Všeobecné nákupní a dodací podmínky
společnosti MARESI Foodbroker s.r.o.

1.

Obecná ustanovení, oblast platnosti
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

2.

5.

2.2.

Faktury je potřebné zaslat poštou po doručení zboží
s uvedením čísla objednávky MARESI a data objednání.
Pokud bude takový způsob zaslání sjednán v okamžiku
objednávky, jsou platná rovněž zaslání prostřednictvím EDI
nebo zaslání e-mailem (formát PDF). Kopie faktur a dílčí
faktury musejí být jako takové výslovně označeny.
Na fakturách musí být výslovně vykázána zákonná DPH. V
případě mezistátních dodávek v rámci EU musejí být nutně
uvedena DIČ obou smluvních partnerů. Všechny faktury
musejí v plném rozsahu odpovídat zákonným ustanovením
Zákona o dani z přidané hodnoty (především § 29 tohoto
zákona). Společnost MARESI si vyhrazuje, že zpracuje
výlučně faktury, které splňují výše uvedená kritéria.
5.2. Pokud nebudou dohodnuty písemně jiné platební
podmínky, bude provedena platba faktur dle volby
společnosti MARESI některým z dále uvedených způsobů:
do 30 dní s odečtením 3% skonta nebo
do 45 dní s odečtením 2% skonta nebo
do 90 dní bez skonta.
5.3. Lhůta běží od přijetí faktury a zboží u společnosti MARESI.
5.4. U faktur, které obsahují věcné nebo početní vady, resp.
chyby, neběží až do opravy dohodnuté se společností
MARESI splatnost a společnost MARESI je může v případě
vad zaslat během lhůty splatnosti zpět. V tomto případě
začíná běžet lhůta splatnosti teprve přijetím opravené
faktury. V případě vadného plnění je společnost MARESI
oprávněna zdržovat platbu celé částky až do řádného
splnění; a to bez ztráty slev, skont nebo podobných
platebních zvýhodnění.
5.5. Platby mohou být dle volby společnosti MARESI provedeny
šekem nebo převodem. Platba české bance se současným
platebním příkazem dodavateli se považuje za platbu
dodavateli.
5.6. Veškeré bankovní poplatky v rámci EU jdou k tíži
dodavatele. Mimo EU platí rozdělené bankovní poplatky.
5.7. Společnost MARESI je oprávněna započíst své závazky,
příp. pohledávky za dodavatelem proti pohledávkám
dodavatele; a to i tehdy, když pohledávka společnosti
MARESI za dodavatelem ještě nenabyla splatnosti.
5.8. Dodavatel není oprávněn započíst své závazky vůči
společnosti MARESI proti pohledávkám za společností
MARESI.
5.9. Postoupení a faktoring pohledávek, které vznikly na
základě dodávek a plnění pro společnost MARESI, nejsou
bez písemného souhlasu společnosti MARESI přípustné.
5.10. Poskytnutí platby ze strany společnosti MARESI nemá za
následek uznání řádnosti dodávky, a nemá tak vliv
na nároky ze splnění smlouvy, které společnosti MARESI
vůči dodavateli případně náleží (např. práva ze zákonné
záruky, individuálně poskytnuté záruky a náhrady škody).

Nabídky předložené dodavatelem jsou pro společnost
MARESI bezplatné a nezakládají žádný závazek, a to ani
tehdy, když byla nabídka předložena na vyžádání, příp.
výzvu společnosti MARESI.
Dodavatel je povinen držet se při předložení své nabídky
přesně poptávky společnosti MARESI a upozornit výslovně
na případné odchylky. Podklady nabídky nebudou vráceny.
Vzorky musejí být poskytnuty společnosti MARESI
v každém případě bezplatně.

Objednávka
3.1.

3.2.

3.3.

Objednávky, uzavírání smluv, stejně jako jejich změny a
doplnění vyžadují písemnou formu (telefax, EDI nebo email postačuje). Ústně, příp. telefonicky udělené
objednávky, příp. změny a doplnění objednávek vyžadují ke
své platnosti výslovné písemné potvrzení společnosti
MARESI.
Veškeré podklady zaslané v souvislosti s předložením
nabídky, příp. objednávkou nebo poptávkou (např.
smlouvy, specifikace, plány, vzorky, receptury, tištěné
podklady atd.) zůstávají vlastnictvím společnosti MARESI a
nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu
společnosti MARESI rozmnožovány ani zpřístupněny třetím
osobám. Mohou být kdykoliv vyžádány zpět a musejí být
společnosti MARESI bez prodlení vráceny, když nedojde
k realizaci objednávky, objednávka bude zadána jinak, příp.
po realizaci objednávky.
Ve všech písemnostech dodavatele musejí být uvedeny
odpovídající čísla objednávek a název oddělení společnosti
MARESI, které objednávku realizovalo. Dodávky, sdělení,
faktury atd. bez těchto údajů se považují za nedoručené.

