Nákupní podmínky společnosti
Moog Brno s.r.o.
1.

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto nákupní podmínky mají výlučnou platnost; (všeobecné) obchodní
podmínky dodavatele, které jsou v rozporu s těmito nákupními podmínkami nebo
se od nich odchylují, uzná Moog Brno s.r.o., společnost se sídlem Mostecká
992/26, Husovice, 614 00 Brno, Czech Republic, IČO: 24308480, zapsaná v
Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81684
(„společnost MOOG“), pouze tehdy, vyjádří-li s nimi písemný souhlas. Tyto
nákupní podmínky pak platí i tehdy, pokud společnost MOOG přijme dodávku
nebo pokud za dodávku zaplatí přesto, že jí budou známy (všeobecné) obchodní
podmínky dodavatele, které budou v rozporu s těmito nákupními podmínkami
nebo které se budou od těchto podmínek odchylovat.
1.2 V rámci průběžného obchodního styku platí tyto nákupní podmínky rovněž
pro veškeré budoucí transakce s dodavatelem, pokud se jedná o transakce stejného
druhu.
1.3 Objednávky, transakce i jejich úpravy a změny jakož i změny a úpravy
těchto nákupních podmínek musí být učiněny písemnou formou. Jakákoli ústní
ujednání včetně následných úprav a změn těchto nákupních podmínek jsou možné
pouze na základě písemného potvrzení společnosti MOOG. Požadavek písemné
formy bude uspokojen rovněž při použití e-mailu nebo jiných elektronických
prostředků.
1.4 Pokud nebude dohodnuto jinak, bude jazykem veškeré obchodní
korespondence český jazyk.

2.

OBJEDNÁVKY A POTVRZENÍ OBJEDNÁVEK

2.1 Společnost MOOG může zrušit objednávku, aniž by jí byla fakturována její
cena, pokud dodavatel objednávku písemně nepotvrdí ve lhůtě dvou týdnů od
jejího přijetí, ledaže budou dodávky nebo plnění v mezidobí poskytnuty.
2.2 Objednávky společnosti MOOG budou závazné, pouze pokud budou
vystaveny písemně. Potvrzení objednávky obsahující dodatky, námitky, omezení
či jiné změny je považováno za zamítnutí objednávky a má se za to, že je novým
návrhem dodavatele na uzavření kupní smlouvy. V takovém případě bude kupní
smlouva uzavřena pouze tehdy, bude-li tento nový návrh potvrzen ze strany
společnosti MOOG bez jakýchkoli změn a doručen zpět dodavateli. Vstupní a
výstupní údaje serveru společnosti MOOG a zprávy o odeslání z elektronických
systémů společnosti MOOG, ze kterých vyplývá, že došlo k bezchybnému
přenosu údajů, postačí jako doklad o přijetí. Strana, která zpochybní obsah
uložených údajů nebo zpráv o odeslání nebo bude tvrdit, že tyto údaje nejsou
konzistentní, nese důkazní břemeno.
2.3 Společnost MOOG si vyhrazuje majetková práva a autorská práva k
nástrojům, formám, vzorům, modelům, profilům, výkresům, normám, tištěným
předlohám a měrám svěřeným dodavateli. Tyto předměty a předměty následně
vyrobené nesmějí být předány třetím stranám pro jiné účely než pro smluvní účely
bez písemného souhlasu společnosti MOOG. Musí být zabezpečeny proti
neoprávněnému užití. S výhradou dalších práv je společnost MOOG oprávněna
požadovat vrácení těchto předmětů.
2.4 Postoupení práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy mezi
společností MOOG a dodavatelem nebo záměr taková práva a povinnosti
postoupit na subdodavatele/ třetí strany jsou možné pouze na základě předchozího
písemného svolení společnosti MOOG. Oznámení musí být učiněno písemně do 5
pracovních dní od přijetí objednávky a adresováno zaměstnanci společnosti
MOOG, jehož jméno je uvedeno na objednávce.
2.5 Pokud se obchodní styk mezi společností MOOG a dodavatelem týká pouze
dodávky objednaného zboží, které je vyrobeno podle technických specifikací
společnosti MOOG, jako například na základě technických výkresů společnosti
MOOG, musí dodavatel provést ve svých vlastních objektech a na svých vlastních
strojních zařízeních veškeré výrobní kroky, které mají rozhodující vliv na
rozměry, tolerance a rozhodná jakostní kritéria, která jsou v oboru běžná.
Oznamovací povinnost uvedená v bodu 2.4 platí analogicky.

