Všeobecné nákupné podmienky – spoločnosti ROEZ, s.r.o. pre nákup tovarov
k Zmluvám a k Objednávkam uzatvoreným v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1
Všeobecné ustanovenia a základné pojmy
1. Týmito Všeobecnými nákupnými podmienkami (ďalej len „VNP“) sa riadia
právne vzťahy vzniknuté na základe Zmlúv a Objednávok uzatvorených medzi
spoločnosťou ROEZ, s.r.o. so sídlom Tyršova 2354/2, 934 01 Levice, IČO:
36564303, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka č.: 15235/N v pozícii odberateľa Tovaru, t. j. ako kupujúci, objednávateľ
alebo v inej obdobnej pozícii (ďalej len „Objednávateľ“) a druhou zmluvnou
stranou ako dodávateľom.
2. Dodávateľ znamená osoba takto označená v Objednávke, alebo v Zmluve (ako
aj jeho oprávnení právni nástupcovia), ktorá vystupuje v pozícii dodávateľa
Tovaru, t. j. ako predávajúci, zhotoviteľ alebo v inej obdobnej pozícii, (ďalej len
„Dodávateľ“) podľa toho, ako je to uvedené v Objednávke, alebo Zmluve.
3. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany, alebo
akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne
vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4. Odchýlky od týchto VNP sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich
zmluvné strany dohodli písomne v Zmluve, resp. v Objednávke. V takom prípade
majú odchylné zmluvné dojednania prednosť pred znením týchto VNP.
5. Tieto VNP sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“) neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, resp. Objednávky.
6. Predmetom Zmluvy, resp. Objednávky je záväzok Dodávateľa dodať dohodnutý
Tovar a súčasne záväzok Objednávateľa dodaný Tovar prevziať a zaplatiť zaň
dohodnutú cenu.
7. Dokumentácia znamená akákoľvek technická a iná dokumentácia, ktorú
Objednávateľ môže od Dodávateľa primerane požadovať v súvislosti s Tovarom.
8. Kompetentný orgán znamená vláda, štátna, miestna, národná, medzinárodná
alebo nadnárodná inštitúcia, organizácia, združenie, úrad, inšpektorát, súd,
ministerstvo alebo iný verejný alebo samosprávny orgán s právomocou na území,
kde (i) sa Tovar má dodať, resp. kde má byť použitý a/alebo (ii) majú Strany
registrové sídlo, skutočný výkon podnikania a/alebo iným spôsobom pôsobia.
9. Miesto plnenia znamená (i) miesto dodania Tovaru, ak Predmetom plnenia
alebo, jeho časti je Tovar, a (ii) miesto predloženia Dokumentácie, ak Predmetom
plnenia alebo jeho časti je Dokumentácia.
Predmet plnenia znamená Tovar, Dokumentácia, prípadne ich kombinácia
tvoriaca jeden celok, ktoré má Dodávateľ dodať, predložiť a poskytnúť vzhľadom
na Zmluvu a/alebo, Objednávku podľa toho, čo možno zo zmluvného vzťahu
primerane odvodiť a zahrňuje všetko potrebné pre splnenie účelu Zmluvy.
Predmet plnenia zahrňuje aj dodávku špeciálneho vybavenia potrebného pre
riadne užívanie a prevádzku a/alebo pravidelnú údržbu dodaného tovaru.
10. Strany znamená Dodávateľ a Objednávateľ.
11 .Subdodávateľ znamená ktorákoľvek osoba (ako aj jej právni nástupcovia), s
ktorou má Dodávateľ záujem uzatvoriť a/alebo uzatvorí zmluvu o dodávke
a/alebo dodaní niektorej časti Tovaru, resp. Predmetu plnenia, ako aj
subdodávatelia tejto osoby.
12. Tovar znamená hnuteľné veci určené jednotlivo alebo čo do množstva a druhu
podľa špecifikácie, ktorá sa nachádza v Zmluve, alebo v Objednávke.
13. Účel znamená základnú podstatu Zmluvy, resp. Objednávky a dôvod a cieľ
sledovaný Objednávateľom pri ich uzatváraní.
14. Vada znamená akákoľvek odchýlka skutočne dodaného Predmetu plnenia
alebo jeho časti od Predmetu plnenia alebo jeho časti predpokladaného Zmluvou,
resp. Objednávkou. Za Vadu sa považuje najmä (i) nedostatok Predmetu plnenia
spočívajúci v inom množstve, akosti (kvalite) alebo vyhotovení a/alebo iných
vlastnostiach, než ktoré uvádza Zmluva, resp. Objednávka a/alebo v takom balení
alebo vybavení na prepravu, ktorý je v rozpore so spôsobom uvedeným v Zmluve
resp. Objednávke, (ii) dodanie iného Predmetu plnenia, ako uvádza Zmluva, resp.
Objednávka a/alebo (iii) akákoľvek právna vada.
Článok 2
Ponuka, Objednávka a Zmluva
1. Objednávke, resp. uzavretiu Zmluvy predchádza Ponuka Dodávateľa. Ponuka
musí obsahovať:
a) obchodné meno Objednávateľa a Dodávateľa, sídlo, IČO v prípade právnickej
osoby a fyzickej osoby
b) IČ DPH Strany, ak je platcom DPH,
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c) Špecifikácia Tovaru – (ďalej len „Špecifikácia“) t. j. názov tovaru podľa
katalógu, cena za Tovar (jednotlivé položky a celková cena, množstvo a
poprípade tiež popis Tovaru,
d) zoznam dokumentácie k Tovaru,
e) termín a miesto dodania Tovaru,
f) meno, priezvisko štatutárneho orgánu Dodávateľa,
g) meno, priezvisko a telefonický kontakt osoby, ktorá je za Dodávateľa
oprávnená vybavovať konkrétnu Ponuku,
h) podpis štatutára Dodávateľa a odtlačok pečiatky Dodávateľa v prípade
právnickej osoby, podpis Dodávateľa v prípade fyzickej osoby.
2. V prípade, ak sa má Tovar zhotoviť a dodať na základe Špecifikácie
vyhotovenej Dodávateľom, je Dodávateľ povinný túto Špecifikáciu priložiť
k Ponuke. Takáto Špecifikácia je pre Dodávateľa záväzná.
3. Ponuky pripravené obchodno-technickými pracovníkmi Dodávateľa sú
záväzné. Technické prehlásenia obchodno-technických pracovníkov
Dodávateľa, informácie o Tovare a jeho vlastnostiach (napr. rozmery,
hmotnosť, technické charakteristiky, plány, ceny, výkony a ostatné údaje)
uvedené v katalógoch, brožúrkach, a cenníkoch Dodávateľa, sú vždy
záväzné. Pre odstránenie pochybností platí, že Dodávateľ nemá právo
meniť technické parametre dodávaného Tovaru.
4.V zmysle týchto VNP sa zmluvný vzťah uzatvára nasledovnými spôsobmi:
a) dňom podpísania písomného vyhotovenia Zmluvy oboma zmluvnými
stranami alebo,
b)dňom doručenia písomného potvrdenia Dodávateľa (potvrdenie
Objednávky), ktorým Dodávateľ akceptuje Objednávku predloženú
Objednávateľom.
5. Dodávateľ je povinný doručiť riadne písomne a bezvýhradne potvrdenú
(akceptovanú) Objednávku na adresu Objednávateľa do 4 dní od jej
doručenia Dodávateľovi. Objednávku, ako aj návrh na uzavretie Zmluvy
môže Objednávateľ kedykoľvek do doby jej potvrdenia Dodávateľom (pri
Zmluve do obojstranného podpisu) odvolať, a to aj bez udania dôvodu a bez
vzniku akýchkoľvek nárokov Dodávateľa.
6. Návrh Zmluvy, resp. Objednávky zo strany Objednávateľa sa považuje za
prijatý zo strany Dodávateľa a Zmluva, resp. Objednávka sa považuje za
riadne uzavretú aj ak nedôjde k písomnej akceptácii Objednávky, resp.
podpisu Zmluvy Dodávateľom a napriek tomu dôjde k akémukoľvek plneniu
zo Strany Objednávateľa v súlade s vystavenou Objednávkou, resp.
zaslaným návrhom Zmluvy. V tomto prípade sa Objednávka bude považovať
za potvrdenú a Zmluva považovať za uzavretú ku dňu prijatia príslušného
plnenia zo Strany Objednávateľa.
7. Ak ustanovenia týchto VNP sú v rozpore s ustanoveniami Stranami riadne
potvrdenej Objednávky alebo Zmluvy, platí ako rozhodujúci text takej
Objednávky, alebo Zmluvy pokiaľ obsahuje výhodnejšiu úpravu práv a
povinností Objednávateľa. Ak sa Objednávka odvoláva na ponuku
Dodávateľa, musí táto ponuka tvoriť prílohu Objednávky, resp. Zmluvy v
tlačenej forme, inak sa odvolávka na ponuku Dodávateľa v Objednávke
považuje za neplatnú.
8. Ak sú na strane Dodávateľa zaviazané dve alebo viaceré osoby, ich
záväzky sú spoločné a nerozdielne.
9. Pri stornovaní už potvrdenej Objednávky resp. Zmluvy Dodávateľom si
účtuje Objednávateľ náklady do tej doby vzniknuté, vzniknutú škodu a
prirážku vo výške 35 % z hodnoty objednaného Tovaru.
10. Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ nie je povinný skúmať
organizačný poriadok Dodávateľa a považuje v zmysle §16 Obchodného
zákonníka každého zamestnanca Dodávateľa, ktorý ponúka Tovar, za jeho
splnomocneného zástupcu.
11. Pre ďalšie potreby týchto VNP sa Objednávka a Zmluva nazývajú
jednotne Zmluva.
Článok 3
Dodávka Tovaru
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Tovar v rozsahu, spôsobom
a za podmienok uvedených v Zmluve. Tovar musí byť v súlade so Zmluvou,
internými predpismi Objednávateľa tak, ako je to potrebné pre dosiahnutie
Účelu Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení akéhokoľvek svojho záväzku
a výkone akéhokoľvek práva podľa Zmluvy konať s náležitou odbornou
starostlivosťou.
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2. Tovar musí byť nový, prvotriednej kvality, zohľadňujúci najnovší stav jeho
technického riešenia, bez vád a v súlade so všetkými požiadavkami Zmluvy či už
výslovnými alebo odvodenými. Ak sa Zmluva odvoláva alebo odkazuje na
akýkoľvek iný dokument, štandard, normu atď., budú pre Dodávateľa záväzné.
Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu, ak sa Zmluva odvoláva alebo odkazuje na
obchodné podmienky Dodávateľa alebo iné obchodné podmienky ako VNP, na
takéto odvolanie alebo odkaz sa neprihliada. Ak je Predmetom plnenia niekoľko
rovnakých Tovarov, tieto musia byť plne zameniteľné.
3. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku Dokumentáciu v
počte, jazykoch, rozsahu, mieste a čase podľa Zmluvy, alebo, ak nie sú uvedené
v Zmluve, tak podľa neskoršej písomnej požiadavky Objednávateľa.
4. Dodávateľ je povinný s náležitou starostlivosťou a s ohľadom na dodávku
Tovaru v súlade so Zmluvou poskytnúť na požiadanie Objednávateľa riadne a
včas akúkoľvek súčinnosť a podporu v súvislosti s riešením akýchkoľvek a
všetkých oprávnených požiadaviek Objednávateľa súvisiacich s Predmetom
plnenia.
Článok 4
Miesto a čas plnenia, dodacie podmienky
1. Dodaním Tovaru sa rozumie jeho riadne zhotovenie a odovzdanie
Objednávateľovi. O riadnom zhotovení Tovaru Dodávateľ písomne upovedomí
Objednávateľa a oznámi mu lehotu, v ktorej Objednávateľ môže Tovar prevziať.
2. O dodaní Tovaru hovorí dodací list resp. protokol o odovzdaní Tovaru,
podpísaný obidvomi účastníkmi Zmluvy.
3. Dodací list, resp. protokol o odovzdaní Tovaru musí obsahovať aspoň:
a) číslo Zmluvy,
b) obchodné meno, sídlo a IČO v prípade právnickej osoby, resp. meno a
priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia v prípade fyzickej osoby
Objednávateľa a Dodávateľa,
c) identifikácia Tovaru a príslušnej dokumentácie,
d) preberajúcu osobu (meno, priezvisko a jej funkciu),
e) miesto dodania Tovaru,
f) dátum prevzatia Tovaru.
4. Ak Objednávka, alebo Zmluva neuvádza inak, Miesto plnenia pre Tovar a
Dokumentáciu je určené dohodnutou dodacou podmienkou podľa pravidiel
INCOTERMS® 2010. Ak nie je dodacia podmienka dohodnutá, tak Miestom
plnenia pre Tovar je sídlo Objednávateľa, resp. výrobný závod Objednávateľa.
5. Čas dodania Tovaru môže byť stanovený presným dátumom, prípadne
lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania Zmluvy.
6.Dodávateľ sa zaväzuje dodávku Tovaru v súlade s termínmi plnenia
uvedenými v Zmluve.
7. V prípade omeškania alebo hrozby omeškania Tovaru je Dodávateľ povinný
(i) o tom bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa, zároveň je
povinný informovať Objednávateľa o dôvodoch a predpokladanej dobe
omeškania, (ii) využiť všetky svoje schopnosti a možnosti, a prijať všetky
potrebné opatrenia na odstránenie alebo skrátenie takéhoto omeškania.
8. V prípade omeškania, alebo v prípade pravdepodobnosti, že omeškanie
nastane, má Objednávateľ právo nariadiť Dodávateľovi okamžite podniknúť
také kroky, ktoré sú nevyhnutné na dodržanie termínu plnenia a Dodávateľ je
povinný ich v stanovenej lehote a na vlastné náklady vykonať. Ak takéto kroky
nie sú Dodávateľom zrealizované včas, alebo sú podľa názoru Objednávateľa
nedostatočné, Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť alebo vykonať takéto
kroky sám, alebo prostredníctvom tretej strany na náklady Dodávateľa,
odmietnuť dodávku Tovaru alebo jeho časť. Nárok Objednávateľa na zmluvnú
pokutu alebo náhradu škody spôsobenej Dodávateľom, týmto nie je dotknutý.
9. Ak Zmluva výslovne neuvádza inak, Dodávateľ nie je oprávnený Tovar dodať
predčasne.
Článok 5
Ochrana osobných údajov
1. Dodávateľ (ďalej pre účely tohto článku ako "Dotknutá osoba") berie na
vedomie, že uzavretím Zmluvy vzniká Objednávateľovi (ďalej pre účely tohto
článku ako "Prevádzkovateľ") oprávnenie spracúvať osobné údaje Dotknutej
osoby podľa §13 odseku 1 písmena b) Zákona o ochrane osobných údajov.
2. Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa je uvedená na sídle Prevádzkovateľa , ak
je určená.
3. Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je
dodávka Tovaru Dotknutou osobou Prevádzkovateľovi, uzatváranie a plnenie
Zmlúv, výber a uplatňovanie pohľadávok zo Zmluvy.
4. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je plnenie zmluvných
povinností Dotknutej osoby zo Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je aj
Prevádzkovateľ.
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5. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v
nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): identifikačné údaje (meno a
priezvisko, rodné priezvisko, tituly pred menom a za menom, dátum narodenia,
IČO, DIČ, zápisy v registroch, online identifikátory, IP adresy, podpisy), kontaktné
údaje (adresy / trvalý pobyt, prechodný pobyt, bydlisko, fakturačná adresa,
doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo),
údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných,
dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch), iné údaje o
právnej identite (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných
záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní, údaje z
cookies a nákupných preferenciách) a iné osobné údaje spracúvané podľa
právnych predpisov (ďalej ako "Osobné údaje"). Osobnými údajmi nie sú
kontaktné údaje právnickej osoby.
6. Dobou uchovávania Osobných údajov je doba potrebná na uplatnenie nárokov
Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní určená podľa §387 až
408 OBZ. resp. je doba uchovávania Osobných údajov doba trvania Zmluvy +
dvadsaťštyri (24) mesiacov od ukončenia Zmluvy, alebo poslednej Zmluvy, ktorú
zmluvné strany uzavreli.
7. Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na
uzavretie Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou. Poskytnutie
osobných údajov je dobrovoľné.
8.Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
9. Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa druhej hlavy Zákona o
ochrane osobných údajov, najmä má právo na informácie podľa §19 až 21 Zákona
o ochrane osobných údajov a oznámenia §22 až 28 a §41 Zákona o ochrane
osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej,
zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a
poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby
elektronickými prostriedkami, právo na prístup k svojim Osobným údajom, právo
na opravu Osobných údajov, právo na vymazanie Osobných údajov (právo na
zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, právo na
oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo
obmedzené, právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie
vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými
prostriedkami, právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov,
právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne
rozhodovanie vrátane profilovania, právo kedykoľvek odvolať súhlas so
spracúvaním Osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) a
návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Rozsah, obmedzenia a
spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v druhej hlave Zákona o ochrane
osobných údajov.
10. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú
spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely
priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné
vykonať písomne na adresu Prevádzkovateľa.
11. Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov,
ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe jej súhlasu, písomne na
adresu Prevádzkovateľa.
12. Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov tomuto úradu ako dozornému orgánu.
Článok 6
Zmluvná cena
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za Tovar cenu uvedenú v
Zmluve („Zmluvná cena“) a za podmienok uvedených v Zmluve. Zmluvná cena je
tvorená dohodou Strán a zahŕňa všetky náklady Dodávateľa spojené s plnením
jeho záväzkov podľa Zmluvy. Zmluvná cena je pevná, konečná a nepodlieha počas
celej doby trvania Zmluvy žiadnym zmenám. Ak v Zmluve nie je výslovne uvedené
inak, Zmluvná cena je určená ako suma bez DPH.
2. Ak je Zmluvná cena alebo jej časť za Tovar určená v jednotkových cenách (za
ks, kg, t, m a pod.), ustanovenia predchádzajúceho bodu o pevnosti a konečnosti
Zmluvnej ceny sa vzťahujú na jednotkové ceny. Zároveň platí nasledovné: ak je
množstvo Tovaru uvedené v Zmluve iba približne alebo nie je uvedené ani
približne, Dodávateľ je povinný dodať všetok Tovar, a Objednávateľ je povinný
zaplatiť Dodávateľovi Zmluvnú cenu alebo jej časť pripadajúcu na takýto Tovar za
množstvo skutočne dodaného Tovaru maximálne však do výšky Zmluvnej ceny.
