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Článek 1 – Obecné informace 
 
Není-li písemně dohodnuto jinak, použijí se tyto Všeobecné 
nákupní podmínky (dále jen „VNP“) na všechny objednávky 
učiněné společností VAMIX N.V., Moustraat 64, B-9000 Gent, Belgie 
(dále jen jako „Kupující“), a na všechny objednávky učiněné 
přidruženou společností Kupujícího v souladu s rámcovou 
smlouvou uzavřenou Kupujícím, jakož i na každou kupní 
smlouvou uzavřenou mezi Kupujícím a Dodavatelem v souladu 
se závaznou platnou právní úpravou. Všeobecné podmínky 
Dodavatele jsou výslovně vyloučeny.  
 
Specifikace Kupujícího tvoří nedílnou součást dohody. Dodavatel 
musí při dodávce zboží, služeb a prací dodržovat Kodex chování 
pro dodavatele skupiny Vandemoortele Group, který je dostupný 
na stránce www.vandemoortele.com. 
 
Dodavatel tímto prohlašuje, že se seznámil s VNP, a že VNP 
představují nedílnou součást dohody. Potvrzení objednávky 
dodavatelem představuje přijetí těchto VNP.  
 
Jakákoli dodávka Dodavatele Kupujícímu musí být v souladu s 
certifikací IFS, BRC nebo ISO. V případě, že Dodavatel 
nedisponuje platným osvědčením externího akreditovaného 
auditora nebo v případě reklamací a vad týkajících se jakosti 
nebo bezpečnosti výrobků, je Kupující oprávněn k provedení 
auditu externím akreditovaným auditorem, a to na náklady 
Dodavatele. Dodavatel musí s auditem souhlasit.  
 
Kupující si vyhrazuje právo provést audit po přiměřeně dlouhém 
předchozím oznámení a Dodavatel souhlasí, že bude 
spolupracovat, a uděluje Kupujícímu nebo zákazníkům 
Kupujícího přístup pro účely provedení takového auditu. 
 
Článek 2 - Cenové nabídky 
 
Dodavatel je vázán cenami uvedenými v jeho ceníku a/nebo 
nabídce a/nebo rámcové dohodě a ceny mohou být upraveny 
pouze s předchozím výslovným souhlasem. 
 
Článek 3 - Dodávka zboží 
 
3.1. Pokud není výslovně uveden opak, každá dodávka probíhá 
na riziko Dodavatele do registrovaného sídla Kupujícího, nebo v 
případě potřeby na doručovací adresu uvedenou Kupujícím, a to 
vždy v průběhu běžné pracovní doby a otevírací doby skladiště. 
 
3.2. Veškeré náklady týkající se dodávky zboží až do místa 
dodávky (včetně celních formalit a cel) jdou na vrub Dodavatele. 
 
3.3. Doručovací lhůta je zásadní podmínkou dohody. V případě 
pozdního doručení bude za každý započatý den zpoždění 
účtována smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové hodnoty 
objednávky uvedené v Dohodě (nejméně 250 EUR) až do 
maximální částky 5 % z celkové hodnoty objednávky uvedené 
v Dohodě bez jakéhokoliv oznámení o prodlení a bez toho, aby 
byly dotčeny jiné opravné prostředky Kupujícího. 
 
3.4. Veškeré dodávky musí být provedeny v souladu s 
objednávkou, která byla učiněna Kupujícím. Dodavatel 
prohlašuje, že souhlasí s faktem, že dodané zboží je zamýšleno k 
použití pro výrobu potravin a/nebo že přímo či nepřímo bude 
přicházet do styku s potravinami. Veškeré dodávky proto musí být 
provedeny v souladu s příslušnou platnou evropskou a místní 
právní úpravou potravin a hygieny potravin v místě dodávky, 
stejně jako v souladu s jakýmikoli dohodnutými specifikacemi. 
Zboží musí být vhodné pro použití, pro které je zamýšleno. 
Dodavatel zejména zaručuje, že prodávané zboží je v souladu a 
podléhá veškerým ustanovením platné právní úpravy týkající se 
potravin, hygieny potravin, bezpečnosti potravin, dohledatelnosti, 
odpovědnosti za výrobek atp. 
 
