VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti ZTS – ŠPECIÁL, a.s., verzia 2019.01

2019

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi
spoločnosťou ZTS – ŠPECIÁL, a.s., IČO: 36 302 511 ako Kupujúcim a Predávajúcim na základe objednávky, ktorej sú tieto
VOP prílohou. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia objednávkou, týmito VOP a ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj ustanoveniami ostatných príslušných platných právnych
predpisov, a to podľa priority v poradí uvedenom vyššie, ak z príslušných platných právnych predpisov nevyplýva inak.

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Predmetom kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnuteľnú vec,
podrobnejšie špecifikovanú v objednávke Kupujúceho (ďalej len „tovar“) za podmienok stanovených Zmluvou
a previesť vlastnícke právo k tovaru na Kupujúceho a rovnako predmetom Zmluvy je záväzok Kupujúceho tovar
dodaný riadne a včas v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve prevziať v celom rozsahu a zaplatiť za
riadne a včas a v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou dodaný tovar kúpnu cenu v plnej výške.
Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v množstve a v termínoch ako je uvedené v objednávke
Kupujúceho, ktorá sa stane platnou a účinnou doručením Predávajúcemu. Predávajúci najneskôr do 7 dní od
doručenia objednávky potvrdí harmonogram požadovaných dodávok tovaru Kupujúcemu v súlade s touto
zmluvou.
Predávajúci prehlasuje, že mu je známy účel, na ktorý má byť tovar použitý a prehlasuje, že si je vedomý toho, že
tovar bude súčasťou hnuteľných vecí Kupujúceho (ďalej len „zariadenia Kupujúceho“), ktoré budú dodávané
Kupujúcim tretím osobám, teda zákazníkom Kupujúceho (ďalej len „zákazník“). Predávajúci prehlasuje, že
disponuje potrebným personálom, výrobnou kapacitou, znalosťami, schopnosťami a spĺňa všetky podmienky
nevyhnutné k plneniu zmluvných povinností, predovšetkým ale nie výlučne vo vzťahu k výrobe tovaru
s odbornou starostlivosťou v stanovených lehotách a za podmienok stanovených v objednávke Kupujúceho a v
Zmluve. Predávajúci prehlasuje, že si je vedomý, že riadna a včasná výroba a dodanie tovaru sú základnou
požiadavkou a podmienkou Kupujúceho pre uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu s Predávajúcim a rovnako si je
Predávajúci vedomý, že omeškanie s výrobou a dodaním tovaru bude viesť k vzniku značnej škody Kupujúcemu
a bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
Strany týmto vyhlasujú, že sú spôsobilé Zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté. Strany zároveň
prehlasujú, že všetky vyhlásenia a podklady predložené pre potreby uzatvorenia Zmluvy, ako aj doklady a údaje
v nich obsiahnuté, sú pravdivé a sú účinné aj pri podpise Zmluvy v nezmenenej forme a zároveň Strany sa
zaväzujú zabezpečiť, aby nedošlo k podstatnej zmene okolností na základe ktorých bola Zmluva uzatvorená.
Akékoľvek zmeny v predmete Zmluvy musia byť schválené Stranami v písomnej forme v podobe Stranami
podpísaného dodatku k Zmluve.
2.

2.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Uzatvorenie Zmluvy

Povinnosť odobrať tovar vzniká Kupujúcemu od okamihu doručenia písomnej objednávky Kupujúceho
Predávajúcemu a jej potvrdenia (akceptácie) zo strany Predávajúceho. Objednávka musí obsahovať minimálne:
(i) identifikačné údaje Kupujúceho a Predávajúceho; (ii) podrobné určenie tovaru, ktorý má Predávajúci dodať
Kupujúcemu; (iii) množstvo tovaru; (iv) kúpnu cenu tovaru; (v) miesto dodania tovaru a (vi) lehotu dodania
tovaru. Žiadosť o vykonanie zmeny v objednávke zo strany Predávajúceho sa považuje za nový návrh a podlieha
schváleniu Kupujúcim.
3.

3.1.

