Všeobecné nákupní podmínky
(dále jen VNP)
Společnosti Essa Czech, spol. s r.o, Jirenská 1500, 250 82 Úvaly, IČ 25639641,
DIČ (VAT) CZ25639641, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze v oddílu C, vložka číslo 57128.
(dále jen jako „objednatel")
nebo telefonicky s dodatečným písemným
potvrzením tohoto odvolání.

I. Všeobecná ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky jsou nedílnou
součástí veškerých objednávek objednatele vůči
smluvnímu partnerovi (dále jen jako „dodavatel").
Předmětem je úprava základních podmínek, za
nichž se mezi objednatelem a dodavatelem uzavírají
kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy
(dále jen jako „smlouvy o dodávkách), jakož i
obsahu těchto smluv. Prodejní, všeobecné
obchodní, jakož i jiné podmínky dodavatele se mezi
smluvními stranami neuplatní a objednatel je
oprávněn potvrzení objednávky dodavatelem, které
je učiněno s odkazem na jeho obchodní podmínky
odmítnout, přičemž se výslovně konstatuje, že
smlouva o dodávkách není v tomto případě
uzavřena.
1.2 Odchylná úprava od těchto Všeobecných nákupních
podmínek se sjednává písemnou formou ve
smlouvách o dodávkách.

II. Uzavírání jednotlivých smluv o
dodávkách
2.1 Jednotlivé smlouvy o dodávkách se uzavírají na
základě objednávky objednatele, jejíž nedílnou
součástí jsou tyto VNP a jejího potvrzení
dodavatelem.
2.2 K uzavřeni smlouvy o dodávkách dochází za
podmínky stanovené v bodě 1.1. VNP doručením
písemného potvrzení objednávky, jejíž nedílnou
součástí jsou tyto VNP, učiněného dodavatelem
objednateli. Písemné potvrzeni objednávky musí být
doručeno objednateli poštou na adresu sídla
objednatele, faxem nebo elektronickou poštou na
jeho e-mailovou adresu do pěti dnů od odeslání
objednávky. Za potvrzení objednávky se nepovažuje
takový přípis dodavatele, který obsahuje výhrady,
změny či doplnění jakéhokoliv ustanovení
objednávky nebo VNP nebo odkaz na obchodní
podmínky dodavatele. V takovém případě se jedná
o návrh na uzavření smlouvy o dodávkách
předložený dodavatelem objednateli a smlouva o
dodávkách vznikne až dnem doručení souhlasného
vyjádření objednatele k tomuto návrhu dodavateli.
2.3 Dokud objednatel neobdrží písemné potvrzení
objednávky, může objednávku bez nároku
dodavatele na náhradu škody odvolat, a to písemně

III. Vymezení předmětu dodávky
3.1 Podrobné vymezení předmětu dodávky stanoví
technické specifikace, na které odkazuje popis
dodávky v objednávce nebo jiná část technické
specifikace. Jedná se zejména o materiálové
specifikace, výkresy, revize výkresů, textové nebo
datové přílohy výkresů.
3.2 Dodavatel potvrzením objednávky objednatele
potvrzuje, že má úplné technické specifikace k
dispozici.
3.3 Pokud součástí objednávky budou technické
specifikace, které dodavatel dosud neměl k dispozici
(zejména revize výkresů), je dodavatel povinen
písemně potvrdit převzetí této technické specifikace
formou podpisu na jednom vyhotovení a jeho
zaslání zpět poštou objednateli.
3.4 Pokud technické specifikace uvádí schválené
subdodavatele, není dodavatel oprávněn použít k
plnění předmětu smlouvy o dodávkách jiného
subdodavatele.

4.1

4.2

4.3

5.1
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IV.

Změny objednávky

V.

Kontrola ze strany objednatele

Objednatel je oprávněn během plnění smlouvy o
dodávkách udělovat dodavateli příkazy ohledně
způsobu jejího provádění díla, resp. tyto příkazy
měnit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí
okolnosti, kvůli kterým je taková změna nutná.
Dodavatel se zavazuje pro případ, že podle jeho
odborného názoru jsou pokyny objednatele týkající
se předmětu plnění nevhodné, na tuto skutečnost
objednatele neprodleně písemně upozornit.
Změny smlouvy o dodávkách po jejím uzavření jsou
možné pouze po dohodě obou stran písemnou
formou.

