Všeobecné podmienky nákupu
1.

2.

Platnosť
1.1.

Tieto všeobecné podmienky nákupu (ďalej len “Všeobecné Podmienky”) sa vzťahujú na
všetky nákupy výrobkov a služieb spoločnosťou NV Bekaert SA a/alebo ňou
kontrolovanými spoločnosťami (ďalej len “Kupujúci”), pokiaľ niečo iné nebude určené
v písomnej forme. Tieto Všeobecné Podmienky bez výnimky rušia a nahrádzajú
akékoľvek a všetky ponuky, akceptácie, kúpne a/alebo dodacie podmienky Dodávateľa,
ako aj jeho dodacie listy alebo nákladné listy, a to aj v situácii, ak by tieto dokumenty
tvrdili opak. Akceptácia objednávky Dodávateľom automaticky znamená pristúpenie na
Všeobecné Podmienky, vrátane nadväzujúcich objednávok, ako aj zrieknutie sa vlastných
podmienok Dodávateľa.

1.2.

Články 1 až 14 sa vzťahujú na nákup výrobkov ako aj služieb. Články 15 až 18 sa
vzťahujú špeciálne na výrobky; články 19 až 21 sa vzťahujú špeciálne na služby.
V prípade kombinovaného nákupu výrobkov a služieb budú články 15 až 21 platiť
zároveň.

1.3.

Kupujúcemu vzniká povinnosť iba v prípade, ak je objednávka na kúpu vystavená
v písomnej forme. Kúpna zmluva (ďalej len “Zmluva”) nadobúda účinnosť v deň
potvrdenia objednávky Dodávateľom v písomnej forme poštou, faxom alebo e-mailom,
okrem prípadu, ak zmluvné strany medzitým uzatvoria samostatnú zmluvu. Pokiaľ
Dodávateľ nepotvrdí niektorú objednávku do 5 (piatich) pracovných dní, bude sa takýto
postup považovať za akceptáciu danej objednávky. Dodávateľ nebude môcť v akceptácii
objednávky uviesť žiadne odchylné poznámky, pričom v opačnom prípade bude môcť
Kupujúci zrušiť objednávku bez toho, aby Dodávateľovi vzniklo právo na náhradu. Zmluva
pozostáva z objednávky, špecifických podmienok písomne schválených Kupujúcim
a týchto Všeobecných Podmienok, pričom Zmluva v sebe neobsahuje žiadne odchylné
poznámky uvedené v akceptačnom formulári, pokiaľ na to Kupujúci nedá svoj výslovný
písomný súhlas.

Cena a platba
2.1.

Ceny uvedené na objednávke sú fixnými cenami. Faktúry budú zasielané v dvoch
vyhotoveniach na fakturačnú adresu a v súlade s konkrétnymi fakturačnými pokynmi
uvedenými v objednávke alebo neskôr. Každá faktúra musí uvádzať číslo objednávky
a dodacieho listu.

2.2.

Faktúry sú splatné do 60 (šesťdesiat) dní od konca mesiaca, v ktorom bola vystavená
faktúra, okrem prípadu, ak je faktúra (alebo niektorá z jej položiek) predmetom sporu
v dobrej viere. Úhrada faktúry v žiadnom prípade nepredstavuje akceptáciu alebo súhlas
Kupujúceho s tým, že dané výrobky a / alebo služby sú v súlade s podmienkami
a ustanoveniami Zmluvy a v žiadnom prípade nebude znamenať zrieknutie sa žiadneho
z práv vyplývajúcich zo Zmluvy alebo Všeobecných Podmienok. Za žiadnych okolností
nebude Dodávateľ oprávnený pozastaviť alebo prerušiť dodávku výrobkov alebo
poskytovanie služieb v prípade oneskorenej alebo neúplnej platby splatnej podľa
niektorej zmluvy s Kupujúcim.

2.3.

Kupujúci môže bez poskytnutia informácie Dodávateľovi započítať ľubovoľné čiastky,
ktoré Dodávateľ dlhuje Kupujúcemu na základe ľubovoľnej objednávky alebo zmluvy
alebo ich plnenia (bez ohľadu, či boli tieto čiastky napadnuté Dodávateľom alebo nie),
s ľubovoľnými čiastkami, ktoré Kupujúci dlhuje Dodávateľovi, bez ohľadu na miesto platby
alebo menu, na ktorú znejú príslušné čiastky.
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3.