Predmet zmluvy

Termín, miesto a podmienky dodania tovaru

Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar na základe doručenej objednávky v lehote, spôsobom a za
podmienok stanovených v takejto objednávke a Zmluve.
Ak v objednávke nie je uvedené inak, dodanie tovaru sa uskutoční vždy v súlade a v zmysle dodacej podmienky DAP,
ZTS – ŠPECIÁL, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika (INCOTERMS 2010).
Predávajúci nie je oprávnený dodať tovar alebo časť tovaru prostredníctvom tretej osoby, bez predchádzajúceho
písomného povolenia Kupujúceho.
Dodaný tovar musí byť vyrobený a dodaný tak, aby mal vlastnosti a parametre v súlade s účelom na ktorý je tovar
určený. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v najvyššej kvalite, v súlade s normami ako záväznými, tak aj
v súlade s normami vyplývajúcimi z účelu, na ktorý je tovar určený a rovnako sa zaväzuje dodať tovar vyrobený
takým spôsobom, aby tovar spĺňal účel, na ktorý je objednaný Kupujúcim. Materiál, ktorý sa použije pri výrobe
tovaru musí byť nový, nepoškodený, najvyššej kvality a s takými vlastnosťami, aby dodaný tovar bol schopný
plniť účel, na ktorý bol tovar objednaný v súlade s technickou špecifikáciou. V prípade, ak bude tovar vyrábaný
z materiálu dodaného Kupujúcim, berie Predávajúci na vedomie, že vstupný materiál (polotovar) od Kupujúceho
je špeciálneho charakteru. Akákoľvek zámena vstupného materiálu (polotovaru) dodaného Kupujúcim, zo strany
Predávajúceho je prípustná len s výslovným predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. V prípade, ak
Predávajúci zamení materiál (polotovar) dodaný Kupujúcim bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu,
zodpovedá Predávajúci za všetky z tohto dôvodu vzniknuté škody a uvedené sa bude takisto považovať za
podstatné porušenie Zmluvy zo strany Predávajúceho.
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3.6.

Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar bez vád a nedorobkov a akýchkoľvek nedostatkov, v takom
stave, aby tovar plnil všetky požiadavky vyplývajúce z účelu, na ktorý Kupujúci tovar objednal a všetky
požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a všetky požiadavky
vyplývajúce zo Zmluvy.
Ak je súčasťou tovaru aj dokumentácia (napríklad certifikáty, osvedčenia, atesty, potvrdenia, návod na obsluhu,
návod na použitie atď.), tak v prípade, že pri odovzdaní tovaru k prevzatiu Predávajúci neodovzdá Kupujúcemu
spolu s tovarom aj takúto dokumentáciu má Kupujúci právo odmietnuť prevziať takto dodaný tovar a tovar sa
nepovažuje za riadne a včas dodaný a Predávajúci sa dostáva do omeškania s plnením jeho záväzkov
vyplývajúcich Predávajúcemu zo Zmluvy. Dokumentácia musí byť aj v slovenskom jazyku, ak nebude stranami
dohodnuté inak.
4.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci splní svoju zmluvnú povinnosť dodať tovar včas okamihom dodania tovaru, vyrobeného a dodaného
takým spôsobom, aby spĺňal všetky požiadavky stanovené Zmluvou, k prevzatiu Kupujúcim. Predávajúci splní
svoju zmluvnú povinnosť dodať tovar riadne okamihom podpísania Preberacieho protokolu bez uvedenia vád
alebo nedorobkov alebo akýchkoľvek nedostatkov.
Predávajúci je povinný pred prevzatím tovaru Kupujúcim, umožniť Kupujúcemu vykonať kvantitatívnu kontrolu
a kvalitatívnu kontrolu tovaru odovzdaného Predávajúcim Kupujúcemu k prevzatiu. Akékoľvek vady alebo
nedorobky alebo nedostatky sa uvedú v Preberacom protokole spolu s uvedením lehoty na odstránenie vád
a nedostatkov a spôsob ich odstránenia pričom lehota odstránenia vád a nedostatkov nesmie ohroziť termíny
dodávok, ktoré je Kupujúci povinný dodržať vo vzťahu k zákazníkovi Kupujúceho. V prípade ak v Preberacom
protokole nie je uvedená žiadna vada alebo nedorobok alebo nedostatok pokladá sa tovar za prevzatý bez vád
a nedorobkov a nedostatkov. Táto skutočnosť nemá vplyv na prípadné nároky Kupujúceho z vád tovaru, ktoré sa
prejavia po prevzatí tovaru alebo ak Kupujúci objaví takéto vady alebo nedostatky alebo nedorobky po prevzatí
tovaru hoci sa vyskytovali na tovare aj pred prevzatím tovaru.
Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare alebo na niektorej jeho časti prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho
okamihom prevzatia riadne a včas dodaného tovaru v zmysle Preberacieho protokolu Kupujúcim.
Kupujúci nie je povinný prevziať tovar, ktorý nie je vyrobený v súlade s podmienkami a požiadavkami
Kupujúceho stanovenými Zmluvou a/alebo nie je dodaný riadne a včas a/alebo vykazuje vady a/alebo má
nedostatky, nedorobky alebo akékoľvek iné chyby aj keď nebránia užívaniu tovaru Kupujúcim.
V prípade, ak Predávajúci odovzdá Kupujúcemu tovar k prevzatiu mimo miesta sídla Kupujúceho, je Kupujúci
oprávnený vykonať kvalitatívnu a kvantitatívnu kontrolu tovaru odovzdaného k prevzatiu v lehote do 14 dní od
okamihu odovzdania tovaru Predávajúcim Kupujúcemu k prevzatiu. Kvalitatívna kontrola a kvantitatívna
kontrola odovzdaného tovaru sa vždy vykoná v priestoroch sídla Kupujúceho. Kupujúci v takomto prípade
vystaví Preberací protokol po vykonaní kvantitatívnej a kvalitatívnej skúšky v súlade s bodom 4.2. VOP.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím.
5.