Faktura, platební podmínky
5.1.

Nabídky, vzorky
2.1.

3.

Pokud není výslovně stanoveno jinak, platí dále uvedené
Všeobecné nákupní a dodací podmínky pro všechny
smlouvy společnosti MARESI Foodbroker s.r.o. s třetími
osobami ohledně dodávek a odběru dalších plnění. Změny
a doplnění, stejně jako podmínky dodavatele odchylné
od dále uvedených Všeobecných nákupních a dodacích
podmínek se považují za přijaté pouze tehdy, když je
společnost MARESI v podobě dodatku k těmto podmínkám
písemně potvrdí. Přijetí dodávek, příp. plnění nebo jejich
zaplacení neznamená souhlas s prodejními podmínkami
dodavatele. Tyto nákupní a dodací podmínky se považují
ze strany dodavatele za přijaté v okamžiku akceptace
objednávky firmy Maresi z jeho strany, nebo v okamžiku
uzavření smlouvy s firmou Maresi a to bez ohledu na to,
zda byl dodavatel na tuto skutečnost obzvlášť upozorněn
nebo ne.
Jakékoliv odchylné obchodní podmínky dodavatele,
zejména ustanovení uvedené v nabídce nebo v potvrzení
objednávky, se považují za přijaté pouze tehdy, když je
společnost MARESI výslovně a explicitně písemně uznala.
Tyto Všeobecné nákupní a dodací podmínky platí do své
změny pro všechny další objednávky, a to i tehdy, když na
ně nebude zvlášť odkázáno.
Mlčení ze strany společnosti MARESI nemá výslovně
hodnotu prohlášení a především nevede k uznání
obchodních podmínek dodavatele.
Dodavatel bere na vědomí, že zaměstnanci společnosti
MARESI nebo jí pověřené třetí osoby nemohou činit
jakékoliv přísliby (zejména vedlejší úmluvy, výhrady, změny
nebo doplnění) za společnost MARESI. Tyto přísliby
vyžadují ke své platnosti písemný souhlas společnosti
MARESI.
Společnost MARESI je kdykoliv oprávněna provést opravu
zřejmých chyb (pravopisné a početní chyby, překlepy)
v písemnostech.

nese pouze takové náklady, které byly v objednávce
výslovně uvedeny jako závazek společnosti MARESI. Pro
případné rozšíření objednávky a doplnění, stejně jako pro
objednávky náhradních dílů platí podmínky hlavní
objednávky. Sběr a zhodnocování obalů přísluší zásadně
rovněž dodavateli; výjimku představuje zboží určené
společností Maresi k dalšímu prodeji. V těchto posledně
uvedených případech se použijí podmínky týkající se
nařízení o obalech dohodnuté s dodavatelem při sjednání
ceny.

6.

Dodávka, zaslání, balení
6.1.

6.2.
4.

Ceny
4.1.

Dohodnuté ceny jsou pevné ceny bez DPH, které zahrnují
všechny náklady dodavatele související se splněním
dodávky a plněním. V každém případě spadají pod
zahrnuté
náklady
dodavatele
zejména
všechny
s dodávkami a plněním související náklady na dopravu,
pojištění, balení, daně, cla a poplatky. Společnost MARESI

6.3.
6.4.

Dodávka musí odpovídat z hlediska provedení, obsahu
(dodací termín nebo doba dodání a stanovené místo
dodání), rozsahu a rozdělení dílčích dodávek objednávce,
příp. zadáním společnosti MARESI. Odchylky jsou
přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu
společnosti MARESI.
K veškerým dodávkám musí být přiložen kompletně
vyplněný dodací list s přesným uvedením objednacích
údajů.
V případě přípustnosti dílčích dodávek, dodávek
zbývajícího množství nebo dodávek vzorků musejí být tyto
jako takové označeny.
Společnost MARESI převezme dodané zboží pouze tehdy,
když bude standardním způsobem přiměřeně zabalené a
odeslané podle požadavků společnosti MARESI.