Práce uskutočňované v priestoroch Kupujúceho
Počas pôsobenia v priestoroch Kupujúceho bude Dodávateľ povinný dodržiavať podnikové,
bezpečnostné a iné predpisy, ktoré platia v organizácii Kupujúceho. V prípade uskutočňovania
zmluvných prác bude Dodávateľ okrem toho povinný dodržiavať Kupujúceho Všeobecné
Podmienky vzťahujúce sa na Zmluvné Práce, ako aj príslušné právne predpisy a pokyny
a usmernenia, ktoré Kupujúci poskytne v primeranom predstihu, predovšetkým v súvislosti
s dodávkou a uskladnením materiálov a náradia a prístupom k pozemkom a budovám.
Dodávateľ zabezpečí, aby jeho subdodávatelia (v rozsahu, v akom bude schválené zadanie
prác subdodávateľom) dodržiavali ustanovenia tohto Článku. Práce sa budú uskutočňovať
počas pracovných hodín, pokiaľ o iný postup nepožiada Kupujúci. Čas strávený cestovaním
a čakaním sa nebude môcť účtovať, pokiaľ nebude iný postup výslovne schválený v písomnej
forme.

4.

5.

Práva duševného vlastníctva
4.1.

S výhradou výslovného písomného povolenia zo strany Kupujúceho nebude môcť
Dodávateľ používať žiadne ochranné známky, logá a/alebo žiadne iné práva duševného
vlastníctva, ktoré vlastní Kupujúci. Dodávateľ bude využívať tieto práva duševného
vlastníctva výlučne v súlade s pokynmi Kupujúceho. Dodávateľ nebude môcť využívať
práva duševného vlastníctva skresľujúcim spôsobom alebo tieto poškodzovať. Dodávateľ
bude povinný okamžite informovať Kupujúceho o každom porušení alebo potenciálnom
porušení ktoréhokoľvek z práv duševného vlastníctva.

4.2.

Práva duševného vlastníctva (bez ohľadu na to, či je možné chrániť ich patentom alebo
nie) vytvorené Dodávateľom alebo niektorým z jeho zamestnancov počas plnenia Zmluvy
alebo na žiadosť Kupujúceho budú neodvolateľne, okamžite a automaticky prevedené na
Kupujúceho v momente ich vytvorenia, pričom Dodávateľ sa zriekne všetkých morálnych
práv k tomuto duševnému vlastníctvu. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práva
duševného vlastníctva vytvorené jeho zamestnancami počas plnenia Zmluvy boli
prevedené na Dodávateľa. Kupujúci má právo (na základe vlastného uváženia) podať
návrh na ochranu práv duševného vlastníctva vytvorených Dodávateľom počas plnenia
Zmluvy. Všetky výkresy, príručky, software a iné položky, ktoré sa požadujú pre
využívanie práv duševného vlastníctva, budú takisto poskytnuté Kupujúcemu v jazyku
Kupujúceho a tieto sa stanú vlastníctvom Kupujúceho bez povinnosti uhradiť dodatočnú
náhradu.

4.3.

Dodávateľ zaručuje, že využívanie dodaných výrobkov a/alebo služieb nepredstavuje
porušenie žiadneho práva tretej osoby k duševnému alebo priemyselnému vlastníctvu,
a bude obhajovať, nahradí škodu a zabezpečí, aby Kupujúcemu v danej veci nevznikli
žiadne náklady v súvislosti s nárokmi tretích osôb.

Mlčanlivosť
5.1.

Všetky plány, nákresy, dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, ktoré poskytol
Kupujúci (bez ohľadu na to, či sa na ne vzťahujú práva duševného vlastníctva
Kupujúceho alebo nie) sú majetkom Kupujúceho a nie je možné ich poskytovať tretím
osobám pre žiaden iný účel ako je plnenie Zmluvy, pričom tieto sa budú musieť vrátiť na
prvé požiadanie. Dodávateľ preverí správnosť a vhodnosť týchto dokumentov pred
plnením Zmluvy a všetky odchýlky alebo vady oznámi Kupujúcemu.

5.2.

Dodávateľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť v súvislosti so všetkými skutočnosťami
týkajúcimi sa podnikateľskej činnosti Kupujúceho, o ktorých sa Dodávateľ dozvie, okrem
prípadu, ak zákon vyžaduje, aby Dodávateľ zverejnil určité informácie alebo sa
informácie stanú verejne známymi bez zavinenia Dodávateľa. Dodávateľ je povinný
zaviazať rovnakým záväzkom aj svojich zamestnancov a/alebo tretie osoby, ktoré sa
podieľajú na plnení jeho zmlúv v súlade s požiadavkami zakotvenými v Článku 8. Pokiaľ
nebude s iným postupom písomne súhlasiť Kupujúci, platí, že Dodávateľ nemôže
využívať Kupujúceho pre účely referencií.
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6.

7.

Poistenie – zodpovednosť
6.1.