5.1.

5.2.

6.2.

6.3.
6.4.

Cena tovaru

Zmluvné strany sa dohodli na jednotkovej cene tovaru vo výške v EUR bez DPH a bude vždy uvedená v
príslušnej objednávke a je stanovená dohodou Strán ako pevná cena bez možnosti jej jednostranného navýšenia.
Celková cena uvedená v objednávke predstavuje sumu rovnajúcu sa súčinu jednotkovej ceny tovaru a celkového
počtu kusov tovaru objednaného Kupujúcim v objednávke. Cena tovaru zahŕňa všetky náklady Predávajúceho
s výrobou tovaru, odovzdaním tovaru k prevzatiu a Predávajúci nie je oprávnený zvýšiť cenu tovaru pokiaľ
nedošlo zo strany Kupujúceho k zmene v predmete Zmluvy.
Akékoľvek zmeny ceny tovaru podliehajú konsenzu Strán vo forme písomného a Stranami podpísaného dodatku k Zmluve.
6.

6.1.

2019

Platobné podmienky

Kupujúci uhradí cenu tovaru uvedenú v objednávke za riadne a včas a v súlade s podmienkami stanovenými
v Zmluve dodaný a Kupujúcim prevzatý tovar na základe faktúry vystavenej Predávajúcim formou bankového
prevodu na účet Predávajúceho. Predávajúci vystaví faktúru v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve a v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov a doručí ich Kupujúcemu tak, aby Kupujúci mohol riadne a včas uhradiť vyššie dohodnuté platby v
dohodnutých lehotách.
Predávajúci vystaví faktúru za dodaný a Kupujúcim prevzatý tovar v sume rovnajúcej sa cene prevzatého tovaru do
14 dní od dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Prílohou faktúry musí byť Preberací protokol podpísaný oprávnenými
zástupcami oboch Strán, ktorý potvrdzuje, že tovar bol dodaný riadne a včas a rovnako skutočnosť, že tovar
bol prevzatý bez vád, nedorobkov, nedostatkov alebo iných chýb.
Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry je 30 dní od doručenia riadne vystavenej faktúry Kupujúcemu.
Faktúra bude doručená na adresu Kupujúceho, ktorá je uvedená v tejto Zmluve.
Záväzné sú platobné údaje uvedené v riadne vystavenej a doručenej faktúre. V prípade ak Predávajúci uvedie vo
faktúre nesprávne platobné údaje vystavuje sa Predávajúci riziku, že fakturovaná cena tovaru nebude uhradená na
účet Predávajúceho riadne a včas a Kupujúci sa v takom prípade nedostane do omeškania s plnením záväzkov
vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Predávajúci nemá v takom prípade právo udeliť Kupujúcemu sankcie
v akejkoľvek forme.