3. Všetky clá, dane (mimo dane z pridanej hodnoty), poplatky, doprava, poistenie,
prípadne iné poplatky, sú zahrnuté v Zmluvnej cene. Ak Tovar podlieha dani z
pridanej hodnoty v zmysle všeobecne záväzného predpisu platného v mieste
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zdaniteľného obchodu v deň plnenia Dodávateľa, táto daň bude fakturovaná a
platená v súlade s týmto predpisom.
4. Pokiaľ bolo v Zmluve dohodnuté, že cena Tovaru bude stanovená v súlade s
cenníkom Dodávateľa, pôjde o cenník Dodávateľa platný ku dňu vystavenia
Objednávky. Cenník Dodávateľa musí tvoriť prílohu Zmluvy, inak sa odvolávka na
cenník Dodávateľa v Objednávke považuje za neplatnú. Cenník bude záväzný pre
Strany minimálne do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Cenník nemôže byť
Dodávateľom v dobe jeho platnosti jednostranne menený, a to ani z dôvodu
zvýšenia nákladov Dodávateľa.
5. Pokiaľ Zmluva nehovorí inak, Objednávateľ neposkytuje Dodávateľovi žiadne
zálohy.
6. Cena ďalších vyžiadaných prác ako aj napr. uvedenie Tovaru do prevádzky,
alebo servisný zásah a pod. budú predmetom dohody oboch zmluvných strán,
pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak.
7. Uplatnenie reklamácie zakladá právo Objednávateľa pozastaviť platbu za
dodávku Tovaru. Pri prípadných vadách Tovaru Objednávateľ je oprávnený
zadržať časť kúpnej ceny, ktorá by zodpovedala nároku na zľavu, ak by vady neboli
odstránené.
Článok 7
Platobné podmienky
1. Zmluvná cena bude zaplatená na základe faktúry (faktúr) vystavených
Dodávateľom. Dodávateľ predloží príslušnú faktúru Objednávateľovi najneskôr do
15 (pätnástich) dní po riadnom odovzdaní a prevzatí Tovaru alebo jeho časti.
Súčasťou každej faktúry bude doklad o čiastkovom, resp. úplnom splnení
podpísaný oboma Stranami.
2. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá Objednávateľovi za súlad svojich faktúr
s jeho internými predpismi. Dodávateľ sa tejto zodpovednosti nemôže zbaviť.
Dodávateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek ujmu vzniknutú v
dôsledku nesprávne, alebo neskoro vystavenej faktúry.
3. Faktúry budú mať všetky náležitosti vyžadované právnymi predpismi platnými v
mieste zdaniteľného obchodu. Popri náležitostiach vyžadovaných právnymi
predpismi musia faktúry vždy obsahovať nasledujúce: a) bankové spojenie v
štruktúre IBAN, BIC (SWIFT); b) poradové číslo faktúry; c) číslo Zmluvy; d) podpis
vystavujúcej osoby a odtlačok pečiatky Dodávateľa.
4. Ak na Tovar bola poskytnutá záloha a/alebo uplatnené zádržné, Dodávateľ je
povinný tieto odpočítať v pomernej výške v jednotlivých realizačných faktúrach,
pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak.
5. Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia Dodávateľovi.
6. Faktúra, resp. záloha je zaplatená dňom odpísania dlžnej čiastky z účtu
Objednávateľa. V prípade omeškania so zaplatením riadne vystavenej faktúry za
riadne dodaný Tovar má Dodávateľ nárok vyúčtovať Objednávateľovi úrok z
omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
7. Strana je oprávnená vrátiť faktúru bez jej úhrady a vyznačiť na nej dôvod
vrátenia, ak faktúra bola vystavená v rozpore so Zmluvou, a to v lehote splatnosti
príslušnej faktúry. V prípade faktúry vystavenej v rozpore so Zmluvou ju musí
vystavujúca Strana opraviť, resp. zrušiť a vystaviť novú. Splatnosť novej faktúry sa
bude riadiť bodom 5. tohoto článku. Ak Strana oprávnene vráti faktúru podľa
tohto bodu, nedostane sa do omeškania s fakturovanou platbou. Pre vylúčenie
pochybností, ak Strana faktúru vystavenú v rozpore so Zmluvou nevráti v lehote
podľa prvej vety tohto bodu, nebude to mať za následok uznanie oprávnenosti
faktúry.
8. Ak je Objednávateľ povinný v zmysle aktuálneho právneho poriadku zaplatiť z
platby voči Dodávateľovi zrážkovú daň či zabezpečiť daň (tzv. zabezpečenie dane),
platba voči Dodávateľovi bude o túto daň znížená. Takto zadržanú daň zaplatí
Objednávateľ v mene Dodávateľa príslušnému správcovi dane.
9. Ak je Objednávateľ povinný zaplatiť dane a/alebo poplatky buď za Dodávateľa,
Subdodávateľov alebo ich zamestnancov, Dodávateľ uhradí Objednávateľovi do
30 dní od obdržania požiadavky Objednávateľom (i) takto zaplatenú sumu a (ii)
akékoľvek ďalšie náklady alebo výdavky, ktoré Objednávateľovi vzniknú (napr. ak
Objednávateľ zaplatí za Dodávateľa DPH správcovi dane). Rovnako sa bude
postupovať, ak Objednávateľ uhradí dane a poplatky za tieto osoby v súvislosti s
porušením ich povinností (najmä pokuty, sankcie, úroky a pod.). Dodávateľ je
povinný predložiť bezodkladne všetky potrebné informácie a doklady požadované
Objednávateľom pre vykonanie takýchto platieb. Ostatné nároky Objednávateľa
podľa Zmluvy ostávajú nedotknuté.
10. Ak sa platby Objednávateľa voči Dodávateľovi riadia príslušnými
medzinárodnými zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia, Dodávateľ je povinný
do 10 (desiatich) dní od uzavretia Zmluvy, ako aj kedykoľvek počas trvania Zmluvy
na požiadanie Objednávateľa, predložiť Objednávateľovi doklad o svojej daňovej
rezidencii, doklad o existencii stálej prevádzkarne, ako aj akýkoľvek iný doklad,
ktorý Objednávateľ podľa vlastného uváženia môže od Dodávateľa vyžadovať za
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účelom posúdenia statusu Dodávateľa z pohľadu dane z príjmov v súvislosti
s dodávkou Tovaru. Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za nesprávnosť,
neúplnosť, neaktuálnosť alebo nepravdivosť údajov uvedených v dokladoch podľa
predchádzajúcej vety a je povinný nahradiť akúkoľvek ujmu spôsobenú
Objednávateľovi. Ostatné nároky Objednávateľa podľa Zmluvy ostávajú
nedotknuté.
11. Dodávateľ je povinný do 10 (desiatich) dní od uzavretia Zmluvy, ako aj
kedykoľvek počas trvania Zmluvy na požiadanie Objednávateľa, predložiť
Objednávateľovi doklad Dodávateľa o jeho registrácii platiteľa DPH v štáte, v
ktorom uskutočňuje zdaniteľné plnenie, doklad o existencii DPH prevádzkarne v
takomto štáte, ako aj akýkoľvek iný doklad, ktorý Objednávateľ podľa vlastného
uváženia môže od Dodávateľa vyžadovať za účelom posúdenia statusu Dodávateľa
z pohľadu DPH v súvislosti s dodávkou Tovaru. Dodávateľ zodpovedá
Objednávateľovi za nesprávnosť, neúplnosť, neaktuálnosť alebo nepravdivosť
údajov uvedených v dokladoch podľa predchádzajúcej vety a je povinný nahradiť
akúkoľvek ujmu spôsobenú Objednávateľovi. Ostatné nároky Objednávateľa
podľa Zmluvy ostávajú nedotknuté. Ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy prestane
byť platiteľom DPH, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Objednávateľovi
do 3 (troch) dní, od kedy táto skutočnosť nastala.
12. Ak sa Dodávateľ dostane kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy na zoznam
osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH podľa § 81 ods. 4
písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení
neskorších predpisov, zaväzuje sa o tejto skutočnosti bezodkladne písomne
informovať Objednávateľa. Odo dňa zápisu Dodávateľa do zoznamu zverejnenom
Finančným riaditeľstvom SR na portáli Finančnej správy SR je Objednávateľ
oprávnený zadržiavať z faktúr vystavovaných Dodávateľom sumy zodpovedajúce
výške fakturovanej DPH („Zádržné na DPH“), a to bez ohľadu na právny titul
celkovej fakturovanej čiastky. Objednávateľ je povinný uvoľniť Dodávateľovi
Zádržné na DPH, avšak znížené o sumy, ktoré si voči Objednávateľovi uplatnil
príslušný správca dane z titulu zákonného ručenia Objednávateľa podľa § 69b
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov,
iba ak Dodávateľ bude vymazaný zo zoznamu špecifikovaného vyššie v tomto
bode a predloží Objednávateľovi potvrdenie od príslušného správcu dane o
neexistencii nedoplatkov Dodávateľa na DPH, nie staršie ako 5 (päť) dní. Ak
Objednávateľ alebo Dodávateľ odstúpi od Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený
zadržiavať Zádržné na DPH až do momentu, kedy Dodávateľ splní podmienky pre
jeho uvoľnenie podľa tohto bodu. Pre vylúčenie pochybností, zadržanie Zádržného
na DPH zo strany Objednávateľa predstavuje úhradu vo výške Zádržného na DPH
na platbu Objednávateľa Dodávateľovi k momentu splatnosti príslušnej faktúry a
následné zadržanie Zádržného na DPH. Ostatné nároky Objednávateľa podľa
Zmluvy ostávajú nedotknuté. Ustanovenia tohto bodu sa primerane použijú aj v
iných obdobných prípadoch, keď podľa iného právneho predpisu bude
Objednávateľ zodpovedať a/alebo ručiť za záväzky Dodávateľa voči
Kompetentným orgánom a/alebo tretím osobám.