Veškeré obalové materiály, které přichází do styku se zbožím, 
musí mít kategorii kvality „potraviny“ v souladu s příslušnými 
ustanoveními platné evropské i národní právní úpravy upravující 
materiály a předměty, které přichází do styku s potravinami, a 
musí splňovat hygienickou kvalitu, být prosté cizích částic, jako 
jsou kov, sklo, dřevo nebo jakéhokoli jiného znečištění.  
 
Není-li dohodnuto jinak, v době dodávky Dodavatel zaručuje, že 
zbývající trvanlivost je alespoň 2/3 z celkové trvanlivosti 
dodaného zboží. 
 
Dodavatel je výhradně odpovědný, zprošťuje Kupujícího 
odpovědnosti a zavazuje se, že odškodní veškeré možné nároky 
třetích stran na základě nesouladu s příslušnými specifikacemi 
nebo ustanoveními platné právní úpravy. 

3.5. Veškeré dodávky musí být dodány společně s dodacími listy, 
které obsahují alespoň určité údaje vyžadované Kupujícím. 
 
3.6. Dodavatel zaručuje, že (pracovní) bezpečnostní opatření 
platná v příslušném místě dodávky budou splněna po celou dobu 
dodávky. 
  
Článek 4 - Sekundární obal  
 
Zboží je vždy řádně zabaleno a byla podniknuta veškerá 
preventivní opatření pro jeho nejlepší možnou ochranu v souladu 
s technickými specifikacemi Kupujícího.  
 
Dodavatel zaručuje, že sekundární obal zboží splňuje veškerá 
ustanovení zákona týkající se potravin, stejně jako že je 
bezpečný pro použití a manipulaci zaměstnanci Kupujícího. 
 
Všechny palety musí být v dobrém fyzickém a bakteriologickém 
stavu a prosté jakéhokoli znečištění. 
 
Jakékoli poškození prodávaného zboží vzniklé před přijetím v 
místě dodání, které je důsledkem nevhodného obalu, jde na vrub 
Dodavatele. 
 
Článek 5 - Přijetí dodávky 
 
Převzetí zboží Kupujícím v místě dodávky představuje pouze 
fyzické předání, ale nikoli přijetí zboží. 
 
Dodávky budou považovány za doručené pouze po kontrole a 
schválení kompetentními pracovníky Kupujícího. 
 
Jakákoli platba v mezidobí nesmí být vykládána jako přijetí zboží.  
 
Článek 6 – Vady 
 
6.1. Kupující si vyhrazuje právo, které Dodavatel přijímá, 
vypracovat stížnost o zjevných vadách až do dvou týdnů od data 
doručení. 
 
6.2. Stížnosti v důsledku skrytých vad mohou být vypracovány 
Kupujícím až do tří týdnů od zjištění skryté vady. 
 
6.3. Dodavatel je v každém případě v souladu s běžným právem 
odpovědný za zjevné i skryté vady, a to včetně porušení 
průmyslových práv a/nebo práv duševního vlastnictví s ohledem 
na prodávané zboží.  
 
6.4. Dodavatel odškodní a zprošťuje Kupujícího odpovědnosti za 
veškeré možné nároky třetích stran s ohledem na prodávané 
zboží.  
 
6.5. V případě stížnosti(í) je Kupující oprávněn pozdržet platbu za 
nezaplacené faktury, které se vztahují k vadnému zboží. 
 
Článek 7 - Plnění Dodavatele 
 
Pokud Dodavatel nesplní svou smluvní povinnost, má Kupující 
buď možnost vymáhat smluvní závazky Dodavatele, nebo 
považovat dohodu v souladu s platnou právní úpravou za 
rozvázanou (částečně nebo zcela, například v případě úspěšných 
dodávek) a požadovat od Dodavatele odškodnění, jak je 
stanoveno v zákoně. 
 
V tomto ohledu je dostačující, pokud Kupující informuje 
Dodavatele o svém rozhodnutí tak, že odešle oznámení poštou. 
 