Dodávateľ vyhlasuje, že má uzatvorené a na svoje vlastné náklady zachová v platnosti
dovtedy, kým bude mať akékoľvek záväzky podľa Zmluvy voči Kupujúcemu, poistenie
u renomovanej poisťovacej spoločnosti vo výške, ktorá bude primeraná a dostatočná pre
typ podnikateľskej činnosti vykonávanej Dodávateľom, v súlade so všetkými platnými
predpismi a v súlade so štandardmi, ktoré je možné očakávať od spoločnosti
zaoberajúcej sa podobnými činnosťami. Tieto poistky budú kryť prinajmenšom komplexnú
(všetky riziká) profesionálnu zodpovednosť, všeobecnú zodpovednosť a zodpovednosť
za vady výrobku. Na prvé požiadanie Kupujúceho bude Dodávateľ povinný poskytnúť
Kupujúcemu certifikáty potvrdzujúce existenciu daných poistiek do 30 dní odo dňa
vznesenia tejto žiadosti. Pokiaľ tak neučiní, bude mať Kupujúci právo ukončiť zmluvu
podľa Článku 10.1 nižšie.

6.2.

Dodávateľ bude povinný v plnej výške a bez výhrad nahradiť Kupujúcemu a zabezpečiť,
aby mu nevznikli žiadne straty, náklady, škody, výdaje (vrátane primeraných poplatkov na
právnych zástupcov) a škodlivé vplyvy, ktoré môžu Kupujúcemu vzniknúť, ako aj nároky
tretích osôb v súvislosti so stratami alebo škodami vyplývajúcimi z nasledovného (i) vady
dodaných výrobkov a/alebo služieb, (ii) meškanie s dodávkou, (iii) porušenie niektorého
z vyhlásení Dodávateľa podľa Zmluvy, (iv) nedbalosť alebo úmyselné porušenie práva,
(v) porušenie práv tretích osôb (k duševnému vlastníctvu) (vi) porušenie platného zákona,
predpisu alebo nariadenia, alebo (vii) akékoľvek iné zavinené konanie alebo opomenutie
Dodávateľa pri plnení Zmluvy.

6.3.

S výnimkou úmyselného konania Kupujúceho nebude Kupujúci niesť zodpovednosť
(vrátane hrubej nedbalosti) za žiadne straty alebo škody, ktoré akýmkoľvek spôsobom
vzniknú Dodávateľovi, prípadne na jeho majetku alebo jeho zamestnancom alebo tretím
osobám. Dodávateľ zabezpečí, aby Kupujúcemu nevznikla škoda z titulu nárokov
vznesených voči Kupujúcemu osobami, ktoré zamestnáva, alebo tretími osobami podľa
Článku 6.2 Všeobecných Podmienok, s výnimkou úmyselného konania Kupujúceho.

6.4.

Opravné prostriedky zakotvené v tejto Zmluve sú kumulatívneho charakteru a nebudú
vylučovať žiadne iné opravné prostriedky, ktoré môže mať Kupujúci podľa zákona alebo
zvykového práva.

Lehoty
Lehoty predstavujú podstatnú náležitosť Zmluvy. Dodávateľ zaručuje, že má k dispozícii
dostatočné obchodné kapacity potrebné pre plnenie Zmluvy včas a riadnym spôsobom.
Dodávka výrobkov alebo poskytovanie služieb sa uskutoční v lehote uvedenej v objednávke,
prípadne v lehote dohodnutej zmluvnými stranami v písomnej forme. Tieto lehoty sú záväzné a
Dodávateľ bude automaticky v neplnení, pokiaľ nedodrží stanovenú lehotu alebo dátum, pričom
Kupujúci nebude povinný zaslať žiadnu výzvu na plnenie. V takomto prípade bez dotknutia sa
akýchkoľvek iných práv alebo opravných prostriedkov existujúcich na základe platných zákonov
alebo Zmluvy na získanie náhrady za spôsobené náklady alebo škody, bude Kupujúci
oprávnený: (i) odmietnuť časti Výrobkov a / alebo Služieb, ktoré boli dodané oneskorene a (ii)
po uplynutí tolerančného obdobia v trvaní jedného týždňa informovať o zániku všetkých ďalších
záväzkov podľa príslušnej objednávky.

8.

Postúpenie – subdodávatelia
Dodávateľ nie je oprávnený sčasti alebo celkom previesť Zmluvu alebo zabezpečiť plnenie
objednávky treťou osobou alebo tretími osobami bez predchádzajúceho výslovného súhlasu
Kupujúceho v písomnej forme.

9.