Všeobecné nákupní a dodací podmínky
společnosti MARESI Foodbroker s.r.o.

6.5.

Pokud nebude dohodnuto písemně jinak, musí být dodání
provedeno na normovaných vratných EURO paletách;
vrácení, příp. výměna palet se uskutečňuje na náklady a
riziko dodavatele. Dodavatel se zavazuje, že zaplatí takto
řádně vzniklé licenční poplatky. Pokud zajistí likvidaci
přepravních obalů společnost MARESI nebo její zákazník,
příp. následný nakupující podnik, zavazuje se dodavatel
nahradit náklady na likvidaci. Je na rozhodnutí dodavatele
účastnit se jiného vhodného modelu likvidace. V tomto
případě náhrada odpadá.
6.6. Pro stanovení váhy a počtu dodaného zboží jsou
rozhodující zjištění společnosti MARESI.
6.7. Dodavatel se zavazuje, že předloží v termínu a řádně
potvrzení o pohybu zboží odpovídající platným českým
zákonům a nařízením (zejména nařízením a směrnicím
EU), příp. řádně vyplněná osvědčení o původu, atesty
zboží a příslušné dokumenty. Dodavatel je povinen
nahradit společnosti MARESI škodu a hájit ji před žalobou
v případě škody vzniklé z nedodržení předpisů o zaslání
a/nebo
nedostatečného
předložení
osvědčení
a
dokumentů.
6.8. Dodavatel je povinen dodržovat předpisy a úpravy
specificky platné pro příslušnou objednávku
6.9. Dodavatel je povinen dodat zboží, které je označeno datem
minimální trvanlivosti, příp. datem spotřeby včas, aby
zůstala na dohodnutém místě určení alespoň v obchodě
běžná nebo výslovně sjednaná zbývající doba platnosti.
6.10. Zásilky na dobírku nebudou přijaty.
7.

Doba dodání
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

8.

Penále
8.1.

9.

Dohodnuté termíny a lhůty jsou závazné.
Dodací lhůta začíná dnem, který uvede společnost
MARESI v objednávce.
Jakmile bude dodavateli zřejmé, že nebude moci dodržet
dohodnuté dodací lhůty a termíny, je povinen oznámit tuto
skutečnost společnosti MARESI písemně bez prodlení
s uvedením důvodů a předpokládaného trvání prodlení.
Dodavatel je povinen přijmout na vlastní náklady veškerá
vhodná opatření, aby bylo prodlení co nejmenší, a
společnost MARESI o této skutečnosti písemně informovat.
Právo společnosti MARESI na úplné nebo částečné
odstoupení od smlouvy zůstává v tomto případě nedotčeno.
V případě prodlení dodavatele může společnost MARESI
požadovat dle vlastní volby splnění smlouvy a náhradu
škody v důsledku prodlení nebo odstoupit bez stanovení
přiměřené dodatečné lhůty od smlouvy a požadovat
náhradu škody kvůli nesplnění. Společnost MARESI je
v tomto případě oprávněna učinit na náklady dodavatele
náhradní koupi.

Pokud dodavatel nedostojí svým závazkům, je povinen
zaplatit společnosti MARESI nezávisle na zavinění penále
ve výši 100.000,- Kč za každé porušení. Další nároky
společnosti MARESI na náhradu škody zůstávají tímto
nedotčeny.

Riziko, přechod vlastnického práva
9.1.
9.2.

Co se týká zodpovědnosti za rizika, jsou rozhodující
ustanovení Incoterms 2010.
Vlastnické právo k dodanému zboží, stejně jako riziko
přechází na společnost MARESI zároveň s provedenou
řádnou dodávkou, pokud ji společnost MARESI přijme.
Jakýkoliv typ výhrady vlastnictví (např. prodloužená
výhrada vlastnictví s postoupením budoucích pohledávek,
stejně jako kontokorent nebo výhrada vlastnictví, která se
vztahuje na všechny pohledávky koncernu), zadržovací
práva a zajišťovací převod práva společnost MARESI
bez výjimky neuznává.