3.

FAKTURY

3.1 Faktury musí obsahovat následující údaje: cenu, objednávku společnosti
MOOG, MOOG čísla zboží a položek, termín dodání nebo plnění a množství a
standardní označení dodávaných předmětů, případně rozsah a povahu jiného
plnění. Dále musí být rovněž uvedeny povinné údaje stanovené obecně závazným
právním předpisem, jako například celá obchodní firma a adresa dodavatele
poskytujícího plnění a příjemce plnění, číslo účtu plátce daně nebo identifikační
číslo plátce daně z obratu dodavatele poskytujícího plnění, čas dodání nebo plnění,
úhrada rozčleněná podle sazby daně nebo osvobození od daně, každá sleva
sjednaná před úhradou, pokud již nebyla zahrnuta do úhrady, nebo zmínka o
osvobození od daně.
3.2 Kopie faktur musí být označeny jako duplikáty.
3.3 Společnost MOOG a dodavatel se mohou dohodnout na elektronickém
formátu daňových dokumentů.
3.4 Pokud faktura – daňový doklad neobsahuje veškeré náležitosti nebo
obsahuje údaje, které jsou v rozporu s kupní smlouvou, je společnosti MOOG
oprávněna takovou fakturu odmítnout do 15 dní od jejího vydání a vrátí jí
bezodkladně k doplnění či opravě, aniž by se tím dostávala do prodlení s úhradou.

4.

CENY A PLATBY

4.1 Cena uvedená na objednávce je závazná. V případě absence písemné
dohody, která stanoví jinak, zahrnuje kupní cena veškeré výdaje související s
objednaným zbožím včetně výdajů na uchování, balení, přepravu, odstranění
dokladů z objednaného zboží, etiketování, cla, poplatky apod.
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4.2 Kalkulaci ceny poskytne dodavatel bezplatně. Odhady nákladů jsou závazné
a nebudou zpoplatněny, pokud nebude ujednáno jinak.
4.3 Datum splatnosti kupní ceny je uvedeno v kupní smlouvě. Pokud v kupní
smlouvě není datum platnosti kupní ceny uvedeno, je společnost MOOG povinna
uhradit kupní cenu do 60 dní ode dne přijetí zboží.
4.4 Pokud bude během existence závazků vzniklých na základě této smlouvy
dodavateli přiřazen status nespolehlivého plátce v souladu s § 106a českého
zákona o dani z přidané hodnoty na základě rozhodnutí správce daně a pokud
dodavatel o této skutečnosti neinformuje společnost MOOG nejpozději do 3 dnů
od takové změny, může se společnost MOOG v souladu s § 109a českého zákona
o dani z přidané hodnoty uhradit daně správci daně za dodavatele. V takovém
případě bude uhrazená daň z přidané hodnoty odečtena od dohodnuté kupní ceny.
Dodavatel se zavazuje, že na své faktuře uvede účet zveřejněný správcem daně
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud je na faktuře vystavené
dodavatelem uveden jiný účet než účet uvedený v předchozí větě, může
společnost MOOG fakturu zaslat zpět dodavateli k opravě, aniž by se tím dostala
do prodlení s úhradou.

5.