13. Ustanovenia tohto článku týkajúce sa faktúr sa použijú primerane taktiež pre
požiadavku na zaplatenie zálohy a/alebo požiadavku na zaplatenie zádržného.
14. Objednávateľ je podľa vlastného uváženia oprávnený uspokojiť akúkoľvek
svoju peňažnú pohľadávku voči Dodávateľovi podľa Zmluvy započítaním,
zadržaním primeranej peňažnej sumy splatnej pre Dodávateľa. Dodávateľ nie je
oprávnený započítať žiadnu svoju pohľadávku voči Objednávateľovi proti
pohľadávkam Objednávateľa voči Dodávateľovi, ani ju uspokojiť akoukoľvek inou
formou zabezpečenia.
Článok 8
Prevzatie Tovaru
1. Dodávateľ dodá spolu s Tovarom všetku Dokumentáciu hlavne a) dodací list,
ktorý bude obsahovať predovšetkým: číslo dodacieho listu, názov Dodávateľa,
číslo Zmluvy, číslo položky Zmluvy, dátum odoslania a prevzatia dodávky, počet
jednotiek dodávky, jednotku množstva, brutto a netto hmotnosť, cenu za
jednotku, spôsob prepravy a prípadne i číslo dopravného prostriedku, b)
osvedčenie o akosti a kompletnosti dodávky alebo vyhlásenie o zhode, c) doklad o
pôvode dodávky, d) atesty.
2. Odovzdanie a prevzatie Tovaru potvrdia Strany v písomnom preberacom
protokole („Preberací protokol“). Po dodaní Tovaru do Miesta plnenia Dodávateľ
predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce riadne splnenie dodávky Tovaru,
Dokumentáciu a Dodávateľom podpísaný Preberací protokol a požiada
Objednávateľa o podpísanie Preberacieho protokolu.
3. Objednávateľ je povinný najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní od splnenia
povinnosti Dodávateľa podľa druhej vety bodu 2 článku 8 (i) Preberací protokol
podpísať a doručiť Dodávateľovi alebo (ii) žiadosť Dodávateľa odmietnuť s
uvedením primeraných dôvodov. Za primeraný dôvod sa bude vždy považovať to,
že Tovar má Vady, bez ohľadu na ich rozsah a charakter, alebo Objednávateľ bude
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mať dôvodné podozrenie, že takéto Vady existujú a požiada Dodávateľa o
vykonanie príslušnej skúšky. Dodávateľ je povinný skúšku požadovanú
Objednávateľom vykonať na vlastné náklady. Ak sa Vada nepreukáže, Dodávateľ
bude mať voči Objednávateľovi nárok na náhradu nákladov takejto skúšky.
4. Objednávateľ je podľa vlastného uváženia oprávnený podpísať Preberací
protokol aj napriek akejkoľvek Vade Tovaru. V takomto prípade bude Dodávateľ
povinný Vady Tovaru odstrániť do termínu a spôsobom písomne dohodnutom
alebo stanovenom Objednávateľom. Zoznam Vád, termíny ich odstránenia, ako aj
spôsob ich odstránenia, bude uvedený v prílohe Preberacieho protokolu,
potvrdenej oboma Stranami.
5. Stranami podpísaný Preberací protokol je dokladom oprávňujúcim (i)
Dodávateľa vystaviť faktúru na príslušnú platbu, (ii) Objednávateľa, jeho zákazníka
a/alebo inú osobu začať v plnom rozsahu užívať Tovar. Podpísanie Preberacieho
protokolu nemá vplyv na ďalšie práva a povinnosti Strán, ak Zmluva výslovne
neuvádza inak, najmä nepredstavuje dôkaz, že (i) Tovar bol v čase podpisu
Preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, bez ohľadu na jeho obsah, bez
vád, a (ii) Dodávateľ si riadne a včas splnil všetky svoje záväzky podľa Zmluvy.
Článok 9
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody
1. Dodávateľ znáša počas plnenia dodávky Tovaru nebezpečenstvo škody na
Tovare a je vlastníkom Tovaru. Vlastníctvo vecí, ktoré na splnenie dodávky Tovaru
zaobstaral Objednávateľ, neprechádza na Dodávateľa, avšak Dodávateľ znáša
nebezpečenstvo škody na takýchto veciach od ich prevzatia od Objednávateľa.
Vlastníctvo veci, ktorá je predmetom údržby, opravy alebo úpravy neprechádza
na Dodávateľa, avšak Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na tejto veci od jej
prevzatia.
2. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k jednotlivým Tovarom v jednom z
nasledovných okamihov, podľa toho, ktorý nastane najskôr: (a) okamihom
prechodu nebezpečenstva škody na Tovare v zmysle bodu 3 tohto článku 9; (b)
dodaním do Miesta dodávky resp. keď Objednávateľ získa oprávnenie nakladať so
zásielkou (ak ide o prepravovaný Tovar); (c) zaplatením Zmluvnej ceny alebo časti;
(d) okamihom bezprostredne predchádzajúcim okamihu, v ktorom má zákazník
Objednávateľa, pre ktorého je Tovar určený, nadobudnúť k takýmto Tovarom
vlastnícke právo. Ustanovenia tohto bodu sa použijú primerane aj na prechod
práva nakladať s Dokumentáciou ako vlastnou v rozsahu Zmluvy. Dodávateľ sa vo
vzťahu k Subdodávateľom zaväzuje zabezpečiť, že prechod práv podľa tohto bodu
na Objednávateľa nebude v rozpore so zmluvou medzi Dodávateľom a
Subdodávateľom.
3. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Objednávateľa dňom
podpísania Preberacieho protokolu.
Článok 10
Označenie, balenie a preprava
1. Dodávateľ označí, zabalí a vybaví Tovar na prepravu spôsobom uvedeným v
Zmluve. Ak Zmluva neuvádza, ako má Dodávateľ Tovar označiť, zabaliť a/alebo
vybaviť na prepravu, je Dodávateľ povinný Tovar označiť, zabaliť a vybaviť na
prepravu spôsobom, ktorý (i) je obvyklý pre Tovar v medzinárodnom obchodnom
styku alebo (ii) ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na
uchovanie a ochranu Tovaru. Balenie musí byť také, aby po dobu manipulácie,
prepravy a skladovania nemohlo dôjsť k fyzickému poškodeniu alebo inému
znehodnoteniu Tovaru. V prípade použitia balenia z dreva je Dodávateľ povinný
zabezpečiť aj vystavenie a predloženie príslušného fyto-sanitárneho certifikátu.
2. Dodávateľ zodpovedá za správne označenie Tovaru, za správne použitie
dopravných dokladov a ak je povinný zabezpečiť prepravu Tovaru, tak aj za
uzavretie zmlúv nevyhnutných na ich prepravu do Miesta plnenia a/alebo miesta
určenia vhodne zvolenými dopravnými prostriedkami.
3. Ak je Predmetom plnenia dodávka Tovaru určeného na vývoz do tretích krajín,
resp. sa jedná o vývoz z tretích krajín – krajín mimo EÚ a Dodávateľ je povinný
zabezpečiť exportné colné konanie, predloží Dodávateľ Objednávateľovi ako
súčasť dodávky Tovaru všetku Dokumentáciu potrebnú na preukázanie vývozu
Tovaru podľa príslušných predpisov v Slovenskej republike, a to: (i) pri vývoze
Tovaru do tretích krajín z EÚ sprievodný dokument pri vývoze (EX) a colné
vyhlásenie, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup Tovaru z územia
Európskeho spoločenstva (elektronický dokument prijatý od colnej správy –
potvrdenie vývozu), (ii) v prípade, že je preprava Tovaru Predmetom plnenia
Dodávateľa, Dokumentáciu o odoslaní alebo preprave Tovaru (napr. CMR, lodný
list, letecký nákladný list, karnet TIR a pod.). Dokumentáciu preukazujúcu vývoz
Tovaru do tretích krajín predloží Dodávateľ Objednávateľovi najneskôr: (i) do 15
(pätnástich) dní od potvrdenia vývozu colným orgánom; sprievodný dokument pri
vývoze (EX) do 5 (piatich) dní od prepustenia z colného režimu, a (ii) lodný list a
letecký list bezodkladne po ich vydaní, najneskôr však do 5 (piatich) dní, alebo (iii)
CMR, CIM do 15 (pätnástich) dní po potvrdení príjemcom, a/alebo (iv) karnet TIR

ROEZ, S.R.O., TYRŠOVA 2354/2, 934 01 LEVICE

do 15 dní po potvrdení colnicou v mieste určenia. Ak správca dane alebo colný
orgán uloží/vyrubí Objednávateľovi sankcie alebo pokuty za nedodržanie zákonom
stanovenej povinnosti z titulu neobdržania dokladov a/alebo Dokumentácie
preukazujúcich vývoz Tovaru od Dodávateľa v požadovanej lehote, Dodávateľ
uhradí Objednávateľovi vyrubené sankcie alebo pokuty z titulu náhrady škody v
plnej výške do 10 (desiatich) dní od doručenia vyúčtovania Dodávateľovi.
