Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s.
- DODANIE TOVARU -

S účinnosťou ku dňu 04.10.2021 vydáva spoločnosť SPIE
Elektrovod, a. s., so sídlom Prievozská 4C, 824 66
Bratislava 26, IČO: 36 863 513, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo
5058/B (ďalej len „Objednávateľ“ alebo aj „SPIE
Elektrovod, a. s.“), nasledovné všeobecné obchodné
podmienky:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
SPIE Elektrovod, a. s. ako Objednávateľa (ďalej len
„Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“),
určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov
založených kúpnou zmluvou na dodanie Tovaru
(ďalej len „Kúpna zmluva“), rámcovou zmluvou na
dodanie Tovaru (ďalej len „Rámcová zmluva“)
a/alebo na základe objednávky Objednávateľa na
dodanie Tovaru potvrdenej zo strany Dodávateľa
podľa týchto VOP (ďalej aj len „Objednávka“) (ďalej
Kúpna zmluva, Rámcová zmluva alebo Objednávka
aj len ako „Zmluva“).
2. Všetky ustanovenia uvedené v týchto VOP sú vo
vzťahu Zmluvných strán platné a účinné, pokiaľ nie je
písomnou Zmluvou s Dodávateľom explicitne
uvedené inak. Tieto Všeobecné obchodné podmienky
sú vyhotovené v súlade s ustanovením § 273 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3.
Na otázky neupravené Zmluvou (Kúpnou zmluvou,
Rámcovou zmluvou alebo Objednávkou) alebo
neupravené ustanoveniami VOP sa primerane
použijú ustanovenia Obchodného zákonníka. Ak
niektoré otázky nemožno riešiť podľa jeho
ustanovení, riešia sa podľa predpisov občianskeho
práva. Ak ich nemožno riešiť ani podľa predpisov
občianskeho práva, posúdia sa podľa obchodných
zvyklostí, prípadne podľa zásad, na ktorých spočíva
Obchodný zákonník.
1.

Čl. II
Definícia pojmov

Dodávateľ môže byť v Kúpnej zmluve, Rámcovej zmluve
alebo Objednávke označený aj ako predávajúci.
Objednávateľ – spoločnosť SPIE Elektrovod, a. s., so
sídlom Prievozská 4C, 824 66 Bratislava 26, IČO: 36
863 513, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 5058/B, ktorá od
Dodávateľa požaduje dodanie Tovaru a zaväzuje sa za
neho zaplatiť. Objednávateľ môže byť v Kúpnej zmluve,
Rámcovej zmluve alebo Objednávke označený aj ako
kupujúci.
Tovar – hnuteľné veci určené jednotlivo alebo čo do
množstva a druhu podľa špecifikácie, ktorá sa nachádza v
Zmluve.
Zmluva – Kúpna zmluva, Rámcová zmluva, prípadne
Objednávka, ktorá je Dodávateľom potvrdená v zmysle čl.
XV týchto VOP, vrátane ich všetkých príloh a dodatkov,
pričom ak je to s ohľadom na konkrétne ustanovenia VOP
aplikovateľné, zahŕňa tento termín aj VOP.
Zmluvná strana – zmluvná strana Zmluvy.
Čl. III
Vznik zmluvy
1.
2.

3.

4.

Čl. IV
Termín a miesto plnenia
1.

2.

Popri definíciách niektorých pojmov uvedených v texte
týchto VOP s veľkým začiatočným písmenom majú nižšie
uvedené pojmy začínajúce veľkým začiatočným písmenom
nasledujúce definície bez ohľadu na ich použitie
v jednotnom alebo množnom čísle:
Dodávateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa
zaviazala dodať Tovar na svoj náklad a nebezpečenstvo
a odovzdať ho Objednávateľovi za dohodnutú cenu.
SPIE Elektrovod, a. s.
Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovenská republika
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Zmluva musí mať písomnú formu.
Zmluva je uzavretá:
a) dňom podpisu písomného vyhotovenia Kúpnej
zmluvy alebo Rámcovej zmluvy všetkými
Zmluvnými stranami alebo
b) dňom písomného, prípadne elektronického
potvrdenia Dodávateľa, ktorým Dodávateľ
akceptuje podmienky navrhnuté Objednávateľom
v Objednávke a v týchto Všeobecných
obchodných podmienkach v zmysle čl. XV. týchto
VOP.
Dodatočné zmeny a doplnenia Zmluvy sú platné, len
ak boli písomne potvrdené všetkými Zmluvnými
stranami.
Aplikácia všeobecných obchodných podmienok
Dodávateľa alebo akýchkoľvek iných všeobecných
obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená,
pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Dodávateľ je povinný dodať Tovar riadne a včas na
miesto uvedené v Zmluve. Ak miesto dodania nie je v
Zmluve osobitne dojednané, je Dodávateľ povinný
dopytovať sa u Objednávateľa na miesto dodania.
Dodacia lehota na dodanie Tovaru začína plynúť odo
dňa podpisu Kúpnej zmluvy alebo Rámcovej zmluvy
všetkými Zmluvnými stranami, alebo odo dňa
potvrdenia Objednávky Dodávateľom, pokiaľ sa
Zmluvné strany nedohodli inak. Zmena termínu
dodania Tovaru je možná iba na základe písomného
dodatku k Zmluve, v prípade Objednávky sa za
písomný dodatok podľa predchádzajúcej vety bude
považovať aj odsúhlasenie zmeny termínu dodania
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3.

4.