Objednatel je oprávněn po předchozím ohlášeni ke
vstupu do výrobních provozů dodavatele a k
provádění kontroly dodržování výrobních postupů i
sjednaných podmínek dodávky. Stejně tak může
požadovat předložení veškeré dokumentace týkající
se předmětu dodávky.

VI.
6.1

6.2
6.3

7.1

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

Dodavatel je povinen sdělit objednateli údaje o
svých subdodavatelích a zajistit, aby subdodavatelé
byli vázáni touto smlouvou, zejména pokud jde o
právo k přístupu do výrobních provozů a předložení
dokumentace.
Objednatel je oprávněn z důležitých důvodů
zakázat, aby na dodávkách spolupracoval konkrétní
subdodavatel.
Za vady dodávek, i když byly způsobeny
subdodavatelem, odpovídá dodavatel.

VII.

Místo plnění dodávek

VIII.

Doba plnění, dodací lhůty

Pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak,
je místem plnění dodávek sklad v sídle objednatele
(dodací podmínka DDP podle lncoterms 2010).

Dodavatel je povinen plnit v souladu s objednávkou
objednatele, a to během obvyklé provozní doby
objednatele, která je ve všední dny od 6.00 hod. do
17.00 hod. Dodávka mimo obvyklou provozní dobu
objednatele musí být předem písemně
odsouhlasena objednatelem na základě písemné
žádosti dodavatele včetně určeni data a času
dodávky.
Dřívější plnění než v termínu uvedeném v
objednávce je přípustné jen po dohodě s
objednatelem viz.bod 4.3.
Předčasně došlé dodávky, které nebyly
objednatelem písemně odsouhlaseny, budou
odmítnuty. Dodavatel je povinen na své náklady
provést veškerá opatření k dodržení termínu
dodávky.
Jakmile dodavatel zjisti, že není schopen dodací
lhůtu dodržet, je povinen to neprodleně oznámit
objednateli. Tím se ale nezbavuje odpovědností za
pozdní plnění včetně sankcí za pozdní plnění.
Pokud by dodavatel nemohl plnit pro jakýkoliv
nedostatek součinnosti ze strany objednatele, je
povinen jej na to ihned upozornit a dát mu možnost
k nápravě.
Objednatel je oprávněn z provozních důvodů
termíny dodávek upřesňovat nebo měnit.

IX.
9.1

Subdodavatelé dodavatele

Přejímka, prohlídka předmětu
dodávky

Dodavatel je povinen dodat objednateli zboží či
služby, včetně dokladů, záručních listů, návodů,
atestů a jiných dokumentů potřebných k nakládání
se zbožím či službami či výslovně vyžádaných
objednatelem, vše v českém jazyce, v den dodání
nebo ve lhůtě dodání dohodnuté ve smlouvě o
dodávkách. Nedílnou součástí dodávky jsou také
protokoly o provedení zkoušek a kontrol jakosti
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9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

