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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY
1. DEFINICE
Pojem „zboží“ znamená výrobky nebo materiály, které má
dodavatel dodat společnosti UCB.
Pojem „nákupní objednávka“ znamená oficiální objednávku
zboží nebo služeb vystavenou společností UCB.
Pojem „služby“ znamená služby, které má dodavatel
poskytovat společnosti UCB.
Pojem „dodavatel“ znamená třetí stranu, která přijímá
objednávku a která dodává zboží do společnosti UCB nebo
poskytuje služby společnosti UCB.

2. OBJEDNÁVKY

3.

4.

5.

Nebudeme přijímat objednávky provedené ústně, které
nejsou potvrzeny nákupní objednávkou. Odpověď na
nákupní objednávku / potvrzení nákupní objednávky je třeba
vrátit do pěti pracovních dnů, jinak se podmínky nákupní
objednávky považují za přijaté.
DODACÍ LHŮTA
Data dodání zboží a služeb uvedená v nákupní objednávce
jsou zásadní a musí být dodržena. Pokud to výslovně
neuvedeme jinak, budou uvedenými daty dodání data
příjezdu zboží do prostor uvedených v nákupní objednávce
nebo data úplného splnění služeb.
BALENÍ
Není-li v nákupní objednávce stanoveno jinak, budou veškeré
náklady na balení považovány za součást ceny služeb/zboží.
Pokud však bude písemně dohodnuto, že bude obalový
materiál fakturován, bude obalový materiál uhrazen
dodavateli dobropisem na fakturovanou hodnotu.
PŘÍJEM, PŘEVZETÍ A ZÁRUKA
Není-li dohodnuto jinak, bude příjem a převzetí zboží nebo
služeb probíhat v našich prostorách.
Dodavatel je povinen zajistit ochranu a zabalit veškeré zboží
způsobem, který poskytne dostatečnou ochranu proti korozi,
zhoršení kvality a fyzickému poškození během přepravy a
který musí odpovídat běžným pravidlům a předpisům
dopravce.
Dodavatel zaručuje, že veškeré zboží (včetně jeho obalu)
bude dodáno bez zjevných nebo skrytých vad týkajících se
složení, výroby nebo provedení, že musí odpovídat námi
zamýšlenému účelu (účelům) a že veškeré dodané zboží
(včetně jejich obalů) a veškeré poskytované služby jsou v
souladu se všemi obvyklými bezpečnostními normami a
všemi platnými zákony, předpisy, pravidly a normami a v
souladu s kodexem AIFP (Asociace inovativního
farmaceutického průmyslu) („shodné zboží“, popřípadě
„shodné služby“).
V případě, že dodané zboží není shodným zbožím,
vyhrazujeme si právo vrátit zboží dodavateli
na jeho náklady, aniž je dotčeno naše právo požadovat
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náhradu škody, a na základě našeho vlastního uvážení a
aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva můžeme požadovat
ze zákona nebo jinak bezplatnou výměnu zboží nebo
bezplatné opakované provedení služby, nebo v případě, že
již bylo zboží nebo služba zaplacena, vrácení těchto
peněžních částek vynaložených v souvislosti s nákupní
objednávkou.
Dodavatel bude odpovědný za platbu a bude společnost UCB
a její přidružené subjekty chránit před jakýmikoli přímými
nebo nepřímými škodami, náklady, ztrátami a dalšími výdaji
(včetně například odpovědnosti za výrobek, jakýmikoli
přímými a nepřímými škodami, náklady, ztrátami a výdaji
vzniklými v důsledku stažení výrobku), které vzniknou kdykoli
společnosti UCB nebo kterémukoli z jejích přidružených
subjektů z důvodů, které lze přičíst dodavateli, nebo kvůli
zboží, které není shodným zbožím, a službám, které nejsou
shodnými službami.
FAKTURY A PLATBY
Není-li stanoveno jinak, budou dodané zboží a provedené
služby fakturovány po převzetí příslušného zboží/služeb, a
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, budou
faktury splatné do 60 dnů po obdržení nesporné faktury.
Pokud společnost UCB nesplní platební podmínky, bude za
dobu prodlení na žádost dodavatele splatný úrok z prodlení v
zákonem stanovené výši.
PRACOVNÍCI
Dodavatel se zavazuje pověřit plněním objednávky pouze
pracovníky, kteří mají příslušné dovednosti a odborné
znalosti pro dodávání zboží a provedení služeb. Pracovníci
dodavatele, kteří jsou pověřeni plněním objednávky,
zůstávají stále pod výhradní odpovědností, vedením,
pravomocí a dohledem dodavatele.
Všichni pracovníci dodavatele vstupující v souvislosti s
dodáním zboží nebo poskytnutím služeb do prostor
společnosti UCB nebo jejích přidružených subjektů musí
dodržovat všechny platné zákony, včetně předpisů v oblasti
životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (jejich kopie je k
dispozici na vyžádání), a všechny platné pokyny a pravidla
společnosti UCB. Společnost UCB si vyhrazuje právo
odmítnout vstup do svých prostor všem pracovníkům
dodavatele, kteří nedodrží výše uvedenou podmínku.
Aby se předešlo pochybnostem, dodavatel je povinen zajistit,
aby jeho subdodavatelé (v rozsahu, v jakém společnost UCB
umožňuje provádění subdodávek) dodržovali ustanovení
tohoto článku 7 a požadovali, aby jejich pracovníci dodržovali
ustanovení tohoto článku.
POJIŠTĚNÍ
Dodavatel je povinen na své náklady zajistit řádné