4. Dodávka Tovaru vrátane nákladov na prepravu sa riadi dohodnutou dodacou
podmienkou podľa pravidiel INCOTERMS® 2010. V prípade rozporu medzi
ustanoveniami Zmluvy a obsahom dodacej podmienky majú prednosť
ustanovenia Zmluvy.
5. Dodávateľ je povinný (i) minimálne 10 (desať) dní pred plánovaným odoslaním
svojej dodávky, oznámiť Objednávateľovi termín jej odoslania, a (ii) v deň
odoslania Tovaru a sprievodnej dokumentácie a/alebo Dokumentácie faxom a
zároveň emailom oznámiť Objednávateľovi všetky údaje o doprave a dopravných
dokumentoch.
6. Ak odosielacie dispozície nie sú pri uzatváraní Zmluvy známe alebo úplné,
Objednávateľ je povinný ich Dodávateľovi na požiadanie zaslať v primeranej
lehote pred vyexpedovaním Tovaru.
7. Ak je expedícia Tovaru odložená na základe požiadavky Objednávateľa,
Dodávateľ bude Tovar bezodplatne skladovať s odbornou starostlivosťou a chrániť
ho pred poškodením, znehodnotením a stratou. Ak takáto požiadavka
Objednávateľa nie je vynútená neplnením povinností Dodávateľa podľa Zmluvy,
budú Dodávateľovi uhradené náklady účelne vynaložené pri plnení vyššie
uvedenej povinnosti za čas plnenia tejto povinnosti, ktorý presahuje 3 (tri)
mesiace od začatia uskladnenia.
Článok 11
Zabezpečenie kvality
1. Tovar musí spĺňať požiadavky noriem a/alebo predpisov uvedených v Zmluve.
Pokiaľ takéto normy a/alebo predpisy nie sú v Zmluve uvedené, platia normy
a/alebo predpisy štátu, v ktorom bude Tovar alebo zariadenie, pre ktoré je Tovar
určený, používané.
2. Dodávateľ sa zaväzuje pri dodávke Tovaru dodržiavať požiadavky na systémy
manažérstva kvality a environmentu v zmysle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.
3. Ak je Tovar určený pre projekt realizovaný Objednávateľom v niektorej z krajín
EÚ, Dodávateľ predloží Objednávateľovi doklad "Vyhlásenie o zhode" a označí
Tovar znakom "CE" v súlade s európskou legislatívou o posúdení zhody. Ak je
Tovar určený pre projekt realizovaný Objednávateľom mimo krajín EÚ, Dodávateľ
predloží Objednávateľovi doklad o deklarovaní kvality a kompletnosti a označí
Tovar znakom v zmysle legislatívy krajiny Dodávateľa.
4. Dodávateľ kedykoľvek umožní Objednávateľovi alebo jeho zákazníkovi, alebo
nimi poverenej osobe kedykoľvek vykonať v potrebnom rozsahu audit systému
riadenia kvality u Dodávateľa a/alebo Subdodávateľov, a to najneskôr do 7
(siedmich) dní po predchádzajúcom písomnom oznámení Objednávateľom.
5. Dodávateľ zodpovedá za to, že Tovar bude spĺňať všetky všeobecne záväzné
právne predpisy o ochrane životného prostredia platné v dohodnutom Mieste
plnenia/mieste určenia. Ak bude Tovar opakovane v rozpore s uvedenými
predpismi, alebo ak Dodávateľ tento rozpor v lehote určenej Objednávateľom
neodstráni, môže Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.
6. Objednávateľ a/alebo jeho zákazník má právo kedykoľvek počas realizácie
Zmluvy skontrolovať Tovar, resp. jeho časť, aby sa presvedčil, že vyhovuje
podmienkam dohodnutým v Zmluve. Dodávateľ bude znášať všetky náklady a
výdavky (vrátane nákladov na prípravu požadovanej sprievodno-technickej
dokumentácie), ktoré vynaloží na vyhovujúci výsledok akýchkoľvek skúšok,
kontrol alebo inšpekcií podľa Zmluvy. Dodávateľ oznámi Objednávateľovi
minimálne 14 (štrnásť) dní pred termínom konania skúšok, kontrol alebo inšpekcií
dátum a miesto ich konania a poskytne Objednávateľovi všetky dokumenty v
primeranom časovom predstihu, najmenej však 5 (päť) dní pred termínom
konania príslušnej skúšky, kontroly a/alebo inšpekcie. Ak niektorá skúška,
kontrola alebo inšpekcia musí byť opakovaná z dôvodu na strane Dodávateľa,
Dodávateľ bude znášať všetky náklady a výdavky spojené s opakovaním takýchto
skúšok, kontrol alebo inšpekcií, vrátane nákladov Objednávateľa, jeho zákazníka,
expertov alebo inšpektorov, ktorých prítomnosť pri opakovaných skúškach bude
Objednávateľ považovať za potrebnú. Ostatné nároky Objednávateľa podľa
Zmluvy ostanú nedotknuté. Žiadna kontrola nezbavuje Dodávateľa zodpovednosti
za riadne a včasné dodávky Tovaru. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bol
Objednávateľ oprávnený uplatňovať práva podľa tohto článku aj voči
Subdodávateľom.
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Článok 12
Záruky a Záručná doba
1. Ak zodpovednosť Dodávateľa za Vady Zmluva výslovne nevylučuje, Dodávateľ
zodpovedá za akékoľvek a všetky Vady v rozsahu a za podmienok uvedených v
Zmluve.
2. Ak Objednávateľ kedykoľvek pred začatím plynutia Záručnej doby zistí, že Tovar
alebo jeho časť má Vady alebo existuje hrozba takýchto Vád, Objednávateľ je
oprávnený podľa vlastného uváženia (i) žiadať Dodávateľa, aby najneskôr do 24
(dvadsiatich štyroch) hodín od oznámenia Vady Dodávateľovi takéto Vady
odstránil, (ii) odstráni Vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady
Dodávateľa, (iii) odmietnuť Tovar alebo jeho časť. Uplatnenie práv podľa
predchádzajúcej vety nevylučuje iné práva Objednávateľa podľa Zmluvy.
Zodpovednosť Dodávateľa za ďalšie Vady je v takomto prípade vylúčená, iba ak (i)
Objednávateľ alebo tretia osoba ňou poverená nevykoná zásah do Tovaru alebo
jeho časti podľa tohto bodu s náležitou starostlivosťou a (ii) Dodávateľ na
možnosť vzniku Vád v dôsledku takéhoto zásahu Objednávateľa písomne
upozornil. Vylúčenie zodpovednosti Dodávateľa podľa predchádzajúcej vety sa
vzťahuje iba na Vady priamo spôsobené zásahom podľa predchádzajúcej vety.
3. Bez toho, aby bol obmedzený rozsah zodpovednosti Dodávateľa podľa bodu 1,
článok 12, Dodávateľ zodpovedá aj za to, že Tovar si počas doby uvedenej v prvej
vete bodu 4 článok 12 („Záručná doba“) udrží dohodnutú akosť a bude aj v
ostatných ohľadoch zodpovedať požiadavkám podľa Zmluvy („Záruka“).
4. Záručná doba začína plynúť od podpísania Preberacieho protokolu, ak
Preberací protokol neurčuje skorší dátum, a uplynie (i) 24 (dvadsaťštyri) mesiacov
od podpisu Preberacieho protokolu, a (ii) uplynutím skutočnej alebo očakávanej
životnosti projektu realizovaného Objednávateľom pre ktorý je Tovar určený,
podľa toho, ktorá je dlhšia, v prípade projektovej Dokumentácie Dodávateľa,
vrátane dizajnu. Ak však z Aplikovateľných predpisov alebo záruky Subdodávateľa
voči Dodávateľovi bude existovať k jednotlivým častiam Tovaru dlhšia záručná
doba, za Záručnú dobu sa bude v tejto časti považovať takáto dlhšia záručná doba.
Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré
sa týkajú Záručnej doby podľa predchádzajúcej vety a odovzdať Objednávateľovi
všetky dokumenty, ktoré je potrebné v prípade uplatnenia nárokov zo
zodpovednosti za Vady predložiť. Pre vylúčenie pochybností, podpísanie
čiastkových protokolov zo strany Objednávateľa, ani iné konanie/opomenutie
Objednávateľa alebo jeho zákazníka nemá vplyv na začiatok plynutia Záručnej
doby.
5. Záručná doba k jednotlivým častiam Tovaru plynie samostatne. Ustanovenie o
začiatku plynutia Záručnej doby podľa bodu 4 článok 12 tým ostáva nedotknuté.
Záručná doba k jednotlivým častiam Tovaru spočíva od okamihu začatia plynutia
lehoty na oznámenie Vady podľa bodu 6 článok 12, ak Objednávateľ takúto Vadu
oznámi Dodávateľovi v súlade s bodom 6 článok 12.