Tovaru potvrdené elektronicky z e–mailových adries
Objednávateľa
a Dodávateľa
uvedených
v Objednávke.
Ak je dodací termín v Zmluve stanovený konkrétnym
dátumom a Objednávateľ je v omeškaní so splnením
svojej povinnosti poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť
dohodnutú v Zmluve, dodacia lehota sa predlžuje
o rovnaký počet pracovných dní, koľko pracovných
dní trvá omeškanie Objednávateľa so splnením tejto
povinnosti.
Dohodnutá dodacia lehota platí, pokiaľ nenastanú
nepredvídané alebo od vôle Zmluvných strán
nezávislé okolnosti (napr. prípady vyššej moci
uvedené v čl. XIII ods. 4. týchto Všeobecných
obchodných podmienok), ktoré znemožnia jej
dodržanie.
Čl. V
Skúšky pred odoslaním

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Vykonanie preberacích skúšok Tovaru musí byť
výslovne dohodnuté v Zmluve. Testy sa vykonávajú u
výrobcu v riadnej pracovnej dobe a v súlade s
predpismi platnými v krajine výrobcu.
Dodávateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi
termín vykonania skúšok najmenej 15 pracovných dní
vopred, aby umožnil Objednávateľovi alebo jeho
zástupcom účasť.
Dodávateľ znáša všetky náklady skúšok u výrobcu s
výnimkou cestovných, ubytovacích a iných nákladov
Objednávateľa, resp. zástupcov Objednávateľa, ktoré
znáša Objednávateľ.

4.

Čl. VI
Prechod nebezpečenstva škody na Tovare
a vlastníctva k Tovaru
1.

2.

3.

Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na
Objednávateľa podpisom dodacieho listu resp.
preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa bez
ohľadu na čas uzatvorenia Zmluvy.
Dodávateľ je povinný Tovar zabaliť obvyklým
spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo
zničeniu,
a
zabezpečiť
prepravu
Tovaru
Objednávateľovi do dohodnutého miesta dodania
Tovaru na ťarchu a nebezpečenstvo Dodávateľa.
Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru
(prípadne jeho časti, ak nie je dodaný Tovar v celom
rozsahu, resp. ak je Tovar dodaný po častiach) jeho
protokolárnym odovzdaním, pričom protokolárnym
odovzdaním je vyhotovenie dodacieho listu alebo
preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný
oprávnenými zástupcami všetkých Zmluvných strán.

5.

6.

7.

Čl. VII
Dodacie podmienky a prevzatie Tovaru
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Dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený dodať Tovar
podľa Zmluvy a že pred dodaním Tovaru s náležitou
odbornou starostlivosťou preveril, že dokumenty
a podklady prevzaté od Objednávateľa nemajú
zrejmé nedostatky ani rozpory so stanovenými
technickými ukazovateľmi, príslušnými právnymi
predpismi a akýmikoľvek inými normami a pravidlami
a tiež s ohľadom na okolnosti, ktoré sú nevyhnutné na
bezchybné plnenie záväzkov v súlade so Zmluvou
a príslušnými predpismi a normami, pričom v prípade
akýchkoľvek výhrad je tieto Dodávateľ povinný uviesť
Objednávateľovi písomne bez zbytočného odkladu,
inak preberá zodpovednosť za všetku prípadne
vzniknutú škodu. Ustanovenie § 423 Obchodného
zákonníka sa nepoužije.
Dodávateľ je povinný odovzdať Tovar bez
akýchkoľvek chýb a vád tak, aby bol kompletný
a funkčný a spĺňal požadovaný účel.
Dodávateľ je povinný dodať Tovar výlučne v
dohodnutom rozsahu, podľa pokynov Objednávateľa.
Akékoľvek dodávky nad dohodnutý rozsah je
Dodávateľ oprávnený vykonať len na základe
písomného
dodatku
k
Zmluve.
V prípade
Objednávky sa za písomný dodatok podľa
predchádzajúcej vety tohto odseku bude považovať
aj
vzájomné
odsúhlasenie
Objednávateľa
a Dodávateľa o dodávke Tovaru nad dohodnutý
rámec potvrdené elektronicky z e-mailových adries
Dodávateľa
a Objednávateľa
uvedených
v Objednávke.
Ak nie je dohodnuté inak, čiastočné dodanie Tovaru
je povolené len ak Dodávateľ Objednávateľa
v dostatočnom časovom predstihu písomne upozorní
o skutočnosti, že dodá iba časť Tovaru a na základe
predchádzajúceho
písomného
súhlasu
Objednávateľa, pričom stále platí, že do dňa
určeného v Zmluve na dodanie Tovaru bude Tovar
riadne odovzdaný Objednávateľovi v plnom rozsahu.
Dodávateľovi je známe, že v prípade nedodržania
dohodnutých termínov môžu Objednávateľovi
vzniknúť značné dodatočné náklady. Pokiaľ by z
dôvodu nedodržania termínov zo strany Dodávateľa
boli nutné mimoriadne opatrenia, ako napr. provizóriá
atď., je Dodávateľ povinný niesť všetky vzniknuté
dodatočné náklady. Výnimkou je len prípad, ak je
omeškanie preukázateľne zavinené Objednávateľom.
Dodávateľ aspoň jeden pracovný deň vopred oznámi
Objednávateľovi, kedy presne bude Tovar pripravený
na dodanie. Objednávateľ si v súlade s týmto
oznámením dohodne s Dodávateľom presný čas
prevzatia Tovaru podľa Zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný,
prevziať Tovar aj s prípadnými drobnými vadami,
ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia
plynulému a bezpečnému používaniu Tovaru. Termín
odstránenia týchto vád bude dohodnutý v dodacom
liste resp. preberacom protokole podľa ods. 11 tohto
článku VOP. Objednávateľ je oprávnený zadržať 10%

IČO: 36 863 513
DIČ: 2022840127
IČ DPH: SK2022840127
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka číslo 5058/B

Bankové spojenie:
TATRA BANKA a.s.
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2004
0555
SWIFT: TATRSKBX

www.spie.com
2/9

8.

9.

10.

11.

12.