Vyššia moc
Vyššia moc znamená akúkoľvek nepredvídateľnú udalosť, ktorá je mimo primeranej kontroly
zmluvných strán alebo akúkoľvek predvídateľnú udalosť, ktorej dôsledkom nie je možné
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primeraným spôsobom sa vyhnúť, pričom sa jedná o udalosti vzniknuté po akceptácii
objednávky, ktoré bránia plneniu Zmluvy niektorou zmluvnou stranou celkom alebo sčasti. Ak
tretia osoba nesplní svoje záväzky, ktoré na seba prevzala v súvislosti s Dodávateľom,
prípadne si tieto záväzky nesplní včas a riadne, táto skutočnosť sa nebude považovať za vyššiu
moc majúcu vplyv na Dodávateľa.
Vyššia moc bude mať za následok pozastavenie záväzkov Kupujúceho a Dodávateľa podľa
Zmluvy po dobu omeškania spôsobeného udalosťou vyššej moci, pričom lehota na plnenie
bude automaticky predĺžená o rovnakú dobu bez povinnosti zaplatiť sankciu.
Dodávateľ bude informovať Kupujúceho o výskyte prípadu vyššej moci, pričom mu vysvetlí jej
dôvody bezodkladne prostredníctvom telefónu alebo iným spôsobom, písomne potvrdí deň,
kedy došlo k výskytu vyššej moci a rovnakým spôsobom bude informovať Kupujúceho o ďalšom
vývoji. Pokiaľ Dodávateľ nedodrží predchádzajúce ustanovenie, stratí právo odvolávať sa na
výskyt vyššej moci, bez dotknutia sa podmienok zakotvených v Článku 10. Dodávateľ vynaloží
primerané úsilie, aby odstránil alebo aspoň minimalizovať vplyv vyššej moci.
10.

Skončenie Zmluvy
10.1. Kupujúci môže skončiť Zmluvu s okamžitou účinnosťou (odstúpiť od Zmluvy), a to celkom
alebo sčasti, prostredníctvom doporučeného listu z nasledujúcich dôvodov:
a)

ak si Dodávateľ nesplní svoje záväzky voči Kupujúcemu alebo ich nesplní včas,
úplne alebo vhodným spôsobom;

b)

ak je na majetok Dodávateľa vyhlásený konkurz, prípadne ak Dodávateľ požiada
o zastavenie svojich platieb, je zrušený alebo sa jeho platobná neschopnosť prejaví
ináč;

c)

ak bude prípad vyššej moci trvať po dobu presahujúcu 1 (jeden) mesiac;

d)

ak v súvislosti s plnením Zmluvy alebo v akejkoľvek inej súvislosti sa Dodávateľ
správa takým spôsobom, že dôvera Kupujúceho v ich obchodný vzťah je úplne
naštrbená alebo že od Kupujúceho nie je možné spravodlivo požadovať, aby
pokračoval v ich obchodnom vzťahu.

Ak dôjde ku skončeniu Zmluvy z dôvodu uvedeného vyššie, nebude Kupujúci povinný
uhradiť žiadnu náhradu v akejkoľvek forme. S výnimkou prípadu, ak dôjde k ukončeniu
platnosti Zmluvy z dôvodu vyššej moci, bude Dodávateľ povinný nahradiť Kupujúcemu
škodu z titulu ľubovoľných nárokov tretích osôb vyplývajúcich z ukončenia platnosti
Zmluvy. Dodávateľ bude povinný bezodkladne nahradiť náklady, ktoré už boli
vynaložené, ako aj finančné prostriedky bezdôvodne zaplatené Kupujúcim, pričom právo
Kupujúceho nárokovať si náhradu v plnej výške nebude dotknuté.
10.2. Kupujúci môže tiež kedykoľvek vypovedať Zmluvu bez udania dôvodu doporučeným
listom s 3 (troj) mesačnou výpovednou lehotou plynúcou odo dňa zaslania výpovede
poštou. Dodávateľ nemá právo uplatňovať si náhradu škody z dôvodu vypovedania
Zmluvy podľa tohto odseku, okrem prípadu, ak bude Dodávateľ informovať Kupujúceho
doporučeným listom do jedného týždňa od obdržania výpovede a preukáže, že výroba
bola zahájená už pred obdržaním výpovede. V takomto prípade bude Kupujúci oprávnený
rozhodnúť sa medzi prevzatím toho, čo už bolo vyrobené, a náhradou doteraz
vynaložených nákladov Dodávateľovi. Pri poskytovaní služieb nebude splatná žiadna iná
náhrada ako platba za už uskutočnené práce, pričom sa vylučujú všetky ostatné náhrady
škody, najmä strata zisku alebo strata obratu.
11.