DODÁNÍ A PŘEPRAVA

5.1 Je-li místem dodání objednaného zboží centrála nebo provozovna
společnosti MOOG, je dodavatel povinen dodat objednané zboží během
pracovních dní a v rámci běžné pracovní doby společnosti MOOG, pokud není v
kupní smlouvě ujednáno jinak. Příjezd v jinou dobu, která nebyla předem
dohodnuta a potvrzena, nebude považován za dodání, přičemž náklady s tím
související jdou k tíži dodavatele.
5.2 Dohodnuté lhůty a termíny jsou závazné. Včasnost dodávek určuje datum
jejich dodání do místa převzetí uvedeného společností MOOG v objednávce.
Včasnost dodávek s doplňkovou instalací či montáží a včasnost plnění určuje
datum jejich převzetí.
5.3 Dodavatel se zavazuje, že společnost MOOG bezodkladně písemně
uvědomí o okolnostech – s uvedením důvodu předpokládaného trvání prodlení –
jež by mohly vést k nedodržení termínu dodávky. Oznámení musí být zasláno
zaměstnancům společnosti MOOG, jejichž jméno je uvedeno na objednávce. V
souvislosti s tím si společnosti MOOG vyhrazuje veškerá smluvní a zákonná
práva.
5.4 V případě zpoždění dodávky má společnost MOOG právo požadovat
smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,5 % hodnoty objednaného zboží/kupní ceny
za částečné zpoždění nebo plnění ovlivněné zpožděním za dokončený týden,
avšak maximálně do výše 5 %; další zákonné nároky (odstoupení a náhrada škody
namísto plnění) tím zůstávají nedotčeny. Dodavatel je oprávněn prokázat
společnosti MOOG, že jí v důsledku zpoždění nevznikla žádná, resp. že jí vznikla
podstatně nižší škoda. Přijetí opožděné dodávky nemá vliv na možné nároky na
odškodnění v souvislosti s vyšší náhradou škody za zpoždění. Smluvní pokuty
jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty dodavateli.
5.5 Vlastnická práva přejdou na společnost MOOG okamžitě po fyzické
přejímce objednaného zboží, pokud ve smlouvě nebude ujednáno jinak.
5.6 Předčasné dodání je možné pouze s předchozím písemným souhlasem
společnosti MOOG. Společnost MOOG si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení
vrátit jakékoli objednané zboží, které obdrží o 15 nebo více dnů dříve oproti
podmínkám objednávky.

6.

BALENÍ

6.1 Pokud jde nezbytné použít zvláštní nástroje nebo zařízení pro instalaci nebo
běžnou či mimořádnou údržbu nebo opravy, je dodavatel povinen písemně o této
situaci společnost MOOG uvědomit před uzavřením kupní smlouvy a obdobně
informovat o dostupnosti a ceně takového zařízení
6.2 Pro účely přepravy je dodavatel povinen objednané zboží zabalit nebo
jiným způsobem vhodně zajistit v souladu s těmito nákupními podmínkami.
Pokud není způsob balení nebo zajištění výslovně stanoven v kupní smlouvě, je
dodavatel povinen zajistit objednané zboží během přepravy (včetně nakládky)
takovým způsobem, aby je nebylo možné poškodit nebo znehodnotit.
6.3 Balení zboží musí umožnit bezpečné a účinné uskladnění objednaného
zboží, aniž by byla poškozena jeho kvalita. Balení musí stejně tak umožňovat
manipulaci pomocí vysokozdvižného vozíku. Na obalu objednaného zboží musí
být na viditelném místě označení s následujícími údaji: dodavatel, MOOG, číslo
objednávky, kód objednaného zboží, údaje o množství a druhu objednaného zboží
podle specifikací v kupní smlouvě a pokyny k uskladnění a bezpečnému nakládání
(manipulační štítky pro označení přepravního balení, identifikační označení pro
vratné obaly a označení vyžadované právním předpisem pro výrobu a užívání
zboží a pro ostatní manipulaci s ním).
6.4 Dodavatel je povinen zajistit dodání vratného obalu na místo, odkud bylo
objednané zboží dodáno. Vratné obaly budou převzaty dodavatelem nebo osobou
jím pověřenou nejpozději při další dodávce objednaného zboží, pokud společnost
MOOG písemně neuvede jiný termín pro vrácení obalu.
6.5 Pokud byl společnosti MOOG účtován poplatek za vratné obaly, je
dodavatel povinen doručit společnosti MOOG dobropis, jehož obsahem je platba
za vrátné obaly, nejpozději do 30 dnů od okamžiku dodání vratných obalů.
6.6 Pokud není dohodnuto jinak, musí být použity výplně a obal z
recyklovatelného materiálu. Společnost MOOG je jinak oprávněna zaslat tyto
materiály
zpět
na
náklady
dodavat
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7.

USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH
VÝVOZ ZBOŽÍ

Pokud se na objednané zboží vztahují omezení vyplývající z právních předpisů
upravujících vývoz nebo pokud se u vývozu tohoto zboží očekává nutnost
povolení k vývozu ze strany společnosti MOOG, musí být tato skutečnost
společnosti MOOG bezodkladně písemně oznámena. Toto oznámení bude
nezbytné zejména tehdy, pokud položka, která má být dodána společnosti MOOG,
ze své podstaty podléhá kontrole vývozu. Tak je tomu například tehdy, pokud je
příslušný popis produktu uveden na příslušných seznamech orgánů pro kontrolu
vývozu. Oznámení musí být zasláno zaměstnanci společnosti MOOG uvedenému
jmenovitě na objednávce. Pokud dodavatel nesplní tuto oznamovací povinnost,
vyhrazuje si společnost MOOG právo odstoupit od smlouvy.

8.

OSVĚDČENÍ O PŮVODU A PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

8.1 Dodavatel je povinen společně s objednaným zbožím dodat společnosti
MOOG dokumenty, které jsou výslovně uvedeny v kupní smlouvě. Pokud tyto
dokumenty nejsou výslovně definovány v kupní smlouvě, je dodavatel povinen
předat společnosti MOOG veškeré dokumenty nezbytné pro přijetí, volné užívání,
proclení a používání objednaného zboží a také prohlášení o shodě s objednávkou,
dokumenty týkající se technického stavu instalace, provozu a údržby objednaného
zboží a podmínek jeho uskladnění. Povinné náležitosti objednávky zahrnují:
dodací list s číslem objednávky a jednotlivých dodávaných položek.
8.2 Dodavatel na vyžádání poskytne bezplatně osvědčení o původu svých
výrobků. Výrobek musí být dostatečně popsán alespoň co do typu a množství a
původu potvrzeného příslušným orgánem, který disponuje příslušnými nejvyššími
pravomocemi v zemi původu. V případě potřeby musí být prohlášení dodavatele
vyhotoveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. V této
souvislosti musí být uvedeno i statistické číslo výrobku v souladu se statistikami
zahraničního obchodu.
8.3 Dokumenty, které je dodavatel povinen předložit podle smlouvy, těchto
nákupních podmínek nebo obecně závazných právních předpisů společně s
objednaným zbožím, musí být čitelné, přehledné, prosté chyb a v jazyce
požadovaném společností MOOG.
8.4 Dodavatel prohlašuje a zaručuje, že objednané zboží dodávané společnosti
MOOG neobsahuje „padělané zboží“. Dozví-li se dodavatel nebo pojme-li
podezření, že dodal padělané zboží, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit
společnosti MOOG a řídit se jejími pokyny.
8.5 Zboží je opatřeno označením CE (confirmance européenne), jestliže to
zákon stanovuje. Dodavatel prohlašuje, že zboží bylo před uvedením na evropský
trh vyhodnoceno a splňuje proto požadavky obecně závazných právních předpisů
pro prodej na evropském trhu.
8.6 Dodavatel si je vědom své odpovědnosti za přímé i nepřímé škody, které
vzniknou v souvislosti s neoprávněným užitím značky CE.

9.

SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

9.1 Pokud dodávka od dodavatele obsahuje podle obecně závazných právních
předpisů nebezpečné látky, musí být o této skutečnosti společnost MOOG
bezodkladně informována. Tato informace musí být zaslána zaměstnanci
společnosti MOOG, jehož jméno je uvedeno na objednávce.
9.2 Dodavatel se před dodáním zavazuje z vlastní iniciativy zpřístupnit
bezpečnostní list ES podle DIN 52900. Je nutné dodržovat zákonem stanovené
požadavky, a to zejména aktuální předpisy pro registraci, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek.
9.3 Dodavatel prohlašuje a zaručuje se, že všechny závazky vyplývající z
objednávky bude plnit v souladu s veškerými platnými a obecně závaznými
předpisy a nařízeními v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.
9.4 Dodavatel potvrzuje, že se seznámil s veškerými platnými ustanoveními
prohlášení o obchodní etice společnosti MOOG, která se zavazuje dodržovat a
která jsou dostupná na adrese:
http://www.moog.com/investors/corporategovernance/moog-statement-ofbusiness-ethics/
9.5 Dodavatel se zaručuje, že on ani žádný z jeho zaměstnanců, zástupců nebo
jednatelů nenabídl nebo neposkytl, ani nenabídne nebo neposkytne žádné dary
zaměstnancům, zástupcům nebo jednatelům společnosti MOOG za účelem
zajištění objednávky nebo zvýhodnění v souvislosti s objednávkou. Zjistí-li se, že
dodavatel nebo některý z jeho zaměstnanců, zástupců nebo jednatelů poskytuje
dary (ve formě zábavy nebo hmotných a jiných darů) jakémukoliv zaměstnanci,
zástupci nebo jednateli společnosti MOOG s cílem zajistit si zvýhodnění při
zadávání nebo plnění objednávek zadaných společností MOOG dodavateli, může
společnost MOOG písemným oznámením dodavateli příslušnou objednávku
stornovat a dále uplatnit jakákoliv další práva nebo opravné prostředky, které
společnosti MOOG dle práva náleží.
9.6 Pokud dodávka zahrnuje software s otevřeným zdrojovým kódem nebo
bezplatnou licencí, zavazuje se dodavatel společnost MOOG o této skutečnosti
předem informovat, případně jí na její žádost poskytnout o takovém softwaru
veškeré informace.
9.7 Dodavatel souhlasí s tím, že nebude z Demokratické republiky Kongo a
sousedních států odebírat nerostné suroviny pocházející z nelegálních zdrojů, a to
zejména cín, tantal, wolfram a zlato.
9.8 Dodavatel se zavazuje dodržovat veškerá platná nařízení v oblasti
obchodování s lidmi a bezodkladně odpovídat v tomto ohledu na veškeré žádosti o
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informace od společnosti MOOG.

10. VYŠŠÍ MOC
Pracovně-právní spory, nepokoje, úřední opatření a další nepředvídatelné,
nevyhnutelné a závažné události zprošťují dodavatele povinnosti plnit, a to po
dobu trvání takové události a jejích následků. Toto ustanovení se nepoužije, pokud
dané události započnou v okamžiku, kdy je již dodavatel v prodlení. Dodavatel se
zavazuje bezodkladně a v přiměřeném rozsahu poskytnout nezbytné informace a v
dobré víře uzpůsobit své povinnosti a závazky změněným podmínkám. Společnost
MOOG je oprávněna smlouvu vypovědět, pokud překážka v podobě vyšší moci na
straně dodavatele trvá déle než 30 dní.