13.

z ceny Tovaru, ktorý je predmetom dodania, kým
vady nebudú odstránené v plnom rozsahu.
Dodávateľ je povinný Objednávateľovi dodať s
Tovarom aj doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a
riadne užívanie Tovaru, a to najmä, nie však výlučne,
záručný list, osvedčenia o zhode a pod., ako i ďalšie
doklady ustanovené v Zmluve alebo v príslušných
právnych predpisoch vrátane dokladov, ktorých
predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter
Tovaru, a to najneskôr v deň dodania Tovaru, resp.
jeho časti v zmysle ods. 4 tohto článku VOP.
Ak sú súčasťou Tovaru látky alebo ak boli pri výrobe
a / alebo preprave Tovaru použité látky, ktoré majú
jednu alebo viac nebezpečných vlastností, je
Dodávateľ povinný v príslušnej dokumentácii
charakterizovať riziká vyplývajúce z používania
Tovaru, identifikovať nebezpečenstvá a určiť
opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a
prepravu týchto látok resp. tohto Tovaru, a to najmä z
hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia.
Dodávateľ
je
súčasne
povinný
poskytnúť
Objednávateľovi kartu bezpečnostných údajov v
súlade s osobitnými právnymi predpismi.
Dodávateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi
príslušné informácie o ohrozeniach vyplývajúcich z
používania Tovaru v určených prevádzkových a
užívateľských podmienkach, vrátane informácie o
spôsobe ochrany pred týmito ohrozeniami a vykonať
opatrenia vyplývajúce z osobitných predpisov na
zabezpečenie bezpečnosti, ochrany zdravia, ako aj z
hľadiska ochrany pred požiarmi a ochrany životného
prostredia.
O dodaní a prevzatí Tovaru bude vyhotovený
písomný dodací list, resp. preberací protokol, ktorý
podpíšu oprávnení zástupcovia všetkých Zmluvných
strán. V dodacom liste, resp. preberacom protokole
budú obsiahnuté všetky dohody, ktoré boli prijaté
počas
preberania,
vymedzenie
vytýkaných
nedostatkov a lehoty na ich odstránenie. Zaslanie
faktúry alebo konečnej správy Dodávateľa o dodaní
tovaru, prípadne akýkoľvek iný jednostranný úkon
Dodávateľa, sa nepovažuje za dodací list, resp.
preberací protokol podľa tohto ustanovenia.
Podpísaním dodacieho listu, resp. preberacieho
protokolu zo strany Objednávateľa nedochádza
k uznaniu Objednávateľa, že dodaný Tovar je bez
akýchkoľvek vád. Ustanovenie § 427 ods. 3
Obchodného zákonníka sa nepoužije. Toto
ustanovenie sa použije primerane aj na odovzdanie
Tovaru, resp. jeho časti po odstránení vád Tovaru
v zmysle čl. XII týchto VOP.
Ak sa Zmluvné strany v Zmluve dohodli na
čiastočných
dodávkach
Tovaru
v niekoľkých
medzitermínoch, ustanovenia tohto článku sa použijú
primerane pre každú čiastočnú dodávku Tovaru.
Ak je množstvo objednaného Tovaru určené v Zmluve
len približne, Objednávateľ dodatočne pred jeho
dodaním určí jeho presné množstvo. Ak Objednávateľ
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neurčí aspoň 3 kalendárne dni pred dňom dodania
Tovaru
presné množstvo Tovaru v zmysle
predchádzajúcej vety alebo ak z povahy Tovaru
vyplýva, že jeho množstvo určené v Zmluve je len
približné, určí množstvo Tovaru Dodávateľ, pričom
odchýlka od množstva určeného v Zmluve nesmie
presiahnuť 3%.
Čl. VIII
Zodpovednosť Dodávateľa
1.

2.

3.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať Tovar v súlade s
technickou
špecifikáciou,
resp.
projektovou
dokumentáciou, ktorú prevezme od Objednávateľa,
vrátane príslušných technických noriem a právnych
predpisov.
Podklady a údaje poskytnuté Dodávateľovi
Objednávateľom v súvislosti so Zmluvou Dodávateľa
v žiadnom prípade neoslobodzujú od povinnosti ich
kontroly s náležitou odbornou starostlivosťou
vzhľadom na okolnosti, ktoré sú nevyhnutné na
bezchybné plnenie záväzkov v súlade s platnými
právnymi predpismi a technickými normami.
Dodávateľ je povinný Objednávateľa bez zbytočného
odkladu
písomne
informovať
o zistených
nedostatkoch
v odovzdanej
dokumentácii,
podkladoch, materiáloch a iných veciach prevzatých
od Objednávateľa, vrátane návrhov na ich riešenie,
ktoré musia byť po dohode Zmluvných strán
realizované v primeranej lehote. V prípade, ak si
Dodávateľ nesplní túto povinnosť, zodpovedá za
všetky škody tým vzniknuté.
Čl. IX
Cena

1.

Cena Tovaru je stanovená dohodou Zmluvných strán
a obsahuje všetky náklady nevyhnutné na dodanie
Tovaru vrátane akýchkoľvek nákladov Dodávateľa,
napr. na osobné ochranné prostriedky v prípade
Tovaru podľa čl. VII ods. 9 týchto VOP, ďalej
dopravné, špedičné, colné, poistné náklady, správne
poplatky, náklady spojené s balením a nakladaním a
vykladaním Tovaru, náklady na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, cenu
za udelenie licencií (s právom poskytnúť sublicenciu)
či iné práva duševného vlastníctva či priemyselného
vlastníctva a pod., náklady spojené so splnením
požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy
v oblasti
ochrany
životného
prostredia,
na
odstránenie znečistenia, poplatky na nakladanie
s odpadmi, vykonanie výrobno-kontrolných skúšok
a zaškolenie obsluhy, zabezpečenie uskladnenia
a stráženia Tovaru atď., a to ako vo vzťahu
k Dodávateľovi a jeho zamestnancom, tak aj vo
vzťahu k jeho prípadným subdodávateľom a ich
zamestnancom a iným pracovníkom. Pre vylúčenie
akýchkoľvek pochybností, Dodávateľ nie je
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2.

