĚNÍ DODÁVKY
Sjednané termíny a lhůty jsou závazné.
Zdržení dodávky je Odběrateli třeba ohlásit neprodleně, jakmile je zřejmé,
se zdůvodněním a uvedením předpokládaného trvání.
V případě nedodržení sjednaných dodacích termínů má Odběratel právo odstoupit
od smlouvy nebo ji mimořádně vypovědět. Dodavatel je povinen nahradit Odběrateli
vícenáklady, vzniklé z náhradního pořízení dodávky.
Dodavatel je povinen nahradit Odběrateli škodu vzniklou prodlením s dodávkou.
V ní jsou zahrnuty především vícenáklady za dopravu, výrobu (dodatečné náklady
na záběh stroje, příplatky za vícepráce atd.), krycí nákupy atd., stejně jako regres
za nároky zákazníků Odběratele na náhradu škody.
PŘIPRAVENOST K DODÁVCE, POVINNOST DODAT NÁHRADNÍ DÍLY
Dodavatel se v každém případě zavazuje včas informovat Odběratele, pokud se změní
materiál či montážní části nebo pokud končí jejich dodávání. Informační předstih přitom
činí minimálně jeden (1) rok plus dodací lhůta. Obdržení informace musí být potvrzeno
nákupním oddělením Odběratele.
Dodavatel se zavazuje zajistit zásobování náhradními díly na patnáct (15) let
po dokončení sériové výroby (vozidlo/ﬁnální výrobek). Odchylky jsou platné jen tehdy,
pokud jsou výslovně sjednány.
Výrobní nástroje musí být udržovány ve stavu způsobilém k použití. Náklady
na uskladnění a připravenost k provozu a riziko nebezpečí nese Dodavatel .
Sešrotování nástrojů a zařízení vyžaduje i po této době výslovné svolení Odběratele.
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ZÁZNAM O ZABEZPEČENÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dodavatel je povinen dodržovat zákonná ustanovení o ochraně životního prostředí,
a také DIN ISO EN 14001. Certiﬁkaci je nutno prokázat na požádání.
V případě nebezpečných nebo zdraví škodlivých látek ve smyslu zákonných norem
je Dodavatel bez vyzvání povinen dát před první dodávkou k dispozici záznam
o zabezpečení a tento v odpovídající lhůtě aktualizovat (nejpozději každé tři (3) roky).
Dodavatel zaručuje, že dodávané výrobky neobsahují žádné zákonem zakázané látky
a nepřekračují přípustné koncentrace látek.
Dodavatel se zavazuje, že IMDS (International Material Data System) samostatně
dodá a zaktualizuje údaje o materiálu, týkající se rozsahu dodávky. Číslo IMDS je třeba
Odběrateli sdělit bez vyzvání.
Dodavatel nese podle zákonných norem odpovědnost za odstranění komponentů
/materiálů, které dodal. Na požádání Odběratele je povinen předložit přesvědčivý
koncept demontáže, recyklace a bezpečného odstranění rozsahu dodávky.

POVINNOST PŘEZKOUMÁNÍ A POVINNOST VYTKNOUT VADY
Odběratel je povinen zkontrolovat příchod zboží jen potud, zjistí-li se zjevné vady,
jako např. poškození vzniklá při dopravě, množstevní odchylky, nesoulad objednávky/
rámcové smlouvy a doprovodných dokumentů.
Odběratel je povinen neprodleně oznámit nedostatky Dodavateli, jakmile jsou zjištěny
podle okolností řádného průběhu obchodu. V tomto ohledu se Dodavatel zříká
námitek opožděného vytknutí vady.
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ZÁRUKA
Dodavatel zaručuje bezvadnost dodávky podle sjednaných speciﬁkací (podle výkresu,
datového listu, reklamačního řádu nebo dalších předem stanovených údajů)
a způsobilost ke známému použití. Pokud není Dodavateli účel použití znám, musí na
to Odběratele upozornit a požadovat informace. Dodavatel dále zaručuje konformitu
své dodávky se zákonnými ustanoveními a uznanými technickými normami.
Platí ujednání o záruce, uzavřené s Dodavatelem. Jinak na jeho místo nastupují
následující ustanovení:
Všechny zákonné nároky na záruku včetně náhrady škody náležejí Odběrateli bez
krácení.
Odběratel má právo v přiměřené lhůtě, kterou stanoví, požadovat od Dodavatele
dodatečnou dodávku bezvadného zboží nebo odstranění vady (záruční opravu).
Odběratel poskytne dle svých možností Dodavateli před instalací zboží příležitost,
aby vytřídil závadné zboží a opravil je nebo nahradil nezávadným zbožím novým. Pokud
to pro Odběratele není únosné nebo se Dodavatel zdráhá, popř. neprovede odstranění
vady v termínu či toho není schopen, má Odběratel právo provést odstranění vady
sám, nebo je nechat provést prostřednictvím třetí strany, popř. si opatřit náhradu.
V těch případech, v nichž je nutno jednat neprodleně, je Odběratel oprávněn provést
to bez předchozího oznámení nebo stanovení náhradního termínu.
Všechny náklady vzniklé odstraněním vady, včetně následných nákladů z nároků
třetích stran, je povinen nést Dodavatel, popř. je nahradit Odběrateli. To se týká
zejména nákladů na demontáž a montáž, transport, analýzu chyb, náhrady osobních
výdajů, vícenákladů na nákup krytí, materiál, sešrotování atd., a také nároků třetích
stran na náhradu škody.
Pokud je během výzvy k navrácení vadných výrobků (vč.konkludentní reklamace)
zapotřebí výměny celé série výrobků nebo montážních dílů, ve které jsou vadné
výrobky Dodavatele zabudovány, nahradí Dodavatel náklady i vzhledem k části
dotčené série, která nevykazuje žádnou vadu.
Na výzvu Dodavatele zašle Odběratel zpět to vadné zboží, k němuž má sám přístup.
V této souvislosti se upozorňuje na to, že kvůli nákladům se vadné zboží od zákazníků
Odběratele zasílá zpět jen namátkově za účelem analýzy. V tomto ohledu se Dodavatel
ze své strany zříká kompletního zaslání vadného zboží zpět. Náklady za zpětnou
dopravu vadného zboží včetně všech vedlejších nákladů nese Dodavatel.
Záruka končí uplynutím třiceti šesti (36) měsíců od první registrace vozidla či uvedení
do provozu/převzetí u koncového odběratele, nejsou-li předem stanoveny žádné delší
zákonné nebo smluvní záruční lhůty, které pak v tomto případě platí.
Záruční nároky nevznikají, pokud lze vadu přičíst porušení předpisů o obsluze
a instalaci, nevhodnému nebo nepřiměřenému používání, chybnému nebo nedbalému
zacházení a přirozenému opotřebení, a také zásahům do předmětu dodávky, které
jsou příčinou škody, a jež byly provedeny Odběratelem nebo třetími osobami.
Vyskytne-li se reklamace, kterou není možné vyřídit v záruční lhůtě, nebude se
Dodavatel v tomto ohledu odvolávat na promlčení.
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XVIII POJIŠTĚNÍ
1.
Rizika, vznikající ze záruky nebo všeobecné odpovědnosti za montáž, demontáž
a odvolání, je nutno krýt pojištěním.
2.
Dodavatel se zavazuje, že bude mít pojištění provozu i pojištění odpovědnosti
za výrobek, jejichž částky pro krytí každého jednotlivého případu činí alespoň
5 mil. EUR, a za všechny škodní případy ročně alespoň 10 mil. EUR. Nároky Odběratele
na náhradu škody vůči Dodavateli tím zůstávají nedotčeny.
XIX PŘEVOD PRÁV
1.
Za závazky některého z příslušných podniků skupiny KOSTAL nebo subdodavatelů
musí vůči Dodavateli odpovídat výhradně podnik, který vzal tento závazek na sebe.
2.
Odběratel má právo postoupit existující zakázky za nezměněných podmínek podnikům
skupiny KOSTAL nebo subdodavatelům.
3.
Dodavatel není oprávněn nechat zakázku provést třetí stranou či přemístit místo
výroby, pokud k tomu neobdržel písemný souhlas. Předpokladem pro vydání
souhlasu jsou přiměřená lhůta přemístění a převzetí všech s tím spojených nákladů
Dodavatelem.
4.
Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu Odběratele, který nesmí
být bezdůvodně odepřen, oprávněn postoupit svou pohledávku vůči němu, nebo
ji nechat inkasovat třetí stranou. Při existenci prodloužené výhrady vlastnictví je souhlas
považován za udělený.
5.
Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu dělat propagaci tím,
že je smluvním partnerem Odběratele nebo jeho zákazníků. Zejména nesmí bez svolení
Odběratele používat jména, značky, loga, označení a popisy výrobků, atd.
6.
Dodavateli není oprávněn bez svolení Odběratele dodávat jiným odběratelům výrobky,
které Odběratel u Dodavatele specielně objednal.
XX
1.
2.

MANAGEMENT DODAVATELE
Dodavatel je samostatně zodpovědný za své subdodavatele a za dodržování všech
požadavků, které vyplývají se smluvního vztahu k Odběrateli.
Odběrateli sám nebo prostřednictvím jím pověřené třetí strany umožní, aby dodržování
všech smluvních požadavků zkontroloval po předchozím oznámení v obvyklých
úředních hodinách přímo na místě u jeho Dodavatelů.

XXI SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, ROZHODNÉ PRÁVO
1.
Příslušnost soudu pro všechny spory ze smluvních vztahů se řídí podle registrovaného
sídla společnosti Odběratele.
2.
Pokud není sjednáno jinak, platí právo Spolkové republiky Německo; v případě,
že smluvní vztah bude sjednán mezi společností KOSTAL CR, spol. s r.o. jako
Odběratelem a právnickou osobou se sídlem v České republice či fyzickou osobou
s bydlištěm a místem podnikání v České republice jako Dodavatelem, platí právo
České republiky.
S obsahem souhlasím

......................................................................................
(Místo)

.............................................................
(Datum)

............................................................................................................................................................
(ﬁrma / jméno / funkce)

............................................................................................................................................................
(razítko)

RUČENÍ, ODPOVĚDNOST
Pokud není stanoveno jinak, má Odběratel právo na náhradu všech nákladů (přímých
i nepřímých), za něž Dodavatel odpovídá na základě vadné dodávky nebo jiného
jednání, odporujícího smlouvě. Sem spadají mj. i náklady na odvrácení škody,
preventivní opatření, výzvy k navrácení vadných výrobků atd.
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V případě škody nebo preventivních opatření na odvrácení škody bude Odběratel
v rámci svých možností informovat Dodavatele, vyrozumí ho o opatřeních, které
je třeba zařídit, a ty v rámci svých možností odsouhlasí.
Pokud za škody odpovídají i jiné subjekty než jen Dodavatel, odpovídá Dodavatel
až do výše škody v takovém rozsahu, v jakém tuto škodu způsobil sám nebo osoby jím
pověřené včetně subdodavatelů, kteří přispěli svým podílem ke škodě.
Dodavatel zbaví na první výzvu odpovědnosti Odběratele nároků třetích osob, zejména
při odpovědnosti za výrobek nebo porušení průmyslového práva a od všech nákladů
včetně nezbytných nákladů na uplatnění práva.
Dodavatel vstoupí na vyžádání Odběratele na vlastní náklady do sporu s třetí stranou.
Ve všech sporech, které souvisejí s jeho dodávkami, jakož i v úředních jednáních
a vyšetřováních bude Dodavatel aktivně na vlastní náklady Odběratele podporovat
a dá mu k dispozici všechny potřebné dokumenty, prohlášení svědků atd.

XVII VYŠŠÍ MOC
1.
Zaměstnanecké boje o podmínky a mzdy, nepokoje, úřední opatření a další
nepředvídatelné a závažné události vyšší moci osvobozují smluvní partnery od povinnosti poskytnout službu nebo plnění po dobu trvání narušení v rozsahu jeho působení.
To platí i tehdy, když tyto události nastanou v okamžiku, kdy se dotčený smluvní
partner nachází v prodlení. Smluvní partneři jsou zavázáni si v rámci únosnosti
neprodleně poskytnout potřebné informace a podle zásady dobré víry přizpůsobit své
závazky změněným poměrům.
2.
Pokud lze předvídat, že u Dodavatele potrvá narušení z důvodu vyšší moci déle než
čtyři (4) týdny, je Odběratel oprávněn zcela nebo částečně od smlouvy odstoupit.
Stejné platí, pokud je pro Odběratele čekání neúnosné.

KVALITA, POVINNOST DOKUMENTACE
Dodavatel je v jakémkoli ohledu plně odpovědný za kvalitu rozsahu své dodávky.
Je povinen dodržovat systém zpětné sledovatelnosti šarží a na požádání jej doložit.
Není-li ujednáno jinak, plní Dodavatel ustanovení ISO/TS 16949 a ISO 9001, která
je jejím základem. Dále platí Dodavateli známé normy Odběratele k zajištění kvality
(směrnice kvality pro Dodavatele KOSTAL, www.kostal.com), či individuálně přijatá
ujednání o kvalitě. Zvláště se poukazuje na povinnost Dodavatele oznámit Odběrateli
veškeré změny v procesech (včetně přemístění) před jejich zavedením. Odběratel
má právo těmto změnám odporovat, pokud se obává, že poškodí jeho zájmy. Potud
nesmí být změna provedena.
Dodavatel udělí Odběrateli a/nebo zákazníkovi Odběratele právo provést ve lhůtě
dvou (2) týdnů po předchozí dohodě vlastní audit.
Dodavatel je zavázán k zvláštní dokumentační povinnosti, pokud to Odběratel
požaduje, popř. pokud nezbytnost dokumentace kritických parametrů vyplyne
z některého zákonného ustanovení nebo na základě závažného nebezpečí poškození
osob, věcných nebo majetkových škod. Kritické parametry musí Dodavatel
ve výkresech a podkladech označit „D“, a tyto dokumenty musí uchovávat minimálně
ještě 15 let po provedení poslední dodávky. Dodavatel musí Odběrateli na požádání
kdykoli umožnit nahlédnutí do těchto podkladů s povinností označení D nebo
mu zaslat příslušné kopie. V případě právního střetu musí Dodavatel Odběrateli
poskytnout podporu svou odbornou znalostí, popř. mu k důkazním účelům poskytnout
podklady s povinností označení D v originále. Dodavatel je povinen příslušně zavázat
své Dodavatele.

XIV

2.

2.

............................................................................................................................................................
(podpis/-y)
(11.2006)

Str. 2 / 2