Kontrola
Kupujúci môže zorganizovať uskutočnenie akýchkoľvek kontrol výrobkov alebo služieb, ktoré sa
majú dodať, pričom pre tento účel môže vstupovať do priestorov, v ktorých sa výrobky vyrábajú
alebo v ktorých sa služby poskytujú, za podmienky, že zašle písomný oznam o svojom zámere
s dostatočným predstihom.
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12.

Zrieknutie sa práv
V prípade, ak dôjde k opomenutiu alebo oneskoreniu Kupujúceho pri výkone ľubovoľného práva
podľa Zmluvy a/alebo týchto Všeobecných Podmienok, platí, že žiaden jednorázový alebo
čiastkový výkon práva podľa Zmluvy a/alebo týchto Všeobecných Podmienok a takisto ani
žiadna čiastková reakcia alebo nereagovanie Kupujúceho na skutočnosť, že Dodávateľ poruší
jedno alebo viaceré ustanovenia Zmluvy a/alebo týchto Všeobecných Podmienok, sa nebude
považovať za zrieknutie sa práv alebo vykladať ako zrieknutie sa práv (či už výslovné alebo
tacitné, celkové alebo čiastkové) a takisto nebude brániť neskoršiemu výkonu uvedených práv.
Zrieknutie sa práva zo strany Kupujúceho musí byť výslovné a musí mať písomnú formu. Ak sa
Kupujúci výslovne v písomnej forme zriekne určitého práva v nadväznosti na konkrétne
neplnenia Dodávateľa, túto skutočnosť nebude môcť použiť Dodávateľ na ospravedlnenie
neskoršieho neplnenia, ktoré sa podobá predchádzajúcemu neplneniu alebo na ospravedlnenie
akéhokoľvek iného neplnenia.

13.

Neplatné ustanovenia
Vždy, keď to bude možné, budú sa tieto Všeobecné Podmienky vykladať takým spôsobom, aby
boli platné a vymožiteľné podľa platných zákonov. Avšak v prípade, ak jedno alebo viaceré
ustanovenia týchto Všeobecných Podmienok budú neplatné, protiprávne alebo nevymožiteľné
celkom alebo sčasti, zvyšná časť daného ustanovenia a týchto Všeobecných Podmienok
zostane v plnej platnosti a účinnosti tak, ako keby toto neplatné, protiprávne alebo
nevymožiteľné ustanovenie tu nebolo nikdy obsiahnuté. Okrem toho v takomto prípade Zmluvné
Strany zmenia dané neplatné, protiprávne alebo nevymožiteľné ustanovenie alebo ustanovenia,
prípadne ich časti a/alebo sa dohodnú na novom ustanovení tak, aby toto odrážalo čo možno
najvernejšie účel neplatného, protiprávneho alebo nevymožiteľného ustanovenia alebo
ustanovení.

14.

Rozhodné právo a jurisdikcia
14.1. Všetky záležitosti, otázky a spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace, sa
budú riadiť a vykladať v súlade s právnym poriadkom Belgicka. V prípade, ak žiadna zo
zmluvných strán nie je belgickou právnickou osobou, budú sa riadiť a vykladať v súlade
s právnym poriadkom krajiny, v ktorej sa nachádza sídlo Kupujúceho, pričom sa nebudú
brať do úvahy kolízne pravidlá alebo ustanovenia, podľa ktorých by mali platiť zákony
niektorej inej jurisdikcie.
14.2. Belgické súdy (alebo v prípade, ak žiadna zo zmluvných strán nie je belgickou právnickou
osobou, súdy v mieste sídla Kupujúceho) budú mať výlučnú jurisdikciu pre všetky spory
vyplývajúce zo zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto Všeobecné Podmienky, prípadne s nimi
súvisiace. Avšak Kupujúci si vyhradzuje právo predložiť spor na iný súd v príslušnej
jurisdikcii. Na prvé požiadanie Kupujúceho je Dodávateľ povinný dobrovoľne pristúpiť do
konania na strane Kupujúceho pri sporoch týkajúcich sa výrobku alebo služby
Dodávateľa, bez ohľadu na jurisdikciu, ktorej bude daný spor predložený.

KÚPA VÝROBKOV
Články 15 až 18 sa vzťahujú na dodávku tovaru. V prípade nezrovnalostí medzi týmito článkami
a ostatnými článkami Všeobecných Podmienok, budú mať články 15 až 18 prednosť v súvislosti so
záležitosťami týkajúcimi sa dodávky tovaru.
15.