3.

4.

5.

oprávnený požadovať od Objednávateľa akýkoľvek
náklad
súvisiaci
so
zhotovovaním
Tovaru
prostredníctvom
akéhokoľvek
výrobcu,
resp.
subdodávateľa.
Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu dohodnutú
v Zmluve spôsobom určeným v Zmluve alebo
v týchto VOP.
Cena je dohodnutá v eurách bez DPH, pokiaľ
v Zmluve nie je uvedené inak. K cene bude
fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov (ďalej „Zákon o DPH“) a v súlade s platnou
legislatívou Európskej únie.
Dodávateľ zodpovedá za to, že dohodnutá cena je
celkovou cenou za celý Tovar vrátane všetkých
nákladov uvedených v ods. 1 tohto článku VOP.
Ku zmene ceny môže dôjsť výlučne z výnimočných
dôvodov na základe písomného dodatku k Zmluve
podpísaného všetkými Zmluvnými stranami (v prípade
Objednávky
aj
na
základe
elektronického
odsúhlasenia odoslaného z e-mailovej adresy
Objednávateľa uvedenej v Objednávke a doručené na
e-mailovú
adresu
Dodávateľa
uvedenú
v Objednávke), pričom Dodávateľ je povinný
preukázať vznik takéhoto výnimočného dôvodu. Pre
vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Objednávateľ
nemá povinnosť uzatvoriť takýto dodatok/elektronicky
odsúhlasiť zmenu ceny, a to ani v prípade preukázania
vzniku výnimočného dôvodu Dodávateľom.
Dodávateľ prehlasuje, že pred uzavretím Zmluvy sa
dôkladne oboznámil s podmienkami dodania Tovaru
a charakterom objednávaného Tovaru, s podkladmi
pre jeho dodanie aj miestom a termínom jeho
dodania, pričom dohodnutá cena podľa Zmluvy
vychádza z dôslednej znalosti týchto okolností,
a preto Dodávateľ
dňom uzatvorenia
Zmluvy
vyhlasuje, že si nebude uplatňovať u Objednávateľa
zvýšenie ceny za dodanie Tovaru v dôsledku jeho
omylu pri posudzovaní vyššie uvedených okolností.
Čl. X
Platobné podmienky

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Cena Tovaru, t. j. Dodávateľom fakturovaná suma,
zodpovedá len skutočne dodanému Tovaru na
základe dodacieho listu schváleného povereným
zástupcom Objednávateľa.
Nárok na zaplatenie ceny vzniká Dodávateľovi
riadnym a včasným splnením jeho záväzku dodať pre
Objednávateľa Tovar bez vád a za dohodnutých
podmienok.
Cenu za tovar uhradí Objednávateľ po riadnom
a včasnom dodaní a prevzatí Tovaru na základe
faktúry, ktorú Dodávateľ vystaví najneskôr do 15 dní
od
vzniku
daňovej
povinnosti
a
doručí
Objednávateľovi v súlade s čl. X ods. 10 týchto VOP.
V konečnej faktúre sa zohľadní zálohová platba
prijatá na účet Dodávateľa, ak bola dohodnutá.
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4.

10.

11.

Splatnosť faktúry je 60 dní od dátumu jej doručenia
na
mailovú
adresu
Objednávateľa:
doslefaktury@elvba.sk podľa ods. 10 tohto článku
VOP, pokiaľ nenastanú skutočnosti uvedené v bode
6, 7 a / alebo 8 tohto článku, alebo pokiaľ v Zmluve
nie je uvedené inak.
Dodávateľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry
obsahovali všetky potrebné náležitosti v zmysle
relevantných právnych predpisov platných v SR.
Dodávateľ ďalej zabezpečí, aby ním vystavená
faktúra obsahovala obchodné meno Objednávateľa
podľa
aktuálneho
výpisu
z Obchodného
registra, IČO, telefonický kontakt na osobu
zodpovednú za fakturáciu a číslo Objednávky alebo
Kúpnej zmluvy. Ďalej musí obsahovať dodací list,
Objednávku alebo Kúpnu zmluvu a jednoznačné
priradenie položiek faktúry k položkám v Objednávke
/ Kúpnej zmluve. V prípade, že je Dodávateľ platcom
DPH, je povinný doložiť kópiu osvedčenia o registrácii
za platiteľa DPH. Bankové poplatky súvisiace
s prevodom cudzej meny hradí Dodávateľ.
Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť Dodávateľovi
faktúru, ktorá nebude obsahovať náležitosti podľa
ods. 5 tohto článku VOP na doplnenie. V takomto
prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti
doručenej faktúry a nová lehota splatnosti začne
plynúť doručením originálu opravenej faktúry spolu so
všetkými prílohami v zmysle ods. 5 tohto článku VOP
Objednávateľovi podľa ods. 10 tohto článku VOP.
Objednávateľ nie je povinný uhradiť akúkoľvek
faktúru po dobu, po ktorú je Dodávateľ v omeškaní
s vecným plnením podľa Zmluvy. V tomto prípade sa
lehota splatnosti takýchto faktúr prerušuje a nová
lehota začína plynúť odo dňa, kedy boli povinnosti
Dodávateľa preukázateľne splnené.
V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň
pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa
za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci
pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa považuje
odpísanie fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa
v prospech účtu Dodávateľa.
Ak má Dodávateľ bankový účet v tuzemsku, bankové
poplatky
Objednávateľa znáša Objednávateľ,
bankové poplatky Dodávateľa znáša Dodávateľ. Ak
má Dodávateľ bankový účet v zahraničí, bankové
poplatky na území Slovenskej republiky bude znášať
Objednávateľ, bankové poplatky v zahraničí bude
znášať Dodávateľ. V prípade porušenia zmluvnej
podmienky súvisiacej s úhradou znáša všetky
bankové poplatky tá Zmluvná strana, ktorá porušenie
zavinila.
Daňový doklad/faktúra musí byť vyhotovená výlučne
elektronicky a zaslaná na e-mailovú adresu
Objednávateľa: doslefaktury@elvba.sk..
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je
oprávnený vystaviť faktúru v mene a na účet
Dodávateľa, a to v prípade, ak Dodávateľ nevystaví
faktúru ani do 10 dní po výzve Objednávateľa.
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Dodávateľ sa zaväzuje takto vystavené faktúry
akceptovať.
Čl. XI
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania
1.