dílčích dodávek, pokud jsou tyto pro konkrétní
dodávku požadovány objednatelem nebo je-li jejich
vystavení pro daný typ zboží či služeb obvyklé.
Součástí každé dodávky je řádně vyplněný dodací
list, nebo předávací protokol, který obsahuje
zejména srozumitelné označení předmětu dodávky,
tj. dodávaného zboží či služeb, číslo materiálové
položky, množství, adresu dodavatele, číslo
objednávky, datum výroby, vratné obaly (je-li
použito), další informace dle smlouvy o dodávkách a
podpis odpovědného pracovníka.
Není-li dohodnuto jinak, je prodávající povinen na
vyžádáni dodat řádně vyplněné prohlášení o shodě
a měřící protokol.
Dodavatel je povinen opatřit zboží takovým obalem,
který zajistí přiměřenou ochranu zboží před
poškozením, při současném umožnění jeho
manipulace běžnými manipulačními prostředky
nebo způsobem manipulace objednatele uvedeným
ve smlouvě o dodávkách. Je-li dodavatel výrobcem
obalů nebo obalových materiálů je povinen předat
objednateli písemnou formou informace o tom, zda
je zapojen do systému EKO-KOM a hradí poplatky za
uvedení obalů na trh („Prohlášení o splnění
podmínek zvedení obalu na trh").
V případě dodávky chemických látek nebo přípravků
je dodavatel povinen zajistit veškeré náležitosti
vyplývající z platné legislativy — aktuální
bezpečnostní list, technický list (způsob použití),
označení na obalech a tyto přiložit k dodávce.
Dodavatel akceptuje zavedený funkční systém IMS
dle norem ISO 9001 a 14001 a bude se snažit svou
činností a aktivitami snižovat dopady na životní
prostředí.
Objednatel je oprávněn nepřevzít zboží, pokud není
dodáno včas anebo řádně, tzn. vykazuje vady.
Objednatel může takovou dodávku zcela odmítnout.
Veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži
dodavatele.
Dodavatel je povinen zboží pojistit až do místa
dodání. Za poškození během přepravy zboží, které
je způsobeno nedostatečným nebo nevhodným
obalem, zodpovídá dodavatel, i když dodávku zboží
v místě určení objednatel převezme.

X.

Jakost dodávek

10.1 Dodavatel bere na vědomí, že zboží, které je
předmětem jeho dodávek, je určeno k dalšímu
zpracování nebo použití především pro tuzemské i
zahraniční zákazníky objednatele v automobilovém
průmyslu.
10.2 Proto se dodavatel zavazuje ke striktnímu
dodržování jakosti a veškerých požadovaných
vlastností dodávek. Dodavatel bere na vědomí, že
vada jeho dodávky může mít za následek vznik
škody mnohonásobně přesahující hodnotu dodávky.
10.3 Pokud není vysloveně uvedeno jinak, musí
předměty dodávek splňovat příslušné technické

normy a dodavatel je povinen na požádáni předložit
příslušné certifikáty, prohlášení o shodě apod.
10.4 Dodavatel odpovídá za veškeré škody, které
vzniknou objednateli v souvislosti s nekvalitním
provedením dodaného výrobku nebo absencí
prohlášení o shodě.
10.5 Dodavatel je dále povinen bezvýhradně dodržovat
technické specifikace stanovené objednatelem.
10.6 Pokud má dodavatel certifikovaný systém podle
některé z norem ČSN EN ISO řady 9001, EN ISO IATF
16949, VDA je povinen plnit dodávku z tohoto
certifikovaného systému.

XI.