10. Výrobní prostředky a podklady
10.1. Výrobní prostředky nebo podklady, které společnost
MARESI dodavateli poskytne, zůstávají ve výlučném
vlastnictví společnosti MARESI. Společnost MARESI s nimi
může volně disponovat.
10.2. Dodavatel je povinen používat výrobní prostředky a
podklady ve vlastnictví společnosti MARESI výlučně

při provádění zakázek společnosti MARESI a na vlastní
náklady je pečlivě uchovávat, udržovat, opravovat, při
opotřebení nahrazovat a pojistit proti veškerým škodám.
10.3. S výrobními prostředky a podklady ve vlastnictví
společnosti MARESI musí dodavatel nakládat jako s přísně
důvěrnými; bez písemného souhlasu společnosti MARESI
je nesmí zpřístupňovat ani přenechávat třetím osobám
nebo osobám nenáležejícím k podniku dodavatele. Nesmí
je používat pro jiný než dohodnutý účel. Jakmile nebudou
tyto předměty pro realizaci objednávky již nutné, musejí být
po provedení dotčené dodávky vráceny na náklady a
nebezpečí dodavatele společnosti MARESI.
10.4. Tyto úpravy platí také pro výrobní prostředky nebo
podklady, které byly dodavateli poskytnuty pro vypracování
nabídek. Tyto předměty musejí být vráceny s vypracováním
nabídky.
11. Záruka
11.1. Dodavatel ručí za to, že v souladu se smlouvou realizovaná
dodávka, příp. plnění má výslovně specifikované, jiným
způsobem přislíbené nebo obecně předpokládané
vlastnosti a odpovídá příslušným ustanovením a normám,
především s ohledem na předpisy platné v rámci Evropské
unie.
11.2. Dále dodavatel ručí za vhodnost své dodávky, příp. plnění
pro konkrétní případ použití, shodu s uvedenými
specifikacemi výrobku, stejně jako shodu s údaji
obsaženými v pokynech k použití, prospektech atd.
11.3. Záruční lhůta činí 24 měsíců a začíná běžet s právně
účinným převzetím zboží.
11.4. Záruční lhůta dodavatele se týká veškerého jím dodaného
zboží, i když dodavatel toto zboží, příp. jeho části nevyrobil.
Po odstranění vady a po každém pokusu o odstranění
ze strany dodavatele začíná běžet uvedená lhůta znovu.
Záruční lhůta se přerušuje každou písemnou reklamací.
11.5. Pokud bude zboží vadné, může společnost MARESI – také
v případě nepatrných vad – požadovat dle vlastní volby
ihned náhradní dodávku, opravu nebo snížení ceny, stejně
jako náhradu škody namísto dodatečné úpravy. Pokud
dodavatel nedostojí požadavku společnosti MARESI
na náhradní dodávku, opravu, snížení ceny nebo náhradu
škody, příp. nedostojí řádně v rámci stanovené lhůty, může
společnost MARESI od smlouvy odstoupit.
11.6. Reklamace může být uplatněna kdykoliv do konce ručení
nebo záruční lhůty.
11.7. V naléhavých případech, při nebezpečí z prodlení,
v případě odmítnutí dodatečné úpravy a/nebo dodatečné
dodávky je společnost MARESI oprávněna nechat odstranit
vady – nehledě na další odpovědnost dodavatele –
na náklady dodavatele.
11.8. Pokud se vada zakládá na okolnosti, za kterou odpovídá
dodavatel, nebo chybí dodanému zboží přislíbená
vlastnost, odpovídá dodavatel také za následné škody,
které vyplývají z používání jeho zboží nebo jeho díla.
Dodavatel osvobodí společnost MARESI v plném rozsahu
od takto vzniklých nároků třetích osob.
11.9. Odstranění vad musí být provedeno okamžitě po vyzvání
ze strany společnosti MARESI. Vady musejí být
odstraněny, pokud to bude nutné – s dodržením ustanovení
pracovněprávních předpisů – ve vícesměnném provozu
v rámci přesčasové práce nebo v rámci práce v neděli a
svátek.
11.10. Pokud nebyl dodavatel schopný odstranit vadu navzdory
dvěma pokusům, je společnost MARESI oprávněna nechat
odstranit vadu třetí osobou na náklady dodavatele.
11.11. Pokud se vyskytnou během záruční doby navzdory
náhradní dodávce opět vady na stejných nebo různých
dílech dodaného zboží, je dodavatel povinen odstranit také
příčiny vad v rámci vhodných opatření, např. změnou
výrobních procesů, složením zboží atd.
11.12. Při dodávce potravin, přídavných látek nebo ostatních
látek k výrobě potravin a u obalových materiálů, které
přijdou do kontaktu s potravinami při zpracování, příp.
balení, zaručuje dodavatel, že odpovídají platným českým
zákonům a evropským předpisům platným v době předání
zboží, zejména předpisům o potravinách a dalším
souvisejícím nařízením. Dodavatel kromě toho zaručuje, že
dodané zboží nejsou geneticky modifikované organismy,
takové neobsahuje ani z nich nebylo získáno.