2.

3.

4.

Ak je Dodávateľ v omeškaní s dodaním Tovaru podľa
Zmluvy riadne a včas, a to čo i len čiastočne, má
Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej
ceny Tovaru, a to za každý aj začatý deň omeškania.
V prípade, ak toto omeškanie trvá dlhšie ako 7 dní,
zmluvná pokuta počnúc 8. dňom omeškania je vo
výške 0,2 % z celkovej ceny Tovaru, a to za každý aj
začatý deň omeškania. Minimálna výška zmluvnej
pokuty pri omeškaní s dodaním Tovaru dlhšom ako 7
dní predstavuje sumu 100,- EUR. To platí aj v prípade
nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov,
ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie
Tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je Dodávateľ
povinný predložiť Objednávateľovi podľa Zmluvy
vrátane čl. VII ods. 8 týchto VOP; vo vzťahu k nároku
na zmluvnú pokutu sa nedodanie alebo oneskorené
dodanie dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie
alebo na užívanie Tovaru, alebo iných dokladov, ktoré
je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi podľa
Zmluvy vrátane čl. VII ods. 8 týchto VOP, považuje za
nedodanie Tovaru riadne a včas. Nárok
Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej
porušením povinností Dodávateľa dodať Tovar riadne
a včas nie je uplatnením ani úhradou zmluvnej pokuty
dotknutý.
Ak je Dodávateľ v omeškaní s dodaním Tovaru, hoci
len čiastočne, po dobu dlhšiu ako 14 dní, má
Objednávateľ právo zrušiť Objednávku / odstúpiť od
Zmluvy a
a) požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
40 % z celkovej ceny Tovaru, s dodaním ktorého
je Dodávateľ v omeškaní, alebo
b) uplatniť si u Dodávateľa náklady vzniknuté
zabezpečením náhradného Tovaru a vzniknutú
škodu.
Toto ustanovenie sa primerane použije aj pre prípad
nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov,
ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie
Tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je Dodávateľ
povinný predložiť Objednávateľovi podľa Zmluvy
vrátane čl. VII ods. 8 týchto VOP.
V prípade
dodania
vadného
Tovaru
môže
Objednávateľ požadovať od Dodávateľa zmluvnú
pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny Tovaru.
V prípade, že je Dodávateľ je v omeškaní
s odstraňovaním vád a uplatnené vady Tovaru
neodstráni v dohodnutej lehote podľa Zmluvy,
prípadne podľa týchto Všeobecných obchodných
podmienok, je Objednávateľ oprávnený požadovať od
Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z celkovej ceny objednaného Tovaru za každú
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5.
6.

7.

8.

9.

jednotlivú reklamovanú vadu, a súčasne za každý aj
začatý deň omeškania so splnením povinnosti
Dodávateľa odstrániť túto reklamovanú vadu
v dohodnutej lehote.
Dodávateľ je povinný vyfakturovanú zmluvnú pokutu
uhradiť do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.
Dojednaním ani zaplatením akejkoľvek zmluvnej
pokuty podľa Zmluvy či týchto VOP nie je dotknutý
akýkoľvek nárok Objednávateľa na náhradu škody
spôsobenej porušením povinnosti, ktorá je
zabezpečená zmluvnou pokutou, a to aj vo výške
presahujúcej túto zmluvnú pokutu.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Dodávateľa
povinnosti dodať Tovar alebo dodať doklady podľa
Zmluvy riadne a včas. Nárok na zmluvnú pokutu ani
na náhradu škody nezaniká ani v prípade odstúpenia
ktorejkoľvek zo Zmluvných strán od Zmluvy.
Ak je Objednávateľ v omeškaní so splnením
peňažného záväzku, môže Dodávateľ požadovať od
Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,025%
z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
V zmysle § 401 Obchodného zákonníka Dodávateľ
akceptovaním týchto VOP ako prílohou k Zmluve
výslovne vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na
uplatnenie
akýchkoľvek
práv
a nárokov
Objednávateľa voči Dodávateľovi na 10 rokov, od
kedy začala plynúť.
Čl. XII
Záruka za akosť a vady Tovaru

1.

2.

3.

4.

Tovar má vady, ak nezodpovedá všetkým
podmienkam, resp. parametrom stanoveným
v Zmluve vrátane týchto VOP a v príslušných
právnych predpisoch vrátane vád uvedených
v príslušných ustanoveniach §
422
a nasl.
Obchodného zákonníka.
Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase
jeho odovzdania. Dodávateľ zodpovedá za vady
Tovaru vzniknuté po tomto čase, ak boli spôsobené
porušením jeho povinností. Ustanovenia § 424 a §
428 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka sa
nepoužije.
Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný Tovar
nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany tretej
osoby nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia
a / alebo ohrozenia autorských práv, práv na
ochrannú známku alebo iných obdobných práv.
V prípade dodania Tovaru s vadami je Objednávateľ
oprávnený podľa vlastnej úvahy:
a) požadovať (i) odstránenie vád dodaním
náhradného Tovaru za vadný Tovar, (ii) dodanie
chýbajúcej časti Tovaru alebo (iii) odstránenie
právnych vád, alebo
b) požadovať odstránenie vád opravou Tovaru, ak
sú vady opraviteľné, alebo
c) požadovať primeranú zľavu z ceny za Tovar,
alebo
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5.