Záruka a reklamace

11.1 Dodavatel plně zaručuje, že dodané zboží je bez
jakýchkoliv faktických či právních vad a že bude po
dobu minimálně 24 měsíců, není-li v dílčí smlouvě o
dodávkách dohodnuta jiná záruční doba, způsobilé
pro použití jak ke smluvenému, jinak obvyklému
účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé
vlastnosti. Záruční doba začíná běžet dnem
následujícím po dodání zboží nebo služby
objednateli bez vad a vztahuje se na všechny typy
vad (vady zjevné i skryté), vyjma vad způsobených
nevhodnou manipulaci nebo nevhodným použitím
dle obecných zvyklostí či specifikaci dodaných
dodavatelem. Objednatel není povinen kontrolovat,
a to ani namátkově, dodané zboží. Toto ustanovení
nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu
dodávky.
11.2 Dodavatel je povinen písemně informovat
objednatele o případných speciálních postupech
nebo specifikaci vztahujících se k dodanému zboží
nebo službám, které musí být dodrženy, aby
nedošlo ke způsobení vady nebo poruchy.
V případě, že takto neučiní a v důsledku těchto
okolností bude způsobena vada, poškození dodávky
či újmě na zdraví, tato bude vnímána jako
způsobená dodavatelem.
11.3 Případné vady zboží či služeb se považují za
objednatelem vytknuté včas i v případě, že jsou
zjištěny objednatelem až při užití zboží
objednatelem, při výrobě jeho finálního výrobku.
11.4 Vady zjevné, zejména co do množství je objednatel
povinen reklamovat do 15 pracovních dnů od
obdržení zboží písemně na adresu dodavatele.
Přitom je povinen dodavateli umožnit případnou
prohlídku zboží.
11.5 Pokud předmět dodávky neodpovídá objednávce,
technické specifikaci, certifikátům, normám ČSN EN
nebo jiným technickým normám, jedná se o
podstatné porušení smlouvy a objednatel má z toho
vyplývající nároky z odpovědnosti za vady.
11.6 Objednatel je oprávněn vůči dodavateli uplatnit
nároky z vad zboží dle ust. § 2106 občanského
zákoníku.
11.7 Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není
dotčena povinnost k náhradě škody, kterou může
objednatel uplatnit bez ohledu na to, jestli uplatnil
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odpovědnost za vady a zda tyto nároky uplatnil včas
ve smyslu § 2112 občanského zákoníku.
11.8 Dodavatel je povinen do 24 hodin od obdržení
reklamace písemně objednatele obeznámit o
postupu řešení formou 8D reportu v prvních třech
bodech, i když na základě následného zjišťování
příčin a objektivního posouzení bude reklamace
zamítnuta.
11.9 Dodavatel se zavazuje objednateli po uznání
reklamace předložit kompletně vyplněný 8D report
v době přiměřené nejpozději však do 30 dnů od
zahájení reklamačního řízení.
11.10 Uplatní-li objednatel nárok na odstranění vad
zboží nebo služeb a dodavatel tyto neodstraní do 2
dnů, je objednatel oprávněn si vady odstranit sám
popř. nechat si vady odstranit u odborně způsobilé
třetí osoby, a náklady s tím spojené vyúčtovat
dodavateli.
11.11 V případě nutného třídění zboží vhodného ke
zpracování, je dodavatel povinen toto učinit
bezodkladně po výzvě objednatele na vlastní
náklady.
11.12 V případě oprávněné reklamace má objednatel
právo vyžadovat u dalších dodávek dodatečná
dočasná opatření vedoucí k zabránění opakování
vadného plnění.
11.13 Dodavatel je povinen při dodání opraveného
nebo náhradního reklamovaného zboží uvést v
dodacím listě číslo reklamačního protokolu.

XII.

Balení

XIII.

Ceny a vyúčtování

12.1 Dodavatel je povinen před dodávkou informovat
objednatele o způsobu balení popř. na vyžádání
objednatele zaslat balící předpisy v požadovaném
rozsahu.
12.2 Objednatel je povinen se k zaslaným balícím
předpisům vyjádřit.
12.3 Obaly jsou zpravidla nevratné, pokud není ve
smlouvě o dodávkách stanoveno jinak.
12.4 V případě vratných palet musí být řádně označeny
názvem dodavatele nebo schváleným způsobem
objednatele.

13.1 Ceny uváděné v objednávce vychází z předchozích
cenových nabídek dodavatele.
13.2 Ceny mohou také vycházet z výběrových řízení,
které mohou být zadány formou e-aukcí.
13.3 Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktury za
dodané zboží nebo službu činí 60 dní od převzetí
dodávky bez vad. Zaplacení ceny ale neznamená
uznání, že dodávka nemá vady.
13.4 Dodavatel je povinen zasílat faktury ve dvojím
vyhotovení na adresu sídla objednatele nebo také v
elektronické podobě na sjednanou adresu včetně
elektronického podpisu.