6. Ak Objednávateľ počas Záručnej doby zistí, že Tovar, alebo jeho časť má Vady,
Objednávateľ je povinný do 20 (dvadsiatich) dní odo dňa takéhoto zistenia odoslať
Dodávateľovi oznámenie o takejto Vade. Ak lehota podľa predchádzajúcej vety
uplynie až po uplynutí Záručnej doby, oznámenie Objednávateľa o Vade sa bude
považovať za včasné, ak ho Objednávateľ doručí Dodávateľovi najneskôr v
posledný deň 20 (dvadsať) dňovej lehoty. Za včasné oznámenie sa považuje aj
oznámenie Objednávateľom o Vade doručené Dodávateľovi do 20 (dvadsiatich)
dní odo dňa zistenia Vady, ktorú Objednávateľ zistil až po uplynutí Záručnej doby,
ak ide o (i) Vadu, o ktorej Dodávateľ najneskôr v posledný deň Záručnej doby
vedel alebo vedieť mohol, ak by konal s náležitou starostlivosťou, avšak takúto
Vadu Objednávateľ neoznámil, pričom Objednávateľ o takejto Vade v tomto čase
nevedel; alebo (ii) Vadu, ktorá vznikla po uplynutí Záručnej doby a ktorá je
dôsledkom skutočností, o ktorých Dodávateľ najneskôr v posledný deň Záručnej
doby vedel alebo vedieť mohol, ak by konal s náležitou starostlivosťou, avšak
Dodávateľ takéto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr v posledný deň Záručnej
doby neoznámil, pričom Objednávateľ takéto skutočnosti v tomto čase nevedel.
7. Dodávateľ je povinný doručiť písomné vyjadrenie k oznámeniu podľa bodu 6
článok 12 a ku skutočnostiam a/alebo nárokom Objednávateľom v ňom
uvedených a/alebo uplatnených bez zbytočného odkladu, najneskôr však vždy do
5 (piatich) dní od jeho obdržania.
8. Ak Dodávateľ nesplní ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa bodu 7 článok 12,
oznámenie o Vade podľa bodu 6 článok 12 sa bude považovať za oprávnené a
Vada, vrátane prípadného nároku Objednávateľom uplatneného v takomto
oznámení, za uznanú Dodávateľom.
9. V prípade oznámenia Vady podľa bodu 6 článok 12, Objednávateľ je podľa
vlastného uváženia oprávnený v takomto oznámení alebo kedykoľvek potom
uplatniť ktorýkoľvek z nasledovných nárokov: (a) žiadať Dodávateľa o odstránenie
Vady v závislosti od jej povahy, najmä (i) opravu Tovaru, ak je Vada opraviteľná,
(ii) dodanie náhradného Tovaru, ak je Vada neopraviteľná, (iii) dodanie chýbajúcej
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časti Tovaru a/alebo (iv) odstránenie právnej vady; (b) odstrániť Vadu sama alebo
prostredníctvom tretej osoby na náklady Dodávateľa; (c) odmietnuť Tovar alebo
jeho časť a v plnení pokračovať sama alebo prostredníctvom tretej osoby na
náklady Dodávateľa; (d) žiadať primeranú zľavu zo Zmluvnej ceny; alebo (e)
odstúpiť od Zmluvy, ak Vada predstavuje podstatné porušenie Zmluvy.
10. Dodávateľ je povinný odstrániť Vadu spôsobom a v lehote určenej
Objednávateľom. V prípade, ak Objednávateľ neurčí lehotu pre odstránenie Vady,
Dodávateľ je povinný odstrániť Vadu do 15 (pätnástich) dní od uplatnenia nároku
Objednávateľa. Ak Dodávateľ bude mať za to, že Vadu odstránil, (i) písomne
oznámi túto skutočnosť Objednávateľovi, (ii) predloží Objednávateľovi doklady
preukazujúce odstránenie Vady a ním podpísaný protokol o odstránení Vady a (iii)
požiada ho o podpísanie takéhoto protokolu. Pre podpis protokolu o odstránení
Vady platia primerane ustanovenia VNP o podpise Preberacieho protokolu. Do
doby podpisu protokolu o odstránení Vady nie je Objednávateľ povinný zaplatiť
Dodávateľovi časť Zmluvnej ceny, ktorá by zodpovedala jej nároku na zľavu zo
Zmluvnej ceny, nároku Objednávateľa na náhradu nákladov a iným nárokom
Objednávateľa v súvislosti s Vadou, ak by Dodávateľ Vadu neodstránil. Dodávateľ
je povinný odstrániť Vadu a splniť všetky súvisiace povinnosti na vlastné náklady a
nebezpečenstvo. Dodávateľ je povinný odstrániť Vadu bez ohľadu na to, či uznáva
svoju zodpovednosť za Vadu alebo nie.
Článok 13
Vyššia moc
1. Vyššia moc je výnimočná udalosť a/alebo okolnosť, (a) ktorá nastala po
uzatvorení Zmluvy nezávisle od vôle a/alebo kontroly Strany; (b) ktorá bráni tejto
Strane v plnení povinnosti podľa Zmluvy; (c) o ktorej nemožno rozumne
predpokladať, že táto Strana takúto udalosť/okolnosť pri vynaložení náležitej
starostlivosti mohla (i) v čase uzatvorenia Zmluvy predvídať, a/alebo (ii) následky
takejto udalosti/okolnosti zmierniť, odvrátiť a/alebo prekonať; a (d) ktorá nie je
pričítateľná druhej Strane alebo jej zákazníkovi („Vyššia moc“).
2. Za Vyššiu moc sa považujú najmä nasledovné udalosti/okolnosti za
predpokladu, že sú splnené kritériá uvedené v bode 1 článok 13: (a) vojna,
vojnový stav, invázia nepriateľských vojsk, mobilizácia, teroristický útok; (b)
občianska vojna, povstanie, rebélia, občianske nepokoje, generálny štrajk; a/alebo
(c) živelné pohromy alebo prírodné katastrofy, napr. zemetrasenie, hurikán,
tajfún, sopečná aktivita, povodeň, kalamita. Za Vyššiu moc sa nikdy nepovažuje
zhoršenie hospodárskej situácie Strany, ibaže toto zhoršenie je priamym, hlavným
a bezprostredným dôsledkom udalosti alebo okolnosti spĺňajúcej kritéria definície
Vyššej moci. Za Vyššiu moc na strane Dodávateľa sa okrem predchádzajúceho
odseku nikdy nepovažuje (i) nedostatok pracovných síl, materiálu, zásob, energií,
výrobných/prepravných kapacít/prostriedkov, a/alebo surovín, prestoje, havárie
dopravných prostriedkov, priemyselné havárie alebo nehody Dodávateľa a/alebo
Subdodávateľa, ibaže táto situácia je priamym, hlavným a bezprostredným
dôsledkom udalosti alebo okolnosti spĺňajúcej kritéria definície Vyššej moci, a ani
(ii) to, keď by Dodávateľ mohol čo i len čiastočne splniť svoj záväzok
prostredníctvom Subdodávateľa, vrátane najatia ďalšieho Subdodávateľa na časť
dodávky Tovaru, na plnenie ktorej si už Subdodávateľa najal, bez ohľadu na
dodatočné náklady s tým spojené.
3. Strana nebude zodpovedať druhej Strane za porušenie svojej povinnosti podľa
Zmluvy, ak (i) priamou a hlavnou príčinou takéhoto porušenia je Vyššia moc, avšak
iba v takomto rozsahu a počas jej trvania, a (ii) Strana, ktorá sa odvoláva na Vyššiu
moc, splní svoje povinnosti podľa bodov 4 a 5 článku 13. Strana sa však nikdy
nemôže zbaviť zodpovednosti podľa prvej vety tohto bodu, ak v čase vzniku Vyššej
moci už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, v súvislosti s ktorou sa na
Vyššiu moc odvoláva.
4. Strana, ktorá sa odvoláva na Vyššiu moc, je povinná druhej Strane písomne
oznámiť a hodnovernými dokladmi preukázať vznik Vyššej moci a dôsledky Vyššej
moci na plnenie jej povinností bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich)
pracovných dní odo dňa, kedy sa o Vyššej moci dozvie alebo sa dozvedieť mohla,
ak by konala s náležitou starostlivosťou.
5. Strana, ktorá sa odvoláva na Vyššiu moc, je povinná vykonať všetky potrebné
opatrenia na minimalizáciu ďalších škôd. Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť
podľa prvej vety tohto bodu, ak sa na Vyššiu moc odvoláva Dodávateľ, je povinný
vždy vykonať všetky potrebné opatrenia na ochranu Tovaru alebo jeho dotknutej
časti.
6. Ak sa Dodávateľ oprávnene odvoláva na Vyššiu moc a splnil všetky svoje
povinnosti s tým súvisiace, bude mať voči Objednávateľovi nárok na primerané
predĺženie termínov plnenia (nie však nárok na náhradu nákladov, resp. iný
nárok), najviac však v rozsahu trvania Vyššej moci, ak si takýto nárok uplatní
najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od zániku Vyššej moci.
