Všeobecné obchodní (nákupní) podmínky
společnosti BOR, s.r.o., se sídlem Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501
IČ: 492 86 854
Část A. Obecná ustanovení
I. Úvod
1. Těmito všeobecnými (nákupními) obchodními podmínkami (dále jen „OPN“) se řídí veškeré kupní smlouvy uzavírané mezi BOR, s.r.o. (dále jen „BOR“) jako
kupujícím a třetími osobami (dále jen jako „obchodní partneři“) jako prodávajícími, pokud tito vystupují v tomto smluvním vztahu jako podnikatelé.
2. Ujednání odlišná od těchto OPN musí být mezi smluvními stranami písemně dohodnuta, a pak mají před těmito OPN přednost.
3. Jakékoli obchodní podmínky obchodního partnera se na jeho smluvní vztah se společností BOR nevztahují.
4. BOR je oprávněn tyto OPN kdykoliv měnit či doplňovat. Změny či doplnění těchto OPN budou obchodnímu partnerovi zaslány doporučeně včetně jejich úplného
a aktuálního znění a budou k dispozici v sídle společnosti BOR a na internetové stránce www.bor-sro.cz. Po doručení změn OPN obchodnímu partnerovi se jeho další
projevy vůle směřující k uzavření smlouvy považují za potvrzení, že se obchodní partner s novým zněním OPN seznámil, vyjadřuje svůj souhlas se změnou OPN a s
jejich novým zněním a další obchodování se bude řídit novým zněním OPN.

II. Uzavírání smluv
1. Kupní smlouvy se uzavírají písemně. Písemná forma je dodržena rovněž při použití prostředků výpočetní techniky, kdy BOR předloží obchodnímu partnerovi
návrh na uzavření smlouvy v elektronické podobě na obrazovce komunikačního prostředku (přenosného počítače, tabletu, apod.) a obchodní partner je přijme
podpisem na obrazovku tohoto komunikačního prostředku, který umožňuje zachycení písemného projevu obchodního partnera. BOR následně zašle obchodnímu
partnerovi jedno vyhotovení individuální kupní smlouvy získané vytisknutím individuální smlouvy uzavřené způsobem uvedeným v tomto odstavci.
2. Je-li smlouva uzavřena, lze ji měnit či doplňovat pouze písemně se souhlasem společnosti BOR a obchodního partnera, nestanoví-li tyto OPN jinak.
3. Při obchodování se zásadně používají vzory (formuláře) nabídek, objednávek a dodatků, které jsou k dispozici u společnosti BOR. Obchodní partner smí používat
ve vztahu ke společnosti BOR pouze tyto vzory.

III. Společná ustanovení
1. Smluvní strany si zasílají veškeré písemnosti na adresy sídla/místa podnikání, nebo na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě, pokud není písemně dohodnuto
jinak. Sdělení zasílaná společností BOR obchodním partnerům se považují za doručená okamžikem, kdy obchodní partner společnosti BOR příslušné sdělení obdrží,
jinak okamžikem, kdy (i) obchodní partner společnosti BOR příslušné sdělení odmítne převzít, (ii) sedmým dnem od oznámení uložení zásilky na poštu, a to i v
případě, že se obchodní partner na adrese nezdržuje a o zaslání příslušného sdělení se nedozvěděl (iii) sedmým dnem poté, co se zásilka vrátí společnosti BOR jako
nedoručitelná.
2. Jakákoli ujednání o smluvní pokutě obsažená v těchto OPN nebo v individuálních smlouvách nemají vliv na právo společnosti BOR požadovat na obchodním
partnerovi náhradu škody vzniklou porušením jeho povinností, pro něž byla smluvní pokuta sjednána.
3. Obchodní partner tímto uděluje po dobu trvání smlouvy společnosti BOR oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl
obchodní partner, a to pro účely řádného provozu informačních a účtovacích systémů společnosti BOR, a dále za účelem využití v rámci marketingových akcí
společnosti BOR za účelem vývoje a zlepšení služeb, informování obchodního partnera o nových produktech společnosti BOR a uvedení v referencích. Společnosti
BOR je správcem osobních údajů obchodního partnera uvedených v objednávce služeb ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb.
4. Obchodní partner je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se podnikání společnosti BOR, které se dověděl v souvislosti s uzavřením
této smlouvy, to platí zejména pro údaje o cenách. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5. Právní vztahy mezi společností BOR a obchodním partnerem se řídí českým právem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Případné spory mezi
smluvními stranami budou projednávat výlučně české soudy. Místně příslušný soud je obecný soud společnosti BOR, věcná příslušnost se řídí obecnými právními
předpisy.
6. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku (doložky v adhezních smlouvách).
7. Obchodní partner přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

Část B. Nákupní podmínky
I. Kupní cena
1. Kupní cena se uvádí jako cena bez DPH. Obchodní partner je oprávněn účtovat ke kupní ceně odpovídající zákonnou sazbu DPH, je-li sám plátcem DPH.
2. Splatnost kupní ceny je stanovena ve smlouvě. Není-li splatnost kupní ceny určena, je kupní cena splatná na základě daňového dokladu vystaveného obchodním
partnerem, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí zboží společností BOR, nestanoví-li daňový doklad delší dobu splatnosti. BOR hradí kupní cenu pouze na základě
řádného daňového dokladu na úhradu kupní ceny, vystaveného v souladu se smlouvou a těmito OPN.
3. Není-li stanoveno jinak, uhradí BOR kupní cenu bezhotovostně na účet obchodního partnera.