Rozvázání dohody nebo dodávky (v případě úspěšných dodávek) 
bude účinné podle zákona bez předchozího oznámení o prodlení 
nebo soudního zásahu, a to do osmi (8) pracovních dní od 
odeslání oznámení. 
 
Kupující si vyhrazuje právo, aby mohl zabránit nebo zmírnit 
škody, svěřit plnění třetí straně na náklady Dodavatele za 
předpokladu, že Dodavatel byl předtím informován o svém 
prodlení formou formální upomínky a byl informován o nákladech 
na plnění třetí strany. 
 
Kupující má navíc právo v případě neplnění nebo skrytých vad 
pozastavit další plnění dohody částečně nebo zcela. 
 
Článek 8 - Důvěrnost 
 
S veškerými informacemi vyměněnými mezi Kupujícím a 
Dodavatelem musí být nakládáno jako s důvěrnými a nesmí být 
zveřejňovány třetím stranám. 
 

Článek 9 - Platba 
 
9.1. Faktury zaslané dodavatelem budou v souladu s „Požadavky 
na fakturaci dodavatelů skupiny Vandemoortele Group“, které 
jsou dostupné na stránce www.vandemoortele.com.  
Faktury musí být odeslané Dodavatelem v jednom (1) vyhotovení 
k rukám účetního oddělení Kupujícího, pokud není výslovně 
dohodnuto jinak. Faktura musí obsahovat veškeré informace, 
které Kupující vyžaduje, aby obsahovala, a jiné informace, které 
jsou vyžadovány ze zákona.  
 
V případě neuvedení informací požadovaných v souladu s 
článkem 9.1. (včetně čísla výrobku ze systému SAP, čísla 
objednávkového formuláře, kódu šarže apod.) má Kupující právo 
pozastavit platbu faktury a zaslat ji zpět Dodavateli k nápravě. 
 
9.2. Pokud není výslovně uvedeno jinak, budou faktury 
proplaceny do 60 kalendářních dní od jejich přijetí.  
 
Opožděná platba může znamenat pouze smluvní úrok a/nebo 
odškodnění v souladu se smlouvou za předpokladu, že Dodavatel 
odeslal formální upomínku doporučenou poštou s doručenkou 
Kupujícímu.  
 
Článek 10 - Pojištění 
 
Zboží bude pojištěné Dodavatelem pro případ ztráty, krádeže, 
poruchy, poškození a všem dalším rizikům, a to po celou dobu 
cesty od místa expedice (továrna Dodavatele) až na dohodnuté 
místo dodání. 
 
Článek 11 - Vyšší moc 
 
Odpovědnost Kupujícího nelze uplatnit v případě, že nesplnění 
jeho závazků je způsobeno okolnostmi vyšší moci, jako jsou např. 
války, nepokoje, částečné nebo generální stávky, částečné či 
generální uzávěry, infekční nemoci, provozní nehody, požáry, 
poruchy strojů, bankrot Dodavatele, nedostatek surovin atp. Vyšší 
moc nebude za žádných okolností považována za právní základ 
pro rozvázání dohody nebo nárok na odškodnění. 
 
Článek 12 - Rozhodné právo a příslušnost soudů 
 
Veškeré spory mezi Kupujícím a Dodavatelem, kde nelze najít 
smírné (mimosoudní) řešení, budou předloženy výhradní 
jurisdikci příslušných soudů podle registrovaného sídla 
Kupujícího, a to i v případě, že objednávku zajišťovala partnerská 
společnost Kupujícího. 
 
Tyto VNP se řídí výhradně příslušnou právní úpravou země 
registrovaného sídla Kupujícího s výjimkou případů uvedených ve 
Vídeňské obchodní úmluvě z roku 1980 (CIGS).  
 
Článek 13 - Závěrečná ustanovení 
 
Možná neplatnost jednoho nebo více ustanovení těchto VNP 
neovlivňuje platnost všech ostatních zde uvedených ustanovení. 
 
Článek 14 - Převod a subdodávky 
 
Dodavatel nesmí převádět ani dále smluvně poptávat tuto dohodu 
ani plnění z ní vyplývající, jako celek ani částečně bez 
předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 
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