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Článok 14
Odstúpenie od zmluvy
1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy, a to aj v časti, ak:
(a) Dodávateľ je v omeškaní s dodávkou Tovaru, resp. jeho časti, o viac ako 30
(tridsať) dní; (b) Dodávateľ nezrealizuje kroky podľa bodu bodov článku 3 riadne
a včas, alebo takéto kroky sú podľa názoru Objednávateľa nedostatočné; (c) výška
zmluvných pokút za omeškanie Dodávateľa podľa Zmluvy presiahne 20% (dvadsať
percent) celkovej Zmluvnej ceny; (d) Dodávateľ nebude vymazaný zo zoznamu
podľa bodu 12 článok 7 ani do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jeho zápisu do takéhoto
zoznamu; (e) Dodávateľ neodstráni Vadu v súlade so Zmluvou; (f) Predmet
plnenia, resp. jeho časť má Vadu, ktorá predstavuje podstatné porušenie Zmluvy;
(g) Dodávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom; (h) Dodávateľ poruší Zmluvu
inak ako podstatným spôsobom a takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej
primeranej lehote od doručenia výzvy Objednávateľ na nápravu; (i) Dodávateľ
podstatne alebo opakovane poruší ktorýkoľvek právny predpis alebo interný
predpis Objednávateľa; (j) na majetok Dodávateľa je vyhlásený konkurz,
reštrukturalizácia alebo iné konanie, ktorého cieľom je kolektívne uspokojenie
veriteľov Dodávateľa; (k) Dodávateľ sa dostane do platobnej neschopnosti, alebo
ak sa podľa odôvodneného názoru Objednávateľa Dodávateľ dostane do situácie,
kedy nebude môcť riadne a/alebo včas plniť svoje povinnosti; (l) Vyššia moc, bez
ohľadu na to, ktorú zo Strán zasahuje, trvá nepretržite dlhšie ako 2 (dva) mesiace
alebo celkom v súhrne všetkých Vyšších mocí viac ako 4 (štyri) mesiace.
Objednávateľom môže odstúpiť od Zmluvy aj ak odstúpil od zmluvy s ním alebo
takú zmluvu vypovedal alebo iným spôsobom ukončil jeho zákazník, pre ktorého
je Tovar určený alebo ak Objednávateľ odstúpil od zmluvy s týmto zákazníkom. V
takomto prípade bude mať Dodávateľ iba nárok na náhradu nákladov, ktoré
primerane a účelne vynaložil do dátumu odstúpenia od Zmluvy, a ktorých
vynaloženie preukáže príslušnými písomnými dokladmi, a (ii) ktoré za žiadnych
okolností nebudú zahrňovať žiadny zisk (ani ušlý) Dodávateľa.
2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, a to aj v časti, (a) ak je
Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry za Zmluvnú cenu alebo čiastkovými
platbami presahujúcimi 30% celkovej Zmluvnej ceny o viac ako 150 (stopäťdesiat)
dní a takéto porušenie neodstránila ani v dodatočnej lehote 30 (tridsiatich) dní od
doručenia písomnej výzvy Dodávateľa; (b) ak Vyššia moc, bez ohľadu na to, ktorú
zo Strán zasahuje, trvá nepretržite dlhšie ako 2 (dva) mesiace alebo celkom v
súhrne všetkých Vyšších mocí viac ako 4 (štyri) mesiace. Dodávateľ však nie je
oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa tohto bodu po uplynutí 30 (tridsiatich) dní
odo dňa, kedy sa o takomto dôvode dozvedel alebo dozvedieť mohol, ak by konal
s náležitou starostlivosťou.
3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomnou formou s uvedením
dôvodu odstúpenia, ak ich Zmluva vyžaduje, a musí byť preukázateľne doručené
druhej Strane. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od okamihu doručenia
oznámenia druhej Strane. Práva a povinnosti Strán vzniknuté pred odstúpením
ostávajú zachované, najmä (i) nároky na náhradu nákladov; (ii) nároky na náhradu
škody; (iii) nároky na zmluvné pokuty, úroky, úroky z omeškania a iné sankcie,
ktoré Zmluva priznáva; (iv) práva a povinnosti zo záruk; (v) právo Objednávateľa
na Zádržné na DPH; a (vi) iné záväzky Strán, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú
pretrvať aj po skončení Zmluvy.
Článok 15
Zmluvné pokuty
1. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa úhradu zmluvnej pokuty
vo výške: (a) 100% celkovej Zmluvnej ceny, ak Dodávateľ poruší ktorúkoľvek zo
svoju povinností podľa bodov 2 a 3 článok 20; (b) 1 % (jedno percento) z celkovej
Zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania Dodávateľa s dodávkou
ktorejkoľvek časti Tovaru, a to za každú takúto časť Tovaru (ak je takto delený)
zvlášť; (c) 0,5 % (nula celá päť desatín percenta) z celkovej Zmluvnej ceny za každý
začatý deň omeškania Dodávateľa s odstraňovaním Vady.
2. Zmluvná pokuta je splatná do 30 (tridsiatich) dní od doručenia výzvy na jej
zaplatenie spolu s jej vyúčtovaním Dodávateľovi.
3. Uplatnením a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť
Dodávateľa splniť záväzok zabezpečený zmluvnou pokutou.
4. Uplatnením a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
Objednávateľa na náhradu škody voči Dodávateľovi. Ustanovenie predchádzajúcej
vety platí rovnako aj pre iné nároky Objednávateľa voči Dodávateľovi vyplývajúce
z porušenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
5. Celková výška pokút Objednávateľa v zmysle Zmluvy a týchto VNP je
obmedzená do výšky 10 % z celkovej ceny Tovaru.
6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že premlčacia doba na uplatnenie
zmluvných pokút Objednávateľa je 1 rok od protokolárneho odovzdania Tovaru.
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Článok 16
Náhrada škody
1. Strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo Zmluvy, zodpovedá druhej Strane za
spôsobenú škodu.
2. V rámci nároku na náhradu škody, Dodávateľ nebude mať voči Objednávateľovi
nikdy nárok na náhradu (i) ušlého zisku, (ii) akýchkoľvek dodatočných nákladov,
ktoré Dodávateľ vynaložil v dôsledku porušenia právnej povinnosti zo strany
Objednávateľa pri zabraňovaní vzniku ďalšej škody alebo pri zmierňovaní
následkov škody, (iii) nákladov spojených s vymáhaním nárokov podľa Zmluvy, či
už pred príslušným súdom alebo nie a (iv) straty Dodávateľa vzniknutej v súvislosti
s uplatňovaním nárokov tretími osobami.
3. Dodávateľ je povinný prijať všetky primerané opatrenia pre minimalizovanie
škody, ktorá nastala alebo môže nastať.
4. Ak akýmkoľvek konaním Objednávateľa v predmetnom zmluvnom vzťahu s
Dodávateľom vznikla škoda a táto škoda bola preukázateľne a priamo spôsobená
zavinením Objednávateľa, Dodávateľ má právo požadovať náhradu priamo
vzniknutej škody. V každom prípade sa nárok na náhradu škody Dodávateľa
obmedzuje na sumu predstavujúcu 10 až 20 % hodnoty Zmluvy alebo jej časti.
Nároky na náhradu škody Dodávateľa, ktoré presahujú sumu zodpovedajúcu 20 %
hodnoty tohto diela, sú vylúčené. Nepriame a následné škody, ako napríklad ušlý
zisk, či náklady vynaložené v dôsledku porušení povinností Objednávateľa, sú z
vymáhania škôd vylúčené, a teda Objednávateľ hradí v hore uvedenom rozsahu
iba skutočné škody vzniknuté na majetku alebo zdraví (v dohodnutom
obmedzení), a nie ušlý zisk a ďalšie nepriame a následné škody. Objednávateľ
taktiež nehradí škody vzniknuté výpadkom príjmov, výpadkom užívania,
kapitálovými výdajmi alebo výdajmi, ktoré sú spojené s prerušením výroby.
5. Dodávateľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa pred akýmikoľvek a všetkými
povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, žalobami, daňami,
záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za
právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktoré Objednávateľ
utrpí a ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia alebo vznikajú na základe priameho či
nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Dodávateľa
podľa Zmluvy, alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a
Dodávateľom, ktorý podlieha týmto VNP.
6. V prípade uzatvorenia Zmluvy alebo akejkoľvek dohody o spolupráci, alebo
služby, zhotovovania a dodania Tovaru, alebo akejkoľvek jeho časti a poskytnutia
duševného vlastníctva Objednávateľa a akejkoľvek spolupráce a vzniku zmluvného
vzťahu, štatutár alebo osoba oprávnená konať v mene Dodávateľa súhlasí s tým,
že v prípade poškodenia Objednávateľa a jeho záujmov, spôsobenia akejkoľvek
straty (finančnej aj akejkoľvek inej), poškodenia dobrého mena Objednávateľa,
nedodržania zmluvných záväzkov a nedostatočnej súčinnosti pri ochrane záujmov
Objednávateľa preberá zodpovednosť za takéto konanie právnickej osoby a alebo
aj fyzickej osoby Dodávateľ na svoju osobu. Bez ohľadu na osobu, ktorá ako
štatutárny orgán zastupovala Dodávateľa, pri podpise Zmluvy, ak sa preukáže, že
Dodávateľ, ako taký zavinil vznik nepriaznivej situácie pre Objednávateľa, súhlasí
štatutár, resp. aktuálny zástupca Dodávateľa s právnym postihom v plnom
rozsahu tak, ako by on sám konal v rozpore s týmito VNP, ním podpísanou
Zmluvou s Objednávateľom, alebo uzatvorenou a porušenou dohodou. Takáto
osoba tiež preberá na seba v plnom rozsahu zodpovednosť za takto vzniknutú
škodu Objednávateľovi.