II. Jakost zboží
1. Není-li jakost výslovně sjednána, je obchodní partner povinen dodat společnosti BOR zboží v takové kvalitě, aby je bylo možné použít k účelu uvedenému v
kupní smlouvě, jinak k účelu obvyklému.
2. Zemědělské produkty musí být vypěstovány z řádně uznaného rozmnožovacího materiálu. Obchodní partner je povinen na požádání společností BOR prokázat,
že se jedná o výpěstek z řádně uznaného osiva. Do doby prokázání, že zemědělské produkty byly vypěstovány z řádně uznaných osiv, není BOR povinen zemědělské
produkty převzít a uhradit za ně kupní cenu. Dokud obchodní partner na žádost neprokáže společnosti BOR vypěstování rostlinných produktů z uznaného osiva, je
v prodlení s dodáním zemědělských produktů. Neprokázání této skutečnosti současně zakládá právo společnosti BOR od kupní smlouvy odstoupit.
3. BOR má právo na informace o průběhu pěstování zemědělských produktů od obchodního partnera a obchodní partner se zavazuje tyto informace společnosti
BOR kdykoli na požádání poskytnout. Obchodní partner je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu vzniku škod, která by mohla ovlivnit řádné plnění smlouvy.
4. Obchodní partner je povinen zajistit, že:
a)
pěstování proběhne v souladu s praxí řádného hospodáře;
b)
pěstované rostlinné produkty nepochází z geneticky modifikovaných odrůd a nepochází z ploch, kde bylo hnojeno čistírenskými kaly;
c)
při výrobě, skladování a dopravě zboží budou dodrženy hygienické předpisy vyplývající ze zákona o krmivech;
d)
dopravní prostředky budou před nakládkou vyčištěny a v předchozí dopravě nebyly přepravovány žádné zakázané látky (např. živočišné
bílkoviny, hnojiva živočišného původy, čistírenské kaly, kovový šrot, sklo, azbest, jedovaté a žíravé látky).
5. Obchodní partner je povinen zajistit, že se jeho dodavatelé budou řídit a potvrdí svými podpisy „Prohlášení zemědělského prvovýrobce" k udržitelnosti biomasy
a jejího pěstování v rámci EU podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 a návazných právních předpisů České republiky.
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Obchodní partner je povinen na vyžádání společnosti BOR předložit k nahlédnutí a umožnit zhotovení kopie prohlášení dodavatelů obchodního partnera dle tohoto
odstavce.

III. Místo a čas plnění, dodací podmínky
1. Místo plnění je určeno vždy v každé individuální smlouvě mezi společností BOR a obchodním partnerem. Není-li sjednáno jinak, platí, že náklady na dodání zboží
do místa plnění hradí obchodní partner.
2. Doba plnění je určena vždy v každé individuální smlouvě mezi společností BOR a obchodním partnerem. Dodá-li obchodní partner zboží před termínem dodání
určeným v objednávce/nabídce (tzv. předčasné plnění), je BOR oprávněn toto zboží dle své vůle převzít nebo jeho převzetí odmítnout.
3. Současně s dodáním zboží je obchodní partner povinen předat společnosti BOR veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, jakož i další
doklady stanovené v objednávce/nabídce. Není-li dohodnuto jinak, uskutečňuje se předání dokladů současně s předáním zboží.
4. Jestliže bude dodáno větší množství zboží, než si společnost BOR objednala, je společnost BOR oprávněna takový přebytek zboží dle své vůle převzít nebo jeho
převzetí odmítnout. Na zboží dodané navíc bude sjednána nová kupní cena prostřednictvím dodatku k příslušné smlouvě. Nedohodnou-li se strany na dodatku ke
smlouvě, je společnost BOR oprávněna účtovat obchodnímu partnerovi skladné a obchodní partner je povinen zboží dodané navíc odebrat na svoje náklady. Pokud
obchodní partner na výzvu společnosti BOR zboží dodané navíc v určené době nepřevezme, je společnost BOR oprávněna prodat zboží třetí osobě, odvézt jej nebo
s ním naložit jiným způsobem. Případný výtěžek z prodeje zboží dodaného navíc vydá společnost BOR obchodnímu partnerovi. Vzniknou-li společnosti BOR tímto
postupem náklady, je společnost BOR oprávněna požadovat po obchodním partnerovi náhradu těchto nákladů. Společnost BOR je oprávněna započíst pohledávku
na náhradu těchto nákladů vůči pohledávce obchodního partnera na vydání výtěžku z prodeje zboží dodaného navíc.