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pojištění týkající se rizik ve vztahu k poskytování služeb, rizik
ztráty nebo poškození zboží a majetku společnosti UCB a
jeho odpovědnosti vyplývající ze zákona nebo právního
vztahu se společností UCB.
9. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI UCB
Veškeré specifikace, informace, materiály a další položky
dodané společností UCB a veškeré zboží, informace,
materiály a další výsledky vyplývající z poskytovaných
služeb, spolu se všemi právy duševního vlastnictví, která jsou
s nimi spojená nebo z nich odvozená (dále společně jen
„vlastnictví společnosti UCB“), jsou důvěrné. Veškeré
vlastnictví společnosti UCB je a zůstává vlastnictvím
společnosti UCB. Pokud to společnost UCB písemně
neodsouhlasí jinak, bude veškeré takové vlastnictví
společnosti UCB používáno pouze v rámci provádění prací
na základě a v souladu s nákupní objednávkou a jakoukoli
související smlouvou nebo dohodou. Dodavatel nesmí
nakládat se žádným vlastnictvím společnosti UCB bez
souhlasu společnosti UCB. Dodavatel nesmí prodat, zastavit
ani převést žádné vlastnictví společnosti UCB ani nedovolit,
aby na něj bylo uvaleno jakékoli zástavní právo třetích stran.
Tento článek 9 zůstává v platnosti i po vypršení platnosti
nebo ukončení nákupní objednávky.
10. ZÁRUKY
Dodavatel zaručuje, že prodej, použití nebo začlenění všech
strojů, zařízení a materiálů poskytnutých podle tohoto
dokumentu do zboží, které nepatří provedením, složením
nebo výrobou společnosti UCB, musí být zdarma a nesmí se
jednat o porušení jakéhokoli platného patentu, autorských
práv, ochranných známek nebo jiných podobných práv.
Dodavatel je povinen společnost UCB (a všechny osoby
uplatňující nárok jménem společnosti UCB) chránit a bránit
proti všem výdajům, odpovědnosti a ztrátám jakéhokoli druhu
(a nákladům a výdajům, včetně poplatků za právní
zastoupení), které mohou vyplývat z nároků, sporů nebo
žalob vycházejících z takového porušení, a je povinen na
sebe převzít právní odpovědnost.
11. DŮVĚRNÉ INFORMACE
Dodavatel se zavazuje a souhlasí s tím, že důvěrné
informace, které mu pro účely plnění nákupní objednávky
poskytne společnost UCB a všechny osoby uplatňující nárok
jménem společnosti UCB, budou použity pouze při plnění
nákupní objednávky a nesmí být bez předchozího
písemného souhlasu společnosti UCB sděleny nebo předány
žádné jiné osobě nebo subjektu. Společnost UCB vyžaduje
podobnou dohodu od všech subdodavatelů, kteří provádějí
práce na základě nákupní objednávky. Tento závazek
zůstává v platnosti i po vypršení platnosti nebo ukončení
nákupní objednávky.
12. VYŠŠÍ MOC
Společnost UCB nebude dodavateli odpovědná za
nepřijetí dodávky zboží nebo služeb vyplývající z
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jakékoli poruchy zařízení nebo přístroje, požáru, výbuchu,
nehody, stávky, výluky nebo jakékoli jiné události nebo příčiny
mimo její kontrolu.
Pokud dodavatel nesplní jakoukoli část této nákupní
objednávky z důvodu jakékoli události nebo příčiny uvedené
v předchozím odstavci, můžeme dle našeho uvážení
pozastavit nebo zrušit dodávku zboží, poskytování služeb
a/nebo plnění této nákupní objednávky bez jakékoli
povinnosti uhradit dodavateli platbu. V takovém případě
budeme mít možnost vymáhat od dodavatele vrácení těchto
peněžních částek vynaložených z naší strany v souvislosti s
nákupní objednávkou.
13. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY
V případě, že neexistuje sjednaná a uzavřená smlouva
upravující nákup a dodání zboží nebo poskytování služeb,
budou se na všechny nákupy vztahovat tyto nákupní
podmínky a konkrétní podmínky uvedené v nákupní
objednávce.
Nebude-li to písemně dohodnuto s naší společností jinak,
budou podmínky prodeje uvedené v potvrzení nákupní
objednávky, na faktuře nebo v jiných dokumentech
vydaných dodavatelem považovány za neplatné.
14. KODEX CHOVÁNÍ
Dodavatel souhlasí s tím, že bude dodržovat zásady Kodexu
chování společnosti UCB, který naleznete na adrese https://
www.ucb.com/_up/ucb_com_our_company/documents/
Final-UCB-Responsible-Sourcing-Code-of-Conduct.pdf
15. POSTOUPENÍ
Dodavatel nesmí v žádném případě postoupit svůj závazek
plnění dle nákupní objednávky a jakékoli související smlouvy
nebo dohody na třetí stranu bez předchozího písemného
souhlasu společnosti UCB.
16. SOUDNÍ PRAVOMOC
Pro tento dokument platí zákony České republiky s výjimkou
kolizních norem a Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi
zboží ze dne 11. dubna 1980.
V případě sporu budou mít soudní pravomoc pouze soudy v
Praze. Úplná nebo částečná neplatnost nebo
nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení tohoto dokumentu v
žádném případě neovlivní platnost nebo vymahatelnost
takového ustanovení pro jakýkoli jiný účel nebo platnost
jakékoli zbývající části takového ustanovení.
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