11. ZÁRUKA A REKLAMACE VAD
11.1 Dodavatel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho dodávky a plnění splňují
veškeré uznávané technologické normy, nařízení v oblasti bezpečnosti a sjednané
technické parametry, splňují sjednanou úroveň kvality a dobu životnosti, a nejsou
zatíženy žádnými vadami. Veškeré změny v dodávané položce podléhají
předchozímu písemnému souhlasu společnosti MOOG.
11.2 Při převzetí dodávky je nezbytné zkontrolovat, zda zboží neobsahuje vady.
Společnost MOOG provede v okamžiku dodání kontrolu na dodaných položkách,
a to pouze s ohledem na jejich identifikaci, množství a zjevné poškození při
převozu, pokud a jakmile je to možné v souladu s řádným chodem podniku.
Případné vady společnost MOOG ihned po jejich zjištění nahlásí. Dodavatel se v
tomto ohledu vzdává práva namítat opožděné nahlášení vad.
11.3 Převzít dodávku je nutno písemným prohlášením společnosti MOOG.
11.4 Promlčecí lhůta pro reklamace vad vůči dodavateli je 26 měsíců a začíná
běžet okamžikem převzetí výrobku, ledaže by byla v samostatné smlouvě
sjednána jiná promlčecí lhůta nebo by ze zákona platily delší promlčecí lhůty.
11.5 Plní-li dodavatel závazek následného plnění náhradní dodávkou, začne
promlčecí lhůta ohledně práv souvisejících s výrobkem dodaným jako náhradní
běžet od počátku.
11.6 Není-li v kupní smlouvě nebo v těchto nákupních podmínkách uvedeno
jinak, vyhotoví společnost MOOG soupis zjištěných vad obsahující údaje o
dodání objednaného zboží, datu zjištění vady, zhodnocení povahy vady ze strany
společnosti MOOG. Tento soupis společnost MOOG dodá bez zbytečného
odkladu dodavateli, a to společně s žádostí o návrh způsobu odstranění vady a
jeho zajištění. Soupis vad musí být dodavateli zaslán písemnou formou.
11.7 Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, tj. do 2 dnů od nahlášení
vady na objednaném zboží nebo ve lhůtě sjednané platnou rámcovou smlouvou
nebo kupní smlouvou:
(a) navštívit sídlo společnosti MOOG s cílem zhodnotit povahu vady a na
základě těchto zjištění navrhnout společnosti MOOG způsob a termín odstranění
vad na objednaném zboží, nebo
(b) informovat společnost MOOG o návrhu zvláštního postupu a o tom, jak
budou vady na objednaném zboží odstraněny, a to včetně plánovaného termínu
uskutečnění navrhovaných opatření.
11.8 Nezahájí-li dodavatel nápravu vad ihned poté, co o to byl společností
MOOG požádán, bude společnost MOOG v naléhavých případech oprávněna, a to
zejména s cílem odvrátit hrozící nebezpečí anebo nepřiměřeně vysoké ztráty,
provést tyto úkony sama nebo je nechat na účet dodavatele provést třetími
osobami.
11.9 Bude-li tentýž výrobek opakovaně dodáván s vadami, bude společnost
MOOG oprávněna od smlouvy po písemném varování odstoupit, a to i s ohledem
na dosud neuskutečněné dodávky.
11.10 Odpovědnost za vady na straně dodavatele bude omezena následovně.
Společnost MOOG se v případě běžné nedbalosti vzdává nároku na náhradu škody
z důvodu ušlého zisku. V jednotlivých případech budou nároky na náhradu škody
z hlediska jejich hodnoty omezeny vyšší z následujících dvou částek: 1.000.000
eur nebo hodnotou vyfakturovaných částek mezi společností MOOG a
dodavatelem za předchozí kalendářní rok. Vadné objednané zboží stejného druhu
dodáno během 3 měsíců bude v tomto ohledu sloučeno do jedné objednávky.
11.11 V ostatních případech se uplatní zákonné předpisy upravující reklamaci vad.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADNÉ VÝROBKY A POJIŠTĚNÍ
12.1 Pokud za škodu na výrobku odpovídá dodavatel, zavazuje se na první
požádání zprostit společnost MOOG odpovědnosti z reklamací podaných třetími
stranami, pokud je příčina zjištěna v ovládání a organizaci na straně dodavatele,
který je sám odpovědný z práv a povinností vůči třetím stranám.
12.2 Dodavatel se v tomto ohledu rovněž zavazuje uhradit jakékoliv náklady
vzniklé nebo vynaložené v souvislosti se stažením výrobku nebo závadou výrobku
způsobenou dodavatelem. Bude-li to možné a vhodné, oznámí společnost MOOG
dodavateli rozsah a míru opatření, která budou v souvislosti se stažením výrobku
učiněna, a umožní této společnosti vydat prohlášení.
12.3 Dodavatel se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za vady výrobku, a to
na přiměřenou pojištěnou částku, avšak minimálně na částku 1.000.000 eur pro
případ úrazu nebo škody na majetku, a uzavření takové pojistky na požádání
doložit.

13. PRÁVA TŘETÍCH STRAN A PRÁVA PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ
13.1 Dodavatel se zaručí, že dodávky nejsou zatíženy žádnými právy
průmyslového vlastnictví třetích stran a že dodávkami ani používáním
dodávaného zboží nejsou na mezinárodní úrovni dotčeny patenty, licence ani jiná
práva
průmyslového
vlastnictví
třetích
stran.
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13.2 Dodavatel se zavazuje na první požádání zprostit společnost MOOG
veškerých nároků vznesených vůči společnosti MOOG z titulu porušení práv
průmyslového vlastnictví nebo jiných práv třetích stran a nést náklady na ochranu
těchto práv, pokud tyto nároky vyplývají z porušení povinnosti zaviněného
dodavatelem.