6.

7.

d) odstúpiť od Zmluvy (ustanovenie § 441
Obchodného zákonníka sa nepoužije).
V prípade, ak má Tovar viac vád rôznej povahy, je na
uvážení Objednávateľa, či a ktoré z vyššie uvedených
práv využije vo vzťahu k jednotlivým vadám Tovaru,
pričom právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru
v zmysle ods. 4 písm. c) tohto článku VOP môže
Objednávateľ uplatniť aj popri uplatnení nárokov
z ods. 4 písm. a) a b) tohto článku VOP.
Objednávateľ vady (reklamácie) Tovaru Dodávateľovi
písomne oznámi bez zbytočného odkladu po ich
zistení. Ustanovenie § 436 ods. 3 a § 439 ods. 3 prvá
veta Obchodného zákonníka sa nepoužije, Dodávateľ
sa zaväzuje vyhovieť uplatnenému nároku z vád
Tovaru ihneď, najneskôr do 5 dní od uplatnenia
reklamácie. Týmto postupom nie je dotknutý nárok
Objednávateľa na náhradu škody
a prípadnú
zmluvnú pokutu.
V prípade, ak si Objednávateľ uplatní u Dodávateľa
nárok na odstránenie vád a Dodávateľ neodstráni
vadu v lehote podľa ods. 5 tohto článku VOP,
Objednávateľ je oprávnený túto vadu odstrániť sám
alebo tým poveriť tretiu osobu a sumu týmto
vzniknutých
nákladov
si
uplatniť
priamo
u Dodávateľa.
Zárukou za akosť Tovaru preberá Dodávateľ
záväzok, že dodaný Tovar bude minimálne počas
záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý
alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo
obvyklé vlastnosti, vlastnosti stanovené Zmluvou,
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
projektovou
dokumentáciou
a
príslušnými
technickými normami. Záručná doba sa stanovuje na
24 mesiacov, pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté
inak a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania
Tovaru ako celku (t. j. nie od odovzdania časti Tovaru)
bez vád. Počas záručnej doby má Objednávateľ
právo uplatňovať si nároky z vád uvedené v ods. 4
tohto článku VOP za podmienok uvedených
v predchádzajúcich
odsekoch
týchto
VOP
a aplikovateľných právnych predpisoch. Nárok
Objednávateľa na náhradu spôsobenej škody nie je
uplatnením nárokov z vád Tovaru dotknutý

3.
4.

5.

6.

7.

vrátane
akýchkoľvek
nárokov
tretích
osôb
uplatňovaných voči Objednávateľovi z titulu škody
spôsobenej Tovarom, resp. jeho používaním.
Nárok na náhradu škody nezaniká ani v prípade
odstúpenia od Zmluvy.
Vymedzenie okolností vylučujúcich zodpovednosť za
škody, podmienky uplatnenia nárokov, ako aj postup
pri ich vzniku vyplývajú z ust. § 374 a § 300
Obchodného zákonníka. Za okolnosti vylučujúce
zodpovednosť za škodu sa považujú prekážky, ktoré
nastali po uzatvorení Zmluvy nezávisle od vôle
povinnej Zmluvnej strany a bránia v splnení jej
povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by
povinná Zmluvná strana takúto prekážku alebo jej
následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by
v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, ide
najmä, no nie výlučne, o nasledujúce okolnosti
a skutočnosti: štrajk, epidémia, pandémia, požiar,
prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie,
zabavenie Tovaru, embargo, zákaz transferu devíz,
poruchy a všeobecný nedostatok dopravných
prostriedkov, všeobecný nedostatok vstupných
materiálov a surovín nezavinená regulácia odberu
energií a pod.
Zmluvná strana postihnutá okolnosťou vylučujúcou
zodpovednosť za škody je povinná okamžite oznámiť
túto skutočnosť ostatným Zmluvným stranám.
Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti
za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných
záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo
znemožnené
okolnosťami
vylučujúcimi
zodpovednosť. V tomto prípade sa predlžuje lehota
plnenia zmluvných povinností o dobu, počas ktorej
budú následky okolností vylučujúcich zodpovednosť
trvať.
Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie
ako šesť mesiacov, ktorákoľvek zo Zmluvných strán
je oprávnená jednostranne od Zmluvy odstúpiť.
Ustanovenie § 379 druhá veta a § 385 Obchodného
zákonníka sa nepoužije na účely náhrady škody
Objednávateľovi spôsobenej Dodávateľom vrátane
personálu Dodávateľa a / alebo výrobcu.
Čl. XIV
Zánik zmluvy

Čl. XIII
Zodpovednosť za škodu
1.
1.

2.

Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škodu
spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo
Zmluvy vrátane týchto VOP a z právnych predpisov,
ibaže porušujúca Zmluvná strana preukáže, že
porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť.
Dodávateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi
škodu, ktorú mu spôsobil porušením svojej
povinnosti. Dodávateľ súčasne zodpovedá aj za
prípadné škody vzniknuté používaním Tovaru
v prípade akejkoľvek jeho vady, a to aj skrytej,
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Platnosť Zmluvy zaniká:
a) vzájomnou dohodou Zmluvných strán;
b) iba ak to výslovne pripúšťa samotná Zmluva,
výpoveďou Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných
strán, a to aj bez uvedenia dôvodu, inak výpoveď
nie je možná. Ak je výpoveď v zmysle
predchádzajúcej vety možná, výpovedná doba je
3 mesiace a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola, výpoveď doručená druhej
Zmluvnej strane;
c) odstúpením od Zmluvy;
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2.