Strana 2 z 5
QF 2005-06-09

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti ZTS – ŠPECIÁL, a.s., verzia 2019.01
6.5.

6.6.
6.7.

Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru bez zaplatenia v lehote splatnosti Predávajúcemu na prepracovanie, pokiaľ
faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona alebo nebude vystavená v súlade s ustanoveniami
tejto Zmluvy. V súvislosti s vrátením faktúry na prepracovanie nastáva zrušenie plynutia lehoty splatnosti
faktúry. Dňom doručenia novej prepracovanej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť
nová lehota splatnosti prepracovanej a doručenej faktúry.
Všetky bankové poplatky Predávajúceho spojené s plnením Zmluvy hradí Predávajúci a všetky bankové poplatky
Kupujúceho hradí Kupujúci.
Faktúra sa považuje za uhradenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov z účtu Kupujúceho v prospech
účtu Predávajúceho.
7.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

2019

Zodpovednosť za vady a záručná doba

Predávajúci poskytnutím záruky na ním dodaný tovar garantuje, (i) že tovar je vyrobený a dodaný v súlade s
požiadavkami stanovenými v Zmluve a stanovenými Kupujúcim, (ii) že si ním dodaný tovar zachová všetky
Kupujúcim požadované vlastnosti a parametre a v prípade, ak určenie parametrov a vlastností v Zmluve chýba
tak, že si zachová vlastnosti a parametre obvyklé pre daný druh tovaru, (iii) že ním dodaný tovar je vyrobený a
dodaný v súlade s účelom na ktorý je tovar určený a že na ním dodanom tovare nie je a nebude výrobná vada,
skrytá vada, právna vada, systémová vada a/alebo iná vada brániaca v užívaní tovaru Kupujúcim. Ak je tovar
dodávaný na základe referenčných vzoriek, modelov alebo výkresov potom dodaný tovar musí presne a plne
zodpovedať týmto vzorkám, modelom alebo výkresom. V prípade nezrovnalosti medzi takýmito referenčnými
vzorkami alebo modelmi alebo výkresmi a Zmluvou prípadne potvrdenou objednávkou, určenie kvality uvedené
v Zmluve a v potvrdenej objednávke je rozhodujúce pre špecifikovanie požadovanej kvality tovaru. Dodaný tovar
musí mať také parametre, vlastnosti a musí byť vyrobený takým spôsobom, aby bol schopný podávať trvalo
štandardný výkon s ohľadom na parametre, vlastnosti a kvalitu dohodnuté v Zmluve a objednávke a plne
vyhovovať účelu pre ktorý je tovar dodaný.
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré vznikli činnosťou Kupujúceho alebo zákazníkom Kupujúceho
v dôsledku nedodržania inštrukcií alebo pokynov Predávajúceho, napríklad uvedených v návode na použitie alebo
inej dokumentácii odovzdanej Kupujúcemu s tovarom.
Predávajúci poskytuje záruku na ním dodaný tovar počas záručnej doby v trvaní 48 mesiacov od dátumu
prevzatia tovaru Kupujúcim.
Záručná doba neplynie po dobu počas ktorej Kupujúci nemôže užívať tovar z dôvodu vád tovaru.
Kupujúci oznámi písomne každú vadu na tovare Predávajúcemu bezodkladne po tom ako sa o vade na tovare
dozvedel, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Záručná doba sa predlžuje o dobu potrebnú na vybavenie
reklamácie vady na tovare.
Predávajúci sa zaväzuje každú písomne oznámenú vadu na tovare odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 7
kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia o vade na tovare. V prípade ak je vada na tovare závažného
charakteru a náprava takejto vady preukázateľne nie je možná v lehote 7 kalendárnych dní od doručenia
písomného oznámenia o vade na tovare, zaväzuje sa Predávajúci odstrániť vadu na tovare v lehote do 21
kalendárnych dní od okamihu doručenia písomného oznámenia o vade na tovare, ak sa strany nedohodnú inak.
Záruka sa vzťahuje aj na výrobné (systémové) vady tovaru. Za výrobnú (systémovú) vadu tovaru sa považuje
taká rovnaká vada tovaru, ktorá sa prejaví pri dodávke alebo opakovanej dodávke tovaru rovnakého druhu na
najmenej 3 ks z množstva výrobnej dávky dodaného tovaru počas doby trvania platnosti a účinnosti Zmluvy a
užívania predmetného tovaru v súlade s technickými podmienkami vydanými Predávajúcim uvedenými v návode
na používanie alebo návode na obsluhu, ktoré boli dodané Kupujúcemu spolu s tovarom. Na uplatnenie práv zo
zodpovednosti za systémovú vadu nemá vplyv uplynutie záručnej doby poskytnutej Predávajúcim Kupujúcemu
na dodaný tovar. Za vadné sa považujú aj všetky doposiaľ dodané tovary rovnakého druhu pokiaľ Kupujúci
neurči k časti alebo k celej dodávke vadných tovarov iný nárok a Predávajúci je povinný do 40 (štyridsať) dní od
oznámenia výskytu výrobnej (systémovej) vady zaistiť Kupujúcemu na svoje náklady odstránenie systémovej
vady tovaru.
Vlastnícke právo k predmetu Zmluvy (tovaru) nie je ničím ohraničené alebo limitované a na predmet Zmluvy sa
nevzťahujú práva tretích osôb. Predávajúci dáva Kupujúcemu a zákazníkovi Kupujúceho záruku, že vlastnícke
právo k predmetu Zmluvy nie je a nebude nikým ani ničím rušené alebo obmedzené a Predávajúci má a vykonáva
všetky práva k predmetu Zmluvy v rozsahu nevyhnutnom na prevod vlastníckeho práva bez výhrad alebo
obmedzení na Kupujúceho, respektíve zákazníka Kupujúceho tak aby Kupujúci alebo zákazník Kupujúceho
mohli nerušene, bez zásahu tretej osoby a bez územných, časových alebo iných obmedzení nadobudnúť
a vykonávať vlastnícke práva k predmetu Zmluvy. V prípade ak sa na predmet Zmluvy vzťahujú autorské práva,
priemyselné práva, obchodné tajomstvo alebo ochrana know-how Predávajúceho alebo akejkoľvek tretej osoby,
potom Predávajúci prehlasuje, že vykonáva všetky takéto práva vzťahujúce sa na predmet Zmluvy a tieto práva
nezasahujú do neobmedzeného užívania vlastníckeho práva k predmetu zmluvy Kupujúcim alebo zákazníkom
Kupujúceho. Predávajúci prehlasuje, že predmet Zmluvy nezasahuje do autorských práv, priemyselných práv
a iných práv, ktorých predmetom je ochrana duševného vlastníctva, know-how alebo obchodného tajomstva
tretích osôb vzťahujúcich sa na predmet Zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje, ak sa preukáže nepravdivé vyhlásenie podľa predchádzajúceho bodu 7.8. VZT a
z takéhoto dôvodu vznikne Kupujúcemu alebo zákazníkovu Kupujúceho škoda, nahradiť Kupujúcemu
a zákazníkovi Kupujúceho akúkoľvek škodu, ktorá im vznikne v dôsledku nepravdivého vyhlásenia
a uplatnených nárokov tretích osôb, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia a zaistiť súhlas tretej
osoby s užívaním týchto práv v prospech Kupujúceho a zákazníka Kupujúceho.
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8.
8.1.