Všeobecné nákupní a dodací podmínky
společnosti MARESI Foodbroker s.r.o.

11.13. Dodavatel ručí za to, že dodané zboží je mikrobiologicky
v nezávadném stavu, nejsou v něm obsaženy zakázané
nebo fyziologicky závadné látky a/nebo látky s povinností
deklarace, které nebyly deklarovány.
11.14. Dodavatel ručí za shodu dodávky s označením.
11.15. Dodavatel ručí za to, že dodané zboží neobsahuje žádné
jiné než technicky nezbytné pomocné nebo přídavné látky.
11.16. Dodavatel je povinen poskytnout na žádost společnosti
MARESI odpovídající certifikáty a osvědčení.
12. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
12.1. Pokud budou vůči společnosti MARESI vznášet nároky
zákazníci nebo jiné třetí osoby, zavazuje se dodavatel, že
nahradí společnosti MARESI škodu a bude ji hájit před
žalobou, pokud se škoda nachází v důsledku vadnosti
zboží v okruhu dodavatele nebo jeho subdodavatelů atd.
Dodavatel se zavazuje, že poskytne společnosti MARESI
všechny údaje, které jsou účelné pro dodání zboží bez vad
(informace o nebezpečí, povolovací vyhlášky, atd.). Pokud
budou dodavateli dodatečně známy okolnosti, které by
mohly zakládat vadu výrobku ve smyslu zákona
o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, pak
se dodavatel zavazuje sdělit tuto skutečnost bez prodlení
společnosti MARESI. Jakákoliv omezení závazků
vyplývajících pro dodavatele z občanského zákoníku
(odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku), stejně
jako jakákoliv omezení nároků na náhradu náležejících
dodavateli podle tohoto zákoníku nebo jiných ustanovení
jsou vyloučena.
12.2. Společnost MARESI je oprávněna vrátit zboží, před jehož
koupí, příp. používáním bylo na základě výtky příslušného
úřadu vydáno veřejné varování kvůli nebezpečí pro zdraví
nebo bezpečnost. Právo na vrácení existuje ve lhůtě
jednoho měsíce od veřejného varování a dodavatel je
povinen nahradit společnosti MARESI škodu a hájit ji
před žalobou a uhradit veškeré s tím související náklady.
13. Práva průmyslového vlastnictví, odpovědnost
13.1. Dodavatel je povinen nahradit společnosti MARESI škodu a
hájit ji před žalobou v souvislosti s veškerými škodami
vzniklými dodaným zbožím nebo jeho používáním, zejména
s ohledem na patenty, obchodní značky, vzory, autorská
práva nebo ostatní práva průmyslového vlastnictví třetích
osob v tuzemsku a zahraničí.
13.2. Dodavatel odpovídá v rámci zákonných ustanovení
neomezeně jak za vlastní zavinění, tak i za zavinění
pověřených osob.
13.3. Společnost MARESI je vůči dodavateli odpovědná pouze
v případě úmyslného jednání, pokud nestanoví kogentní
zákonné předpisy další odpovědnost.
13.4. Dodavatel nahradí společnosti MARESI škodu a bude ji
hájit před žalobou v souvislosti se všemi nároky třetích
osob, které se vztahují k vadnosti jeho zboží. Zavazuje se,
že poskytne společnosti MARESI při uplatnění nároků
třetích osob veškeré informace nezbytné k odvrácení těchto
nároků a na žádost společnosti MARESI se připojí
k soudnímu řízení na její straně jako vedlejší účastník.
14. Výsledky práce
14.1. Společnost MARESI je oprávněna zveřejnit zcela nebo
zčásti výsledky práce dodavatele, pokud byly tyto výsledky
vyhotoveny výlučně pro společnost MARESI. Zveřejnění
takových výsledků práce, stejně jako jejich použití ve
prospěch třetích osob ze strany dodavatele je přípustné
pouze s předchozím souhlasem společnosti MARESI.
15. Vyšší moc
15.1. Nemožnost poskytování plnění podmíněná vyšší mocí,
stávkami, nezaviněnými provozními poruchami, nepokoji a
jinými neodvratitelnými okolnostmi neopravňují společnost
MARESI ani dodavatele uplatnit jakýkoliv typ pohledávky.
15.2. Pokud povedou události vyšší moci k omezení nebo
pozastavení výroby společnosti MARESI nebo zabrání
odvozu zboží nebo výrobků zhotovených společností
MARESI k odběratelům, pak je MARESI po dobu trvání a
co do rozsahu účinnosti takových omezení osvobozena
od povinnosti odběru a zaplacení. V případě nutnosti bude