Článok 17
Práva duševného vlastníctva
1. Dodávateľ sa zaväzuje chrániť Objednávateľa pred nárokmi tretích osôb a
odškodniť ho za všetky nároky a požiadavky vzniknuté porušením práv duševného
vlastníctva, najmä autorských práv a priemyselných práv (obchodné meno,
patenty, úžitkové vzory, technické riešenia, dizajny, práva na označenia tovarov a
služieb, ochranné známky apod.), a/alebo ostatných chránených práv tretích osôb
v súvislosti s dodávkou Tovaru.
2. Ak Dodávateľ poruší práva podľa bodu 1 článok 17, na základe žiadosti
Objednávateľa bezodkladne zabezpečí pre Objednávateľa všetky práva potrebné k
využívaniu Tovaru, alebo na základe súhlasu Objednávateľa nahradí Tovar, alebo
jeho časť takým plnením, ktorým nedôjde k porušeniu takýchto práv.
3. Dodávateľ bezplatne prevedie na Objednávateľa a/alebo jeho zákazníka právo
bez obmedzenia používať Tovar, alebo jeho časť chránenú právami podľa bodu 1.
článok 17. Právo používať Tovar zahrňuje aj právo robiť na Tovare alebo jeho časti
chránenom takýmito právami zmeny alebo opravy, ako aj ďalej poskytnúť rovnaké
práva tretím osobám. Objednávateľ a jeho zákazník budú mať právo postúpiť
tretím stranám takéto práva, vrátane ich hmotných nosičov, za účelom
vyhotovenia náhradných častí, vykonania úpravy/opravy, ako aj používania
Tovaru.
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Článok 18
Dôvernosť informácií
1. Zmluva a všetky v nej obsiahnuté informácie, ako aj všetky informácie, ktoré si
Strany vymenili a poskytli v súvislosti so Zmluvou a jej plnením, sú dôvernými
informáciami. Všetka dokumentácia a ďalšie informácie hmotnej aj nehmotnej
povahy – a to aj v elektronickej forme s ktorými sa mohol Dodávateľ oboznámiť v
priebehu realizácie Zmluvy, prípadne ktorú obdržal je bez výhrad dôvernej povahy
a Dodávateľ nie je oprávnený využívať, predkladať, kopírovať a rozmnožovať
akékoľvek materiály alebo dokumentáciu súvisiacu s Tovarom, ani nie je
oprávnený sprístupniť tieto podklady tretím osobám bez písomného súhlasu a
bez udelenia licencie od Objednávateľa. Predmetné údaje môže použiť len
Dodávateľ a to výhradne v súvislosti s realizáciou Zmluvy.
Strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a používať
tieto dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu a výlučne len za účelom
realizácie Zmluvy. Súčasne je Dodávateľ povinný zachovávať mlčanlivosť o
všetkých skutočnostiach s ktorými sa oboznámil v priebehu spolupráce
s Objednávateľom s výnimkou tých, ktoré Objednávateľ k zverejneniu určí. Na
vyššie uvedené sa vzťahujú §§ 17 – 20 Obchodného zákonníka.
2. Bez ohľadu na iné body tohto článku, Objednávateľ je oprávnený poskytnúť
akúkoľvek dôvernú informáciu svojmu zákazníkovi.
3. Povinnosti Strán uvedené v tomto článku platia aj po skončení Zmluvy.
Článok 19
Rozhodné právo a rozhodovanie sporov
1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Zmluvy upravujúce vzťah Zmluvy a
rozhodného práva, rozhodným právom pre právny vzťah založený Zmluvou bude
hmotné právo Slovenskej republiky. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o
medzinárodnej kúpe tovaru sa na právny vzťah založený Zmluvou nepoužijú.
2. Ak vznikne medzi Stranami akýkoľvek spor vyplývajúci z a/alebo súvisiaci so
Zmluvou, Strany sa zaväzujú vyvinúť primerané úsilie na jeho zmierlivé vyriešenie.
Na konečné riešenie akéhokoľvek sporu medzi Stranami vyplývajúceho z a/alebo
súvisiaceho so Zmluvou budú mať právomoc slovenské súdy. Ustanovenie
predchádzajúcej vety nebráni Strane domáhať sa nariadenia predbežného
opatrenia proti druhej Strane aj pred súdom iného štátu, ak je to potrebné pre
ochranu práv prvej Strany. Žiadny spor medzi Stranami vyplývajúci z a/alebo
súvisiaci so Zmluvou nezbavuje Dodávateľa povinnosti riadne a včas plniť svoje
povinnosti podľa Zmluvy.
Článok 20
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny Zmluvy. Ak Zmluva výslovne neuvádza inak, Zmluva (vrátane práv a
povinností z nej vyplývajúcich a ich zabezpečenia) môže byť zmenená alebo
doplnená iba písomným dodatkom.
2. Postúpenie. Dodávateľ súhlasí s tým, aby v prípade požiadavky zákazníka
Objednávateľa, pre ktorého je Tovar určený, boli na tohto zákazníka postúpené
všetky práva a povinnosti Objednávateľa zo Zmluvy. Dodávateľ nie je oprávnený
postúpiť a/alebo previesť na tretiu osobu úplne alebo sčasti akékoľvek svoje práva
a/alebo povinnosti podľa Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Objednávateľa. Takýto úkon je voči Objednávateľovi neúčinný.
3. Záložné právo. Dodávateľ je oprávnený zriadiť záložné právo v prospech tretej
osoby k veci, právu, či inej majetkovej hodnote, ktoré vznikli a/alebo vzniknú zo
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Zmluvy, alebo v súvislosti so Zmluvou len s predchádzajúcim písomným súhlasom
Objednávateľa.
4. Úplná dohoda. Zmluva obsahuje úplnú a konečnú dohodu medzi Stranami. Na
akékoľvek a všetky iné predchádzajúce dohovory, korešpondencie, dohody,
prehlásenia, uistenia, prísľuby, bez ohľadu na ich formu, sa po uzavretí Zmluvy
neprihliadne.
5. Tieto VNP sú platné a účinné odo dňa 01.03.2019.
6. Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto VNP bez výslovnej vôle oboch
zmluvných strán stane neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na platnosť a
účinnosť ostatných zmluvných dojednaní. Zmluvné strany sú povinné také
ustanovenie nahradiť novým platným a účinným ustanovením tak, aby zostal
zachovaný hospodársky a právny účel, ktorý bude zodpovedať čo najviac účelu
sledovanému uzatvorením Zmluvy.
7. Informácie, údaje, dáta alebo pokyny v akejkoľvek podobe alebo forme, ktoré
Objednávateľ poskytol alebo adresoval Dodávateľovi pri plnení Zmluvy alebo v
súvislosti so Zmluvou, sú určené výlučne pre potreby Dodávateľa, sú považované
za dôverné a nesmú byť prezradené alebo poskytnuté tretím osobám bez
výslovného písomného súhlasu Objednávateľa, s výnimkou, ak sa tieto informácie,
údaje, dáta alebo pokyny stanú všeobecne známymi alebo ak sa ich zverejnenie
alebo sprístupnenie vyžaduje na základe osobitného predpisu.
8. Dodávateľ je počas trvania Zmluvy povinný oznamovať bezodkladne
Objednávateľovi zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového
spojenia a ďalších údajov uvedených v Zmluve. Dodávateľ je povinný oznámiť
Objednávateľovi skutočnosť, že bolo začaté konkurzné/ reštrukturalizačné/
exekučné konanie na jeho majetok a tiež, že Dodávateľ rozhodol o svojom o
zrušení a vstupe do likvidácie. Oznamovaciu povinnosť podľa predchádzajúcej
vety je Dodávateľ povinný si splniť voči Objednávateľovi do 15 dní, odo dňa kedy
niektorá z uvedených skutočností nastala, a to formou písomného oznámenia
doručeného v uvedenej 15-dňovej lehote stanovenej 15-dňovej lehoty.
9. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VNP, alebo ich nahradiť
novým znením. Objednávateľ oboznámi Dodávateľa so zmenou VNP najneskôr v
lehote 30 dní pred dňom účinnosti ich nového znenia. Odo dňa účinnosti nových
VNP sa tieto budú vzťahovať na všetky zmluvné vzťahy, ktoré im podliehajú a
ktoré sú v platnosti v deň ich účinnosti.
10. Zmena VNP sa nepovažuje za porušenie Zmluvy zo strany Objednávateľa.
Zmena VNP neoprávňuje Dodávateľa, aby po nadobudnutí účinnosti nového
znenia VNP z toho dôvodu neplnil riadne a včas svoje záväzky, ktoré boli Zmluvou
dohodnuté, ako aj záväzky, ktoré pre neho vyplývajú z nového znenia VNP.
11. Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu požiadať
o poskytnutie nového znenia týchto VNP v listinnej alebo elektronickej forme
spolu s uvedením dňa ich platnosti a účinnosti.
12. Dodávateľ svojím podpisom na Objednávke a/alebo Zmluve potvrdzuje, že
tieto VNP od Objednávateľa prevzal, prečítal ich, ich obsahu porozumel a s týmto
súhlasí.
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