8.2.

8.3.

Audit a štátne overovanie kvality

Predávajúci je povinný umožniť Kupujúcemu vykonať (dodávateľský) audit v priestoroch Predávajúceho
a poskytnúť Kupujúcemu vhodné podmienky a všetku nevyhnutnú súčinnosť pre vykonanie (dodávateľského)
auditu. Predávajúci nie je oprávnený účtovať Kupujúcemu za vyššie uvedený (dodávateľský) audit žiadne
náklady a výdaje ani uložiť Kupujúcemu sankcie v akejkoľvek podobe.
Predávajúci berie na vedomie a akceptuje, že všetky požiadavky Zmluvy môžu byť predmetom štátneho
overovania kvality podľa SOŠ AQAP 2110. O všetkých vykonaných činnostiach štátneho overovania kvality
bude Predávajúci upovedomený. Predávajúci je povinný umožniť vykonanie štátneho overovania kvality
v priestoroch Predávajúceho a rovnako je Predávajúci povinný poskytnúť pre potreby štátneho overovania kvality
všetku nevyhnutnú súčinnosť, tak ako bude vyžadovaná v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
V prípade ak Predávajúci obmedzí, neumožní alebo odmietne vykonanie auditu v zmysle bodu 8.1. Zmluvy alebo
štátneho overovania kvality v zmysle bodu 8.2. Zmluvy, považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie
Zmluvy a Predávajúci berie na vedomie možnosť vzniku škody, ktorú bude Kupujúci žiadať nahradiť.
9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.
9.7.

9.8.

2019

Sankcie a náhrada škody

Pri nedodržaní termínu dodania tovaru riadne a včas zo strany Predávajúceho, je Kupujúci oprávnený udeliť
Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo sumy ceny nedodaného tovaru, za každý začatý deň
omeškania, najmenej však vo výške zmluvnej pokuty, ktorú Kupujúcemu udelí jeho obchodný partner (zákazník)
v súvislosti s nedodržaním súvisiaceho termínu dodania tovaru, resp. dodania zariadenia Kupujúceho riadne
a včas vo vzťahu k zákazníkovi Kupujúceho.
V prípade, že Predávajúci odmietne alebo nie je schopný plniť dodávky tovaru pre Kupujúceho je Predávajúci
povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške zmluvnej pokuty, ktorú Kupujúcemu udelí jeho
obchodný partner (zákazník) v súvislosti so súvisiacim odmietnutím alebo neschopnosťou plniť dodávku tovaru,
resp. dodávku zariadenia Kupujúceho vo vzťahu k zákazníkovi Kupujúceho.
V prípade ak niektorá zo Strán žiada od druhej Strany nahradiť škodu, ktorá jej vznikla z dôvodu porušenia
niektorého z ustanovení Zmluvy alebo niektorého z ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu
Slovenskej republiky Stranou, uhrádza sa skutočná, priama a preukázaná škoda, ktorá vznikla v príčinnej
súvislosti s konaním Strany, ktorá porušila ustanovenia Zmluvy alebo ustanovenia zákona.
Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu aj škodu, ktorá vznikla zákazníkovi Kupujúceho z dôvodu
porušenia niektorého z ustanovení Zmluvy alebo niektorého z ustanovení všeobecne záväzného právneho
predpisu Slovenskej republiky Predávajúcim. V prípade, ak bude zákazník Kupujúceho žiadať náhradu takto
vzniknutej škody u Kupujúceho, vrátane akejkoľvek udelenej zmluvnej pokuty, úroku alebo akejkoľvek inej
sankcie udelenej zákazníkom Kupujúceho Kupujúcemu, je Predávajúci povinný nahradiť takúto škodu a uhradiť
takúto zmluvnú pokutu, úrok a/alebo sankciu Kupujúcemu, resp. zákazníkovi Kupujúceho.
Strana má nárok popri udelení zmluvnej pokuty aj na náhradu vzniknutej škody druhou Stranou.
Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúr zo strany Kupujúceho je Predávajúci oprávnený udeliť Kupujúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo sumy nezaplatenej faktúry za každý začatý deň omeškania.
V prípade, že niektorá zo Strán neplní ustanovenia vyplývajúce zo Zmluvy, druhá Strana nie je v omeškaní s
plnením záväzkov vyplývajúcich jej z príslušných objednávok a Zmluvy, prípadne má právo posunúť termíny
plnenia o dobu omeškania druhej Strany.
V prípade, že Kupujúci je v omeškaní s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a Zmluvy výhradne z viny
Kupujúceho, má Predávajúci právo odložiť plnenie aktuálne platnej objednávky o dobu omeškania.
10. Voľba práva