IV. Předání a převzetí zboží
1. K předání a převzetí zboží dochází v místě plnění.
2. Předání a převzetí zboží se potvrzuje zpravidla písemně na zvláštní listině (dodací list, předávací protokol atd.).
3. Před předáním a převzetím zboží je prováděno jeho vážení a prohlídka. V případě, že prodávající není schopen zajistit zvážení zboží na certifikované váze,
akceptuje váhu zjištěnou při vykládce, není-li smluvně upraveno jinak. V případě prodeje zemědělských komodit je prodávající povinen uchovávat reprezentativní
vzorek dodaného zboží odebraný dle pravidel GMP+ minimálně po dobu 1 roku od data dodání, jinak bude pro určení kvality rozhodující kvalita zjištěná při vykládce.
4. Zvážení se provádí v místě plnění, není-li stanoveno jinak. Vážení a prohlídka se provádí za účasti zástupce společnosti BOR, pokud o to požádá. Pokud
zakoupené zboží skladuje i nadále prodávající, vystaví na toto zboží společnosti BOR skladištní list.
5. Obchodní partner zajistí, aby před předáním a převzetím zemědělských produktů mohla být provedena prohlídka průřezově všemi vrstvami zemědělských
produktů (zejména použitím tzv. štechru).
6. Obchodní partner si je vědom toho, že zboží může být během přepravy BORu směrováno do jiného místa určení, anebo BORem dále odesláno a BOR tak může
odložit prohlídku zboží do doby, kdy je dopraveno do nového místa určení.

V. Nároky z vad plnění
1. Obchodní partner odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na BOR, i když se vada stane zjevnou až po této době. Obchodní
partner odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, která vznikne později, jestliže byla způsobena porušením jeho povinností.
2. Volba nároku z odpovědnosti za vady náleží společnosti BOR s tím, že ji oznámí obchodnímu partnerovi buď v písemné notifikaci vad, nebo v době přiměřené
poté.
3. Dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou je považováno vždy za podstatné porušení smlouvy.
4. Mimo jiných zákonných nároků z odpovědnosti za vady má BOR právo odstoupit od smlouvy.
5. Vedle nároků z odpovědnosti za vady má BOR právo rovněž na náhradu veškeré škody způsobené vadou zboží, jakož i na úhradu smluvní pokuty, která se
sjednává ve výši 10% ceny vadného zboží. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká ani částečně nárok na náhradu škody podle tohoto odstavce.

VI. Prodlení obchodního partnera
1) Nedodá-li obchodní partner zboží společnosti BOR v termínu dodání, má BOR právo:
a)
na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% hodnoty nedodaného zboží za každý den prodlení a
b)
odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na smluvní pokutu dle odst. 1) písm. a) tohoto článku.
2) BOR není povinen před využitím oprávnění podle odst. 1) vyzývat obchodního partnera k plnění, ani mu poskytovat k plnění dodatečnou lhůtu nebo mu jakkoli
oznamovat záměr postupovat dle odst. 1).
3) Povinnosti uhradit smluvní pokutu se zprostí obchodní partner pouze tehdy, pokud důvodem, proč nedodal zboží, jsou okolnosti nepředvídatelné a nezávislé na
vůli obchodního partnera (vyšší moc).

VII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody
1. Vlastnické právo ke zboží nabývá BOR okamžikem předání a převzetí zboží společností BOR.
2. Nebezpečí škody na zboží z obchodního partnera na BOR přechází okamžikem předání zboží společnosti BOR s výjimkou předání zboží převzetím skladištního
listu, kdy k přechodu nebezpečí škody dochází až vydáním zboží společnosti BOR obchodním partnerem.

VIII. Další povinnosti obchodního partnera
Obchodní partner se zavazuje sdělit společnosti BOR na její žádost přesnou specifikaci lokality, kde byly zemědělské produkty, které jsou předmětem smlouvy,
pěstovány.

IX. Odstoupení od smlouvy
Kromě důvodů uvedených výše je BOR oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, nastane-li některá z těchto skutečností:
a)

obchodní partner podstatně poruší jakékoli povinnosti vyplývající pro něho z kupní smlouvy, těchto OPN nebo obecně závazných právních předpisů;

b)

obchodní partner se nachází ve stavu úpadku, hrozícího úpadku nebo na něj byl podán insolvenční návrh.

V Chocni dne 1. ledna 2018

B O R , .s.r.o.
otisk razítka a podpis
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