Dodávka
15.1. Pokiaľ nebude niečo iné dohodnuté v písomnej forme, platí, že dodávka sa uskutoční pri
parite DDP (Delivery Duty Paid) (bez DPH) v súlade s ustanoveniami ICC Incoterms
účinnými ku dňu dodávky, do skladu Kupujúceho alebo na ľubovoľné iné miesto uvedené
v objednávke, pričom k tovaru musí byť priložený príslušný riadne vyplnený dodací list.
Pri dodávke výrobkov Dodávateľ poskytne zdarma všetky doklady a návody týkajúce sa
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výrobkov, ktoré sa vyžadujú podľa zákona alebo ktoré sú potrebné pre dodržanie
platných colných predpisov, predpisov o označovaní výrobkov, krajine pôvodu a iných
predpisov. Dodávka množstva presahujúceho alebo nedosahujúceho dohodnuté
množstvo a čiastkové dodávky budú povolené iba ak to bude výslovne schválené
Kupujúcim v písomnej forme.
15.2. Riziko nebezpečenstva alebo škody na výrobkoch prechádza z Dodávateľa na
Kupujúceho v momente akceptácie výrobkov Kupujúcim podľa Článku 16.1 vyššie.
Vlastnícke práva k výrobkom sa prevádzajú v momente ich dodania Kupujúcemu.
15.3. Ak dodávka zahŕňa montáž a/alebo inštaláciu zo strany Dodávateľa, táto sa uskutoční
podľa harmonogramu vopred písomne schváleného Kupujúcim, pričom Dodávateľ bude
povinný pravidelne informovať o pokroku prác.
16.

Akceptácia – Odmietnutie
16.1. Podpis dodacieho listu Kupujúcim sa bude vzťahovať iba na počet balíkov uvedených
v dodacom liste. Kupujúci nie je povinný uskutočniť preberaciu kontrolu. Akceptácia
výrobkov sa uskutoční výlučne vo forme prevzatia výrobkov bez výhrady. Všetky náklady
vyplývajúce z dodávky na zlú adresu budú výlučne na účet Dodávateľa, a to aj keby boli
výrobky dodané a dodací list by bol podpísaný Kupujúcim.
16.2. Ak sú výrobky odmietnuté celkom alebo sčasti Kupujúcim alebo jeho oprávneným
zástupcom, prípadne ak výrobky nie sú v súlade so Zmluvou celkom alebo sčasti, bude
Dodávateľ povinný (na základe vlastného uváženia Kupujúceho) zabezpečiť nápravu tak,
aby sa dosiahol plný súlad k spokojnosti Kupujúceho a / alebo dodať náhradný tovar,
ktorý bude v úplnom súlade so Zmluvou a / alebo zobrať dodané výrobky celkom alebo
sčasti späť s príslušným vrátením platieb, ktoré boli medzitým uhradené a bez dotknutia
sa ostatných práv Kupujúceho podľa Zmluvy a/alebo týchto Všeobecných Podmienok.
V prípade odmietnutia bude môcť Kupujúci okrem toho na základe vlastného uváženia
zaobstarať náhradný tovar od tretej osoby a nárokovať si náhradu dodatočných nákladov
od Dodávateľa. V prípade odmietnutia výrobkov bude niesť nebezpečenstvo poškodenia
odmietnutých výrobkov Dodávateľ. Odmietnuté výrobky budú uskladnené Kupujúcim na
nebezpečenstvo a náklady Dodávateľa, ktorý je povinný odobrať odmietnuté výrobky do 5
(piatich) pracovných dní po ich odmietnutí. Pokiaľ Kupujúci neuskutoční kontrolu
výrobkov alebo ju neuskutoční riadnym spôsobom alebo ak neoznámi alebo nezabezpečí
riadne oznámenie a/alebo včas nebude informovať Dodávateľa o prípadných vadách (či
už v množstve, špecifikácii alebo iných) alebo o množstevných odchýlkach, nebude táto
skutočnosť zbavovať Dodávateľa jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy a podľa platných
právnych predpisov.
16.3. Dovtedy, kým sa neuskutočnia úpravy alebo opätovná dodávka podľa predchádzajúcich
ustanovení, bude Kupujúci oprávnený pozastaviť svoje platby (aj napriek tomu, že
nenapadne príslušné faktúry) a započítať straty a náklady, ktoré vynaložil, aj keby neboli
podmienky pre zápočet zakotvené v zákone splnené celkom alebo časti. Okrem toho
bude mať Kupujúci právo na náhradu všetkých vynaložených nákladov a strát a na
skončenie Zmluvy v súlade s Článkom 10.

17.

Balenie a doprava
Výrobky, ktoré sa majú dodať, budú zabalené, uskladnené a prepravované v súlade so
všetkými platnými národnými a medzinárodnými zákonmi a predpismi a budú v súlade so
špecifikáciami, ktoré v tejto súvislosti uviedol Kupujúci na objednávke, prípadne (ak sa na
objednávke nenachádzajú žiadne špecifikácie) so špecifikáciami, ktoré sa zvyčajne uvádzajú
pre podobné výrobky v rámci bežnej podnikateľskej činnosti. Dodávateľ odoberie späť všetky
svoje obaly zdarma na žiadosť Kupujúceho.
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18.