10.1.

Strany sa dohodli, že Zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom SR.
11. Riešenie sporov

11.1.
11.2.

Obe Strany budú prednostne všetky spory týkajúce sa predmetu Zmluvy riešiť dohodou a priateľskou cestou.
Spory Strán neoprávňujú Predávajúceho pozastaviť dodávanie tovaru.
V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou Strán, požiada ktorákoľvek zo Strán o rozhodnutie miestne
príslušný súd.
12. Ukončenie Zmluvy

12.1.

12.2.

Ukončiť zmluvný vzťah pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, môžu Strany:
a)
písomnou dohodou Strán v deň stanovený v dohode,
b)
odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy niektorou zo Strán,
c)
odstúpením Kupujúceho od Zmluvy v prípade zrušenia zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a
zákazníkom Kupujúceho.
Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy a/alebo od objednávky a za podstatné porušenie Zmluvy sa okrem
prípadov uvedených v zákone považuje aj prípad ak:
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2019

Predávajúci je v omeškaní s riadnym a včasným dodaním a odovzdaním tovaru k prevzatiu alebo ak
z akéhokoľvek dôvodu odmieta dodať tovar Kupujúcemu,
b)
Predávajúci nedodržal podmienky stanovené touto Zmluvou pre kvalitu dodávaného tovaru,
c)
Predávajúci porušil niektoré z vyhlásení uvedených v článku 1. a článku 7. VZT,
d)
Predávajúci inak poruší ustanovenie Zmluvy, resp. VZT a takéto porušenie nenapraví v primeranej lehote
od dňa doručenia oznámenia o porušení Zmluvy.
V prípade ukončenia zmluvného vzťahu dohodou alebo podľa bodu 12.1, písm. c) sa Strany zaväzujú
vysporiadať svoje vzájomné záväzky a pohľadávky v lehote stanovenej v dohode Strán o ukončení zmluvného
vzťahu. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu odstúpením jednej zo Strán z dôvodu podstatného porušenia
Zmluvy druhou Stranou sa Zmluva zrušuje od počiatku v celom rozsahu, ak odstupujúca Strana neuvedie
v odstúpení od Zmluvy inak a neodstúpi od Zmluvy len v časti Zmluvy, a Strany sú povinné vysporiadať si
vzájomné záväzky a pohľadávky v súlade s §351 Obchodného zákonníka v lehote 40 kalendárnych dní.
a)

12.3.

13. Vyššia moc
13.1.
13.2.

13.3.
13.4.

13.5.
13.6.