3.

4.

5.

6.

d) zánikom niektorej zo Zmluvných strán bez
právneho nástupcu.
Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od
Zmluvy
v prípadoch
stanovených
v právnych
predpisoch, v Zmluve vrátane týchto Všeobecných
obchodných podmienok, ako aj v prípade:
a) podstatného porušenia Zmluvy druhou Zmluvnou
stranou;
b) ak sa preukáže, že druhá Zmluvná strana si
neplní včas a / alebo riadne obdobné záväzky
alebo peňažné záväzky voči iným subjektom po
dobu aspoň troch mesiacov;
c) bolo zahájené konkurzné konanie s jedným
z účastníkov Zmluvy.
Za podstatné porušenie Zmluvy Dodávateľom sa
považuje (okrem ďalších prípadov uvedených v
Zmluve
vrátane
VOP
alebo
vyplývajúcich
z Obchodného zákonníka) najmä:
a) ak je Dodávateľ v omeškaní, hoci aj čiastočne,
s dodaním Tovaru o viac ako 14 dní;
b) ak dodaný Tovar nezodpovedná podmienkam
stanoveným v Zmluve a / alebo v čl. VIII ods. 1
týchto VOP;
c) porušenie povinností uvedených v týchto
Všeobecných obchodných podmienkach a / alebo
v Zmluve ako prípad podstatného porušenia
Zmluvy;
d) ak bude právoplatne rozhodnuté orgánom
verejnej moci, že sa Dodávateľ v súvislosti
s uzatváraním Zmluvy dopustil obmedzenia
hospodárskej súťaže v zmysle príslušných
právnych predpisov na území Slovenskej
republiky alebo v zahraničí;
e) ak Dodávateľ nevyhovie uplatneným nárokom
z vád Tovaru v dohodnutej lehote podľa týchto
Všeobecných obchodných podmienok alebo
podľa Zmluvy;
f) ak Dodávateľ bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Objednávateľa postúpi akúkoľvek svoju
pohľadávku voči Objednávateľovi tretej osobe
alebo ak takúto pohľadávku zaťaží záložným
právom; takýto právny úkon Dodávateľa je
zároveň neplatný.
Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany
Objednávateľa
sa
považuje
omeškanie
Objednávateľa s úhradou faktúry po dobu dlhšiu ako
60 dní.
Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj
v prípade, ak nastanú okolnosti, za ktorých je
Objednávateľ ručiteľom za daň z pridanej hodnoty za
Dodávateľa
v zmysle
príslušných
právnych
predpisov.
Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká dňom,
v ktorom je prejav vôle oprávnenej Zmluvnej strany
odstúpiť od Zmluvy doručený druhej Zmluvnej strane.
Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od Zmluvy
odvolať alebo meniť bez súhlasu Zmluvnej strany,
ktorej bolo odstúpenie od Zmluvy doručené.
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7.

V prípade predčasného ukončenia Zmluvy iným
spôsobom ako splnením, je Objednávateľ oprávnený,
nie však povinný, uhradiť Dodávateľovi časť ceny za
Tovar zodpovedajúcu rozsahu dovtedy dodaného
Tovaru, a to za predpokladu, že táto časť je pre
Objednávateľa využiteľná. Od takto určenej ceny za
Tovar sa odpočítajú všetky nároky Objednávateľa na
zmluvnú pokutu, náhradu škody, resp. zálohové
platby, ako aj iné platby, na ktoré má alebo vznikne
Objednávateľovi nárok v rámci záväzkového vzťahu
založeného Zmluvou vrátane týchto VOP.
Čl. XV
Potvrdenie Objednávky

1.

2.

3.

Dodávateľ musí bezodkladne vrátiť potvrdenú
Objednávku Objednávateľovi, najneskôr však do 3
pracovných dní odo dňa jej odoslania. Ak nie je
Objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa
odoslania Objednávky Dodávateľovi Objednávka
potvrdená, považuje sa Objednávka na štvrtý
pracovný deň odo dňa jej odoslania Objednávateľom
za potvrdenú zo strany Dodávateľa v plnom rozsahu.
Pokiaľ sa potvrdenie Objednávky v akomkoľvek
ohľade líši od Objednávky zaslanej Objednávateľom,
ide o zmenu Objednávky a Objednávateľ musí byť
v potvrdení Objednávky na túto skutočnosť výslovne
upozornený,
Objednávateľ je oprávnený zrušiť Objednávku do
momentu
doručenia
potvrdenia
Objednávky
Objednávateľovi
Dodávateľom.
Po
doručení
potvrdenia Objednávky zo strany Dodávateľa je
Objednávateľ oprávnený zrušiť Objednávku len s
písomným súhlasom Dodávateľa, pričom za takýto
písomný súhlas sa považuje aj elektronické
odsúhlasenia zrušenia Objednávky odoslané
z
e-mailovej
adresy
Dodávateľa
uvedenej
v Objednávke a doručené na e-mailovú adresu
Objednávateľa uvedenú v Objednávke
Čl. XVI
Osobitné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania Zmluvy
sa budú vzájomne informovať o všetkých zmenách
týkajúcich sa obchodného mena, sídla, resp. miesta
podnikania, predmetu činnosti vzťahujúceho sa na
plnenie predmetu Zmluvy, štatutárnych orgánov
vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, ako
aj oznamovať všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré
môžu mať vplyv na plnenie záväzkov. V prípade
Objednávky sa Zmluvné strany o skutočnostiach
uvedených v tomto bode môžu informovať aj
elektronicky oznámením zaslaným z e-mailovej
adresy
Objednávateľa/Dodávateľa
uvedenej
v Objednávke
na
e-mailovú
adresu
Objednávateľa/Dodávateľa uvedenú v Objednávke.
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2.