14. NÁSTROJE SPOLEČNOSTI MOOG
14.1 Prostředky společnosti MOOG, např. modely, vzory, materiály, nákresy
apod. („nástroje společnosti MOOG“) zůstávají majetkem společnosti MOOG.
Je nutné je skladovat, označovat a spravovat odděleně. Je možné je používat
výhradně na objednávky společnosti MOOG. Dojde-li ke značnému poškození
nebo ztrátě nástrojů společnosti MOOG, bude dodavatel povinen náhradit
způsobenou škodu.
14.2 Nespotřebované nástroje společnosti MOOG musí být po splnění smlouvy
bez vyzvání zaslány zpět společnosti MOOG, ledaže by následná objednávka
rovněž vyžadovala použití nástrojů společnosti MOOG. Společnost MOOG
ponese náklady na vrácení nástrojů společnosti MOOG. Společnost MOOG si
vyhrazuje právo na určení způsobu vrácení nástrojů společnosti MOOG.
14.3 Dodavatel se zavazuje na vlastní náklady pojistit nástroje společnosti
MOOG na hodnotu uvedení do původního stavu v souladu s běžnou praxí v oboru,
a pojistit je zejména proti poškození způsobené požárem nebo vodou a proti
krádeži.
14.4 Pokud společnost MOOG uhradila náklady na nástroje dodavatele, je
oprávněna se domáhat proplacení těchto nákladů, pokud dodavatel opakovaně
dodal vadné objednané zboží, jehož příčinu nelze připisovat opotřebení takových
nástrojů.

15. ZAŘÍZENÍ DODAVATELE
15.1 Místem plnění bude místo, na které má být výrobek dle objednávky dodán,
případně místo, kde má být plnění poskytnuto.
15.2 Společnost MOOG, zákazník společnosti MOOG a příslušné úřady budou
mít přístup k zařízení dodavatele a veškerým dalším zařízením souvisejícím s
objednávkami, z nichž budou mít přístup k veškerým postupům, praktikám,
procesům, příslušné dokumentaci a záznamům týkajícím se zajištění kvality,
řízení kvality a kontroly nastavení. Společnost MOOG si vyhrazuje právo nastavit
a ověřovat kvalitu práce, záznamů a materiálu. Dodavatel společnosti MOOG
nahlásí jakékoliv změny v umístění jeho zařízení.

16. OCHRANA ÚDAJŮ, ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI,
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

18. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
18.1 Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti podle § 1765 českého
občanského zákoníku.
18.2 Smlouvu je možné pouze změnit nebo zrušit pouze písemně; případné
změny smlouvy jsou možné pouze očíslovanými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou stran.
18.3 V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi českou a anglickou verzí těchto
nákupních podmínek je rozhodující česká verze.
18.4 Nebude-li některý nárok dodavatele podle smlouvy uplatněn ve lhůtě 24
měsíců od okamžiku, kdy nastala událost zakládající daný nárok, bude takový
nárok dodavatele marným uplynutím této lhůty automaticky promlčen.
18.5 Strany výslovně vylučují, aby se na smlouvu uplatnila ustanovení § 1799 a
§ 1800 českého občanského zákoníku.
18.6 Společnost MOOG je oprávněna znění těchto nákupních podmínek ve
vhodné míře jednostranně měnit nebo upravovat, pokud nastane důvodná potřeba
jejich změny. Společnost MOOG je povinna o této skutečnosti dodavatele alespoň
14 dní před datem účinnosti nákupních podmínek informovat. Nevyjádří-li
dodavatel písemně svůj nesouhlas s novými nákupními podmínkami před
předpokládaným datem nabytí účinnosti, má se za to, že dodavatel s novými
nákupními podmínkami souhlasí, a budou pro něj závazné po celou dobu jejich
platnosti. Nesouhlasí-li dodavatel s novými nákupními podmínkami, je oprávněn
rámcovou obecně pro strany závaznou smlouvu (byla-li uzavřena) v souladu s
výše uvedeným nesouhlasem ukončit ve lhůtě 3 měsíců, která počíná běžet
doručením oznámení o nesouhlasu společnosti MOOG. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinností vzniklé před nabytím účinnosti těchto nových
nákupních podmínek.
Dodavatel souhlasí s těmito nákupními podmínkami a prohlašuje, že měl
možnost se s nimi před podpisem smlouvy seznámit. Dodavatel prohlašuje,
že: i) následující články nepovažuje za překvapivé; ii) následujícím článkům
rozumí; a iii) výslovně následující články přijímá:
-