dodavatel v takových případech skladovat zboží řádně až
do doby převzetí ze strany společnosti MARESI nebo jejích
odběratelů na vlastní náklady a nebezpečí.
15.3. Termíny a lhůty, které nemohou být dodrženy kvůli vyšší
moci, budou prodlouženy o dobu působení vyšší moci.
15.4. Dodavatel je povinen podniknout v případech vyšší moci
všechny snahy k odstranění, příp. snížení problémů a
předvídatelných škod a společnost MARESI o tom
průběžně informovat.
15.5. Pokud bude případ vyšší moci trvat déle než 4 týdny, může
společnost MARESI zcela nebo zčásti odstoupit
od smlouvy.
16. Postoupení, zástava
16.1. Postoupení, příp. předání práv ze strany dodavatele třetím
osobám je (zejména s poukazem na bod 5.8.) vyloučené; to
neplatí, pokud udělí společnost MARESI písemný souhlas.
17. Ochrana obchodního tajemství a důvěrných informací
17.1. Objednávka a s ní související údaje, podklady atd. jsou
obchodním tajemstvím společnosti MARESI a je nutné
s nimi nakládat jako se striktně důvěrnými.
17.2. Není povoleno používat objednávku pro reklamní účely.
17.3. Pro případ porušení dané povinnosti mlčenlivosti se
sjednává nezávisle na zavinění smluvní pokuta ve výši
1.500.000,- Kč, která nepodléhá soudnímu právu
na zmírnění pokuty.
18. Dílčí neplatnost
18.1. Je-li nebo bude-li některé z ustanovení těchto Všeobecných
nákupních podmínek nebo jiných smluvních úmluv neplatné
nebo neproveditelné, zůstává tím platnost ostatních
ustanovení nedotčena. Strany se zavazují, že nahradí
neplatné nebo neproveditelné ustanovení platným nebo
proveditelným ustanovením, které se bude nejvíce blížit
hospodářskému
výsledku
neplatného
nebo
neproveditelného ustanovení.
19. Peněžité a věcné dary zaměstnancům
19.1. Dodavateli se zakazuje nabízet, slibovat nebo poskytovat
zaměstnancům společnosti MARESI jakékoliv peněžité
nebo věcné dary. Nároky na náhradu škody, stejně jako
právo na mimořádnou výpověď obchodního vztahu
zůstávají proto vyhrazeny.
20. Písemná forma
20.1. Změny a doplnění těchto Všeobecných nákupních a
dodacích podmínek a ostatních smluvních ujednání
vyžadují ke své platnosti písemnou formu. Totéž platí pro
odchylky od požadavku na písemnou formu.
21. Místo plnění, soudní příslušnost
21.1. Místem plnění je místo, na které má být zboží v souladu se
zadáním zakázky dodáno, příp. má být v souladu se
zadáním zakázky poskytnuto plnění.
21.2. Firma MARESI a dodavatel se dohodli, že spory vyplývající
nebo související se vztahem mezi firmou MARESI a
dodavatelem spadají pod pravomoc soudů České
republiky, přičemž příslušnost se určí podle českých
všeobecně závazných právních předpisů.
22. Použitelné právo
22.1. Na právní vztahy mezi společností MARESI a dodavatelem
se použije výlučně české hmotné právo s vyloučením
kolizních norem. Použití obchodního práva OSN se
výslovně vylučuje, i když má dodavatel své sídlo mimo
území České Republiky.
23. Aktuálnost
23.1. Tyto Všeobecné nákupní a dodací podmínky jsou vždy
v aktuálně platné verzi dostupné na
http://www.maresifoodbroker.com/cze/cs.