3.

4.

5.

6.

Zmluvná strana je povinná písomne upovedomiť
ostatné Zmluvné strany o hroziacom, resp. začatom
konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní a
likvidácii.
Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je
oprávnený
akúkoľvek
pohľadávku
vzniknutú
na základe Zmluvy postúpiť na inú osobu alebo k nej
zriadiť právo v prospech tretej osoby výlučne len
s predchádzajúcim
písomným
súhlasom
Objednávateľa, inak je takéto postúpenie alebo
zriadenie záložného práva neplatné. Zmluvné strany
sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený akúkoľvek
pohľadávku vzniknutú na základe Zmluvy postúpiť
alebo zriadiť k nej právo v prospech tretej osoby bez
predchádzajúceho súhlasu Dodávateľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je
oprávnený započítať proti splatným pohľadávkam
Dodávateľa všetky svoje splatné aj nesplatné
pohľadávky.
O započítaní
pohľadávok
bude
Objednávateľ Dodávateľa informovať.
Zmluvné strany budú nakladať s akýmikoľvek údajmi,
informáciami alebo dokumentmi, ktoré si poskytli
alebo ich akýmkoľvek spôsobom získali v súvislosti s
uzatváraním a / alebo plnením Zmluvy, ako s
informáciami dôverného charakteru a / alebo s
informáciami, ktoré sú predmetom obchodného
tajomstva (ak spĺňajú náležitosti podľa ust. § 17
Obchodného zákonníka) a zachovávať o nich
mlčanlivosť. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje
zachovávať mlčanlivosť, utajovať, nezverejniť a
nepoužiť alebo nevyužiť z akýchkoľvek dôvodov
žiadnu takúto dôvernú informáciu, ktorá sa týka
obsahu Zmluvy a skutočností v nej uvedených a ktorá
nie je verejne dostupná, ktorú obdržala, alebo obdrží,
alebo jej bola sprístupnená v súvislosti so Zmluvou
alebo pri tvorbe jej obsahu, s výnimkou prípadu, že na
to získala predchádzajúci súhlas druhej Zmluvnej
strany, prípadne to vyžaduje zákon, rozhodnutie súdu
alebo iného orgánu verejnej moci na základe zákona.
Záväzok mlčanlivosti upravený týmto ustanovením
VOP zostane v platnosti aj po skončení platnosti
Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje zaviazať takouto
povinnosťou mlčanlivosti aj svojich zamestnancov,
pracovníkov
a
iné
spolupracujúce
osoby,
prostredníctvom ktorých Tovar dodáva vrátane
výrobcu. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti
a súvisiacich povinností zo strany Dodávateľa podľa
tohto ustanovenia VOP ide o podstatné porušenie
Zmluvy
zo
strany
Dodávateľa
s právom
Objednávateľa
od
Zmluvy
odstúpiť.
Nárok
Objednávateľa na náhradu prípadnej spôsobenej
škody tým nie je dotknutý.
Zmluvné strany sa zaväzujú pri nakladaní s údajmi,
informáciami
alebo
dokumentmi,
ktoré
sú
predmetom, resp. tvoria obchodné tajomstvo
v zmysle ods. 5 tohto článku VOP alebo obsahujú
osobné údaje dotknutých osôb, dodržiavať o nich
mlčanlivosť a tiež dodržiavať zákon č. 18/2018 Z. z. o
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7.

8.

9.

10.

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EU)
2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov), ako aj
ostatné predpisy na úseku ochrany osobných údajov
a zásady ich ochrany a utajenia, pričom takéto údaje,
informácie a / alebo dokumenty sa nesmú bez
predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej
Zmluvnej strany poskytnúť tretím osobám.
Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného
súhlasu
Objednávateľa
uvádzať
Objednávateľa ako svojho obchodného partnera a /
alebo používať obchodné meno alebo logo
Objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej
činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v
akejkoľvek forme.
Dodávateľ je povinný riadne plniť všetky zákonné
podmienky slúžiace na zabránenie nelegálneho
zamestnávania v súlade s ustanoveniami zákona č.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ sa
zaväzuje, že bude riadne a včas uhrádzať svojím
zamestnancom, ktorých použije pri plnení Zmluvy,
mzdu, ako aj všetky odvodové povinnosti v zmysle
príslušných právnych predpisov. Rovnako sa
Dodávateľ zaväzuje, že v rovnakom rozsahu zaviaže
tretie osoby (subdodávateľov), aby si riadne a včas
plnili záväzky podľa prvej vety voči ich
zamestnancom.
Objednávateľ
je
oprávnený
požadovať, aby Dodávateľ preukázal plnenie
povinností podľa tohto ustanovenia. V prípade
porušenia tohto ustanovenia je Objednávateľ
oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu
vo výške 1.000,- EUR za každý jednotlivý prípad.
Ak si akékoľvek tretie osoby alebo orgány verejnej
moci uplatnia nároky voči Objednávateľovi
v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností
Dodávateľa pri plnení Zmluvy vrátane týchto VOP
alebo v súvislosti s porušením právnych predpisov
Dodávateľom pri plnení Zmluvy, Dodávateľ odškodní
Objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej
výške vrátane prípadnej náhrady nákladov a iných
škôd,
ktoré
Objednávateľovi
v súvislosti
s predmetnou situáciou vzniknú. Objednávateľ môže
uplatniť svoje práva uvedené v tomto odseku, ak
písomne upovedomí Dodávateľa o nároku, ktorý bol
voči nemu vznesený.
Dodávateľ zodpovedá za konanie, neplnenie,
nedbanlivosť,
opomenutie
povinností
alebo
potrebného
konania
riadne
a včas
svojich
subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie,
nedbanlivosť,
opomenutie
povinností
alebo
potrebného konania riadne a včas samotného
Dodávateľa. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