Záruka – Kvalita
18.1. Bez dotknutia sa prísnejších zákonných alebo iných povinností Dodávateľ týmto
zaručuje, že všetky výrobky, ktoré sa majú dodať, sú (i) v súlade s dohodnutými
špecifikáciami, vlastnosťami a požiadavkami, prípadne (ak neboli tieto dohodnuté) so
zvyčajnými špecifikáciami, vlastnosťami a požiadavkami, ktoré sa uvádzajú pre dané
výrobky v rámci bežnej podnikateľskej činnosti (ii) v súlade so všetkými národnými
a medzinárodnými štandardmi a predpismi platnými v čase dodávky (iii) bez akýchkoľvek
vád v návrhu, opracovaní, materiáloch, a metóde montáže, (iv) v súlade so zákonmi,
predpismi a / alebo nariadeniami upravujúcimi bezpečnosť a životné prostredie.
Dodávateľ sa bude vopred informovať o použití a účelu výrobkov a zaručuje, že výrobky
sú v plnej miere vhodné na konkrétny zamýšľaný účel. Výrobky budú vždy vykazovať
dobrú a stálu kvalitu. Dodávateľ ďalej zaručuje Kupujúcemu, že na výrobkoch neviaznu
žiadne bremená, ťarchy a práva tretích osôb. Každá snaha Dodávateľa o obmedzenie,
zrušenie alebo zúženie niektorej zo záruk uvedených vyššie, prípadne niektorého
z opravných prostriedkov Kupujúceho, bude nulitná a neúčinná bez predchádzajúceho
výslovného súhlasu Kupujúceho v písomnej forme.
18.2. Vyššie uvedená záruka je poskytnutá na dobu 12 mesiacov od momentu dodávky
výrobkov Kupujúcemu, pokiaľ nebude v písomnej forme dohodnutá dlhšia záručná doba.
U strojov alebo zariadení začína záručná doby plynúť v momente, kedy Kupujúci
v písomnej forme potvrdí, že zostava a/alebo agregát je dokončený k jeho spokojnosti,
pokiaľ je toto súčasťou dodávky. Ak Kupujúci zistí počas záručnej lehoty, že výrobok viac
nespĺňa kvalitatívne špecifikácie, je Dodávateľ povinný bezodkladne zdarma dodať všetky
súčasti, materiál a prácu potrebnú pre opravu vady alebo nahradenie Výrobku zdarma
a bez dotknutia sa ostatných práv Kupujúceho podľa Zmluvy. Uplynutie záručnej doby
nebude mať vplyv na zodpovednosť za skryté vady na strane Dodávateľa.
18.3. Kupujúci môže zorganizovať uskutočnenie akýchkoľvek kontrol výrobkov, ktoré sa majú
dodať, bez ohľadu na to, kde sa výrobky nachádzajú, pričom bude môcť pre tento účel
vstupovať do priestorov, v ktorých sa výrobky nachádzajú.

DODÁVKA SLUŽIEB
Články 19 až 21 sa vzťahujú na služby poskytované Dodávateľom. V prípade nezrovnalostí medzi
týmito článkami a ostatnými článkami Všeobecných Podmienok, budú mať články 19 až 21 prednosť
v súvislosti so záležitosťami týkajúcimi sa poskytovania služieb.
19.

Poskytovanie služieb
19.1. Dodávateľ je povinný poskytnúť služby v dohodnutej lehote podľa harmonogramu
schváleného Kupujúcim v písomnej forme. Pokiaľ bude táto lehota prekročená, bude
Dodávateľ v omeškaní bez toho, aby bol Kupujúci povinný vyzvať ho na plnenie.
Dodávateľ je povinný zaslať Kupujúcemu s dostatočným predstihom oznam o pokroku
prác a tiež o hrozbe, že lehota nebude dodržaná. Takýto oznam zaslaný vopred
a skutočnosť, že naň Kupujúci nebude reagovať, nebudú zbavovať Dodávateľa jeho
zodpovednosti v prípade skutočného prekročenia dohodnutej lehoty.
19.2. Dodávateľ bude povinný na svoje vlastné náklady dozerať na realizáciu prác a/alebo si
najať zamestnancov a zaobstarať potrebné povolenia, výnimky, súhlasy a rozhodnutia.
19.3. Pokiaľ podľa názoru Dodávateľa boli dohodnuté práce ukončené, bude o tom informovať
Kupujúceho v písomnej forme. Do štrnástich dní od obdržania tohto oznamu bude
Kupujúci povinný informovať Dodávateľa, či akceptuje dané práce alebo nie. Ak nebude
práce akceptovať, bude Kupujúci písomne informovať o nedostatkoch, pre ktoré nemohol
akceptovať plnenie. Uvedenie diela do prevádzky Kupujúcim sa nebude považovať za
akceptáciu prác. V momente akceptácie uskutočnených prác nezaniknú práva
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Kupujúceho vyplývajúce z nedostatkov prác vyhotovených Dodávateľom, bez ohľadu na
to, či počas lehoty pre akceptáciu zistil alebo mohol primerane zistiť takéto nedostatky
a neinformoval o nich Dodávateľa.
20.