článek 5.4 o platbě smluvní pokuty za opožděné dodávky;
článek 9.4 o dodržování prohlášení o obchodní etice společnosti
MOOG; a
článek 18.4 o promlčení nároků

16.1 Společnost MOOG a dodavatel se každý zavazují, že zachovají mlčenlivost
v souvislosti s veškerými následujícími informacemi a že je ochrání před
neoprávněným použitím a zveřejněním: (i) důvěrné nebo chráněné informace
anebo informace o obchodním tajemství; (ii) hmotné věci, které takové informace
obsahují, zprostředkovávají nebo zahrnují; a (iii) nástroje, na které se toto
ustanovení vztahuje a které jsou od druhé strany v souvislosti s objednávkou
přímo nebo nepřímo získány (společně jako „chráněné informace“). Společnost
MOOG a dodavatel se zavazují chráněné informace druhé strany používat a
zveřejňovat pouze za účelem objednávky a při jejím plnění.
16.2 Bez ohledu na jakékoliv další závazky nebo omezení uvedená v tomto
ustanovení však společnost MOOG vlastní a ponechá si veškerá práva na
jakýkoliv vzor a/nebo vývojové práce nebo položky včetně softwaru, které
dodavatel vyrobil na objednávku a které společnost MOOG zaplatila. Dále bude
společnost MOOG oprávněna používat, zveřejňovat and reprodukovat chráněné
informace dodavatele a vyhotovovat si odvozená díla za účelem zkoušek,
certifikací, používání, prodeje nebo podpory jakéhokoliv výrobku dodaného v
souvislosti s touto objednávkou. Na jakékoliv takové použití, zveřejnění,
reprodukci nebo odvozené práce společnosti MOOG se budou vztahovat příslušná
omezení za daných okolností.
16.3 Know-how společnosti MOOG je možné zpřístupnit pouze delegovaným
zástupcům dodavatele, pokud to bude daná osoba v konkrétním případě
potřebovat pro splnění objednávky. Dodavatel a subdodavatel budou údaje
uchovávat v souladu s obecně platnými právními předpisy. Pokud bude dohoda o
zachování mlčenlivosti porušena, bude mít společnost MOOG nárok na náhradu
škody.
16.4 K zajištění mlčenlivosti podle dohod sjednaných mezi společností MOOG a
jejím zákazníkem a k ochraně duševního vlastnictví společnosti MOOG se
dodavatel zavazuje zachovat mlčenlivost o předaném know-how. Dodavatel
zajistí, aby se k mlčenlivosti písemně zavázali i jeho delegovaní zástupci a
případní subdodavatelé. Dodavatel není oprávněn používat know-how poskytnuté
společností MOOG pro jiné účely než pro dodání objednaného zboží a služeb.
16.5 Dodavatel se zavazuje při plnění zakázek zadaných společností MOOG s
využitím předaného know-how nevystupovat přímo ani nepřímo jako konkurence
společnosti MOOG ani podporovat nebo podněcovat v konkurenci třetí strany.
Objednané zboží vyrobené podle technické specifikace společnosti MOOG nesmí
být zpřístupněno třetím stranám.

17. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ROZHODNÉ PRÁVO
17.1 Místem soudní příslušnosti bude Praha. Nebude-li sjednáno jinak, bude
jazykem soudního řízení čeština. Společnost MOOG bude oprávněna zahájit řízení
proti dodavateli rovněž v jiné povolené jurisdikci.
17.2 Smluvní vztahy se budou řídit výhradně právem České republiky vyjma
mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží ze dne 11. dubna 1980.
únor 2019
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