13.5 Specifikace zboží na faktuře musí být ve stejném
rozsahu jako na dodacím listě.
13.6 Dodavatel je oprávněn postoupit, zastavit či
započítat své pohledávky vůči objednateli pouze na
základě písemného souhlasu objednatele.
13.7 V případě, že faktura nebude obsahovat zákonné či
dohodnuté náležitosti v rámci smlouvy o
dodávkách, je objednatel oprávněn tuto vrátit k
opravě a doplnění údajů. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta její splatnosti.
Celá lhůta běží ode dne doručení opravené faktury
objednateli.
13.8 Při nedodržení platebních podmínek ze strany
objednatele je dodavatel oprávněn požadovat
zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši.
13.9 Dodavatel se zavazuje za porušení povinností
stanovených dodavateli smlouvou o dodávkách či
těmito VNP smluvní pokutu , resp. stanovené
náklady , a to v rozsahu stanoveném dle Manuálu
kvality. Takto stanovenou částku je objednatel
oprávněn fakturovat dodavateli neprodleně po
jejím vzniku se splatností 15 dní.
13.10 Pokud bude o dodavateli v okamžiku
uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněna v
příslušném registru plátců skutečnost, že je
nespolehlivým plátcem nebo pokud bude dodavatel
požadovat úplatu za zdanitelné plnění
bezhotovostním převodem na jiný účet než účet
dodavatele, který je správcem daně zveřejněn v
příslušném registru plátců, je objednatel oprávněn
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném znění, dále jen ZDPH. Při uplatnění
zvláštního způsobu zajištění daně postupuje
objednatel tak, že úplatu odpovídající základu daně
uhradí na účet dodavatele uvedený na vystaveném
daňovém dokladu a úplatu odpovídající výši DPH
uvedené na vystaveném daňovém dokladu uhradí
na osobní depozitní účet dodavatele vedený u jeho
správce daně. Zvláštní způsob zajištění daně podle §
109a ZDPH je objednatel oprávněn uplatnit i v
případě, že dodavatel bude požadovat úplatu na
realizované zdanitelné plnění na zahraniční
bankovní účet, i když se bude jednat o účet, který je
správcem daně zveřejněn v příslušném registru
plátců. Pokud nastanou skutečnosti umožňující
objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně
podle § 109a ZDPH a objednatel tento způsob
úhrady části závazku odpovídající příslušné DPH vůči
dodavateli ve shodě s tímto ujednáním využije,
považuje se celková výše závazku vůči dodavateli za
uhrazenou dnem, kdy budou příslušné částky
připsány na bankovní účet uvedený na daňovém
dokladu a na osobní depozitní účet dodavatele
vedený u jeho správce daně.
13.11 V případě, že objednatel v souladu s výše
uvedeným ujednáním uplatní zvláštní způsob
zajištění daně podle § 109a ZDPH, zavazuje se bez
ohledu na lhůtu splatnosti celkové fakturované
částky za zdanitelné plnění, uhradit příslušnou DPH
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na osobní depozitní účet dodavatele vedený u jeho
místně příslušného správce daně, a to ve lhůtě
nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.
Objednatel se zavazuje, že pokud bude oprávněn
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a
ZDPH, bude o skutečnosti, že poukázal příslušnou
částku DPH na osobní depozitní účet dodavatele
vedený u jeho místně příslušného správce daně
informovat dodavatele.

XIV.

Smluvní pokuty

XV.

Důvěrnost informací

14.1 Při prodlení s dodáním zboží má objednatel právo
účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z
ceny dodávky, kterou dodavatel podle smlouvy o
dodávkách nedodal, a to za každý den prodlení.
Ustanovením o smluvní pokutě není nijak dotčeno
ani omezeno právo objednatele na náhradu škody
způsobené nedodáním sjednaného množství.
Prodlení dodavatele s dodávkou o více než 30
kalendářních dnů je považováno za podstatné
porušení smlouvy. Ohradou smluvní pokuty není
dotčeno právo objednatele na náhradu škody,
Objednatel prohlašuje, že bude aktivně pracovat na
minimalizaci takových vícenákladů.

15.1 Za důvěrné informace se považují veškeré
informace, které dodavatel od objednatele získá
přímo, nepřímo, písemně, ústně, informace
obchodního, ekonomického, výrobního,
technického charakteru a další jiné informace, které
byly objednatelem dodavateli sděleny (dále jen
„Informace").
15.2 Dodavatel se zavazuje zachovávat důvěrnost
Informací a bez předchozího písemného souhlasu
objednatele nesdělí žádné Informace jako celek
nebo část, ani tyto Informace přímo nebo nepřímo
nevyužije za jiným účelem, než v souvislosti pro
případný obchodně podnikatelský vztah s
objednatelem.
15.3 Dodavatel, ani jeho zástupci, bez předchozího
písemného souhlasu objednatele nesdělí žádnému
subjektu, ani neumožní anonymně sdělit žádné
Informace, ani nezpřístupní Informace či
neposkytnou informace o zpřístupnění Informaci.
Ve stejném rozsahu pak dodavatel neposkytne třetí
straně údaje o probíhajících jednáních ohledně
případného obchodně podnikatelského vztahu s
objednatelem, ani nesdělí či neumožní sdělit žádné
podmínky nebo skutečnosti týkající se potenciálního
obchodně podnikatelského vztahu s objednatelem,
přičemž tímto ustanovením není dotčeno obecné
ustanovení předchozího odstavce.
15.4 S ohledem na shora uvedené je dodavatel oprávněn
sdělit Informace svým ředitelům, jednatelům,
odborným poradcům nebo zaměstnancům, kteří se

potřebují s danými Informacemi obeznámit či je
prostudovat za předpokladu, předcházejícího
písemného souhlasu výše uvedených osob s
obsahem této kapitoly VNP.
15.5 Dodavatel se zavazuje, že přijme taková opatření,
aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému zpřístupnění chráněných informací.
15.6 Dodavatel se zavazuje, že bude objednatele
informovat o každém narušení jeho práv třetími
osobami, o němž se dozví.
15.7 V případě prokazatelného porušení povinnosti
plynoucího dodavateli z porušení zachování
mlčenlivosti se dodavatel zavazuje k úhradě smluvní
pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíc
korun) za každý jednotlivý případ porušení.
15.8 Smluvní pokuta bude zaplacena na základě faktury
se splatností 15 dnů ode dne jejího doručení
dodavateli.
15.9 Požádá-li objednatel dodavatele o navrácení
materiálů obsahujících Informace, které byly
dodavateli objednatelem poskytnuty, je dodavatel
povinen objednateli veškeré dokumenty
objednatelem poskytnuté vrátit a dále veškeré
kopie těchto Informací neprodleně skartovat,
přičemž si dodavatel neponechá žádné kopie
nesoucí uvedené Informace.
15.10 Dodavatel prohlašuje zachovat mlčenlivost o
Informacích po celou dobu své obchodně
podnikatelské činnosti. Této povinnosti bude
zproštěn, až pokud se Informace stanou veřejně
známými a objednatel již nadále nebude mít
prokazatelně zájem na jejich utajení. Pro případ
zproštění povinnosti mlčenlivosti si dodavatel od
objednatele vyžádá písemný souhlas.

XVI.

Vyšší moc

16.1 Za zásah vyšší moci se považují smluvními stranami
neovlivnitelné a neodvratitelné události, které
působily na plnění smlouvy. V případě existence
zásahu vyšší moci mají obě smluvní strany právo od
uzavřené smlouvy odstoupit.

XVII.

Společná a závěrečná ustanovení

17.1 Požadavek písemné formy je splněn při zaslání
faxem, e-mailem nebo poštou na dohodnuté či na
oficiálních webových stránkách sdělené kontaktní
údaje.
17.2 Neplatnost některého ze smluvních ustanovení
nemá vliv na platnost ustanovení ostatních.
17.3 Veškeré spory vznikající z těchto VNP a smluv o
dodávkách, související s jejich vznikem, prováděním
a zánikem, jakož i spory o jejich platnost se strany
pokusí nejdříve řešit vzájemným jednáním a
dohodou. Nepodaří-li se takovým způsobem spory
vyřešit, budou rozhodovány věcně příslušným
soudem se sídlem v Praze.
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17.4 Objednatel si vyhrazuje právo změnit VNP, přičemž
jejich změnu je objednatel povinen oznámit
dodavateli písemně, nejpozději 15 dnů před
nabytím účinnosti změn. Dodavatel je oprávněn
změnu VNP odmítnout, a to do 15 dnů od doručení
oznámení, jinak se má zato, že se změnou souhlasí.
V případě, že objednatel do 7 dnů od doručení
odmítnutí dodavatele změn VNP nesdělí dodavateli,
že bere návrh na změnu VNP zpět, má dodavatel
právo závazkový vztah s objednatelem vypovědět ve
výpovědní lhůtě 14 dnů.

Všeobecné nákupní podmínky kontroloval a schválil:
Ing. Kamil Drozd, vedoucí úseku nákupu