Záruka
20.1. Dodávateľ zaručuje, že má a počas trvania Zmluvy bude mať požadované zručnosti,
skúsenosti, licencie a povolenia, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie Zmluvy. Dodávateľ
sa zaväzuje, že bude využívať iba takých zamestnancov, ktorí sú odborne vyškolení
a riadne motivovaní, a ktorí majú príslušné zručnosti a skúsenosti potrebné pre
poskytovanie služieb. Dodávateľ zabezpečí, aby jeho zamestnanci konali zodpovedne za
každých okolností, a aby ich konanie bolo bezúhonné. Zamestnanci Dodávateľa, ktorí sa
podieľajú na plnení Zmluvy, budú vždy spadať pod zodpovednosť, riadenie, právomoc
a dozor Dodávateľa.
20.2. Dodávateľ zaručuje, že (i) služby budú poskytované odborným a skúseným spôsobom
v súlade s najlepšími postupmi v odvetví a v súlade so štandardmi a špecifikáciami,
technickými a inými predpismi a v súlade so všetkými platnými zákonmi alebo správnymi
štandardmi, nariadeniami alebo predpismi, najmä avšak bez obmedzenia tými, ktoré sa
týkajú bezpečnosti, životného prostredia, hygieny a nebezpečných materiálov, ako aj
v súlade s predpísanou starostlivosťou a zručnosťami; (ii) služby budú bez vád materiálu
a/alebo spracovania; (iii) služby budú v súlade so všetkými platnými zákonmi, predpismi
a kódexmi.
20.3. Dodávateľ zaručuje, že bude dosiahnutý zamýšľaný výsledok a budú dosiahnuté
zamýšľané požiadavky, o ktorých Kupujúci informoval Dodávateľa. Ak dielo v sebe
obsahuje poradenstvo, Dodávateľ zaručuje jeho relevantnosť, správnosť a úplnosť.
Dodávateľ okrem toho zaručuje vhodnosť a vysokú kvalitu návrhov, výkresov, smerníc,
materiálov, atď., ktoré sám poskytol.
20.4. V prípade, ak nebude niektorá zo služieb v súlade s vyššie uvedenými zárukami,
Kupujúci môže na základe vlastného uváženia, na výlučné náklady Dodávateľa a bez
dotknutia sa jeho ostatných práv podľa Zmluvy a/alebo týchto Všeobecných Podmienok:
(a) odmietnuť príslušné služby (b) požadovať, aby Dodávateľ napravil dané služby tak,
aby tieto boli v súlade s vyššie uvedenými zárukami a aby bol dodržaný harmonogram
Kupujúceho; (c) vrátiť dané práce a obdržať náhradu zmluvnej ceny v plnej výške; alebo
(d) bez predchádzajúceho súhlasu súdu sám urobiť alebo zabezpečiť, aby tretie osoby
urobili na náklady a nebezpečenstvo Dodávateľa všetky zmeny požadované na to, aby
dané služby boli v súlade so špecifikáciami a zárukami. Dodávateľ nahradí Kupujúcemu
všetky náklady a výdavky vynaložené Kupujúcim v súvislosti s porušením vyššie
uvedených záruk (vrátane nákladov na prepravu, skladovanie, správu a iných vedľajších
nákladov Kupujúceho).

21.

Zmeny v rozsahu prác
Kupujúci bude môcť kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť objednané práce v rozsahu,
v akom to vopred písomne potvrdí. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať Kupujúceho
o vplyve týchto zmien na kvalitu, množstvo, časový harmonogram, bezpečnosť,
realizovateľnosť, riziká (atď.) diela. Dohodnutá odmena bude v takomto prípade upravená
pomerne k prácam naviac alebo prácam, ktoré sa nebudú vykonávať. Dodávateľ bude povinný
zrealizovať objednané zmeny bezodkladne, pričom počas rozhovorov o úprave odmeny nebude
môcť pozastaviť poskytovanie služieb. Dodávateľ nemôže jednostranne zmeniť rozsah
objednávky.
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