Žiadna zo Strán nebude niesť zodpovednosť za úplné alebo čiastočné nesplnenie ktoréhokoľvek záväzku, ak je
jeho nesplnenie dôsledkom pôsobenia okolností Vyššej moci.
V tejto Zmluve sa za Vyššiu moc považujú také okolnosti, ktoré majú vplyv na plnenie Zmluvy Stranami, a ktoré
nebolo možné pri uzatváraní Zmluvy rozumne predvídať, ktoré nezávisia od žiadnej zo Strán, môžu vzniknúť po
vstúpení Zmluvy v platnosť a nie je možné ich odvrátiť ktoroukoľvek zo Strán, zahrňujúc živelné pohromy,
vojenské činnosti alebo vojnu, nezákonnú činnosť tretích osôb, rozhodnutia štátnych a iných vládnych a
riadiacich orgánov, majúcich záväznú platnosť pre ktorúkoľvek zo strán.
Okolnosti Vyššej moci môžu mať za následok predĺženie termínov plnenia povinností a záväzkov Strán o
obdobie, zodpovedajúce času pôsobenia takých okolností.
Ktorákoľvek Strana, ktorej také okolnosti bránili v plnení Zmluvy, musí okamžite, najneskôr do 10 pracovných
dní písomne alebo faxom informovať druhú Stranu o momente začatia a predpokladaného ukončenia pôsobenia
okolností Vyššej moci s uvedením príčin, pre ktoré mali tieto okolnosti podstatný vplyv na nesplnenie záväzkov,
ktoré pre danú Stranu vyplývajú zo Zmluvy.
Oznámenie o nastúpení okolností Vyššej moci musí byť potvrdené kompetentnými orgánmi alebo organizáciami
krajiny Strany, odvolávajúcej sa na tieto okolnosti, spravidla Obchodnou (Obchodnou a priemyselnou) komorou.
Neoznámenie alebo neskoré oznámenie ktorejkoľvek Strany ju zbavuje práva odvolávať sa na niektorú z vyššie
uvedených okolností ako na dôvod zbavenia sa zodpovednosti za nesplnenie záväzkov.
14. Záverečné ustanovenia

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami
oboch Strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia a stanú sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. K písomnému
návrhu dodatkov k tejto Zmluve sa Strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní odo dňa doručenia návrhu
dodatku druhej Strane. Zmluva, vrátane objednávky, VOP a príloh predstavuje úplnú a kompletnú dohodu medzi
Stranami vo vzťahu k jej predmetu, nahrádzajú a rušia všetky predchádzajúce dojednania alebo dohody medzi
Stranami vzťahujúce sa k ustanoveniam týchto dokumentov a predstavujú celkové a konečné dojednanie Strán.
Kupujúci nie je viazaný akýmikoľvek ustanoveniami alebo požiadavkami Predávajúceho, ktoré sú uvedené
v iných dokumentoch než Zmluva a prílohy Zmluvy. Ustanovenia, ktoré sú v rozpore, menia alebo dopĺňajú
ustanovenia Zmluvy a/alebo prílohy zmluvy a ktoré sa môžu objaviť v korešpondencii, oznámeniach, faktúrach,
objednávkach alebo akýchkoľvek iných dokumentoch Strán sú neplatné a neúčinné pokiaľ nebudú podpísané
oprávnenými zástupcami Strán.
V prípade ak niektoré ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neúčinné, nevzťahuje sa toto na platnosť celej
Zmluvy. V takom prípade sa Strany zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné alebo neúčinné
ustanovením novým, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodnému zamýšľanému účelu pôvodného ustanovenia.
Strany sa dohodli, že písomnosti doručované Stranami na základe a v súvislosti s touto Zmluvou sa považujú za
doručené aj v prípade, ak druhá Strana doručenie preukázateľne odmietne, alebo ak poštový prepravca vráti
zásielku ako nedoručiteľnú, alebo ak poštový prepravca vráti zásielku ako nevyzdvihnutú. Písomnosť sa v takom
prípade považuje za doručenú:
a)
okamihom doručenia oznámenia poštového prepravcu, že zásielka bola odmietnutá,
b)
tretím dňom od doručenia oznámenia pošty o nedoručiteľnosti zásielky,
c)
tretím dňom od doručenia oznámenia pošty, že zásielka bola vrátená ako nevyzdvihnutá.
Pre zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim založený Zmluvou sa aplikujú výlučne tieto VOP.
Obchodné podmienky Predávajúceho nie sú platné, aj keď Predávajúci uviedol v zmluvnej dokumentácií
výslovný odkaz na svoje obchodné podmienky, alebo ak sú tieto obchodné podmienky vytlačené na
písomnostiach Predávajúceho, napr. na ponuke, potvrdeniach objednávok a pod., pokiaľ neboli Kupujúcim
výslovne písomne akceptované.
Toto znenie VOP je platné a účinné od 01.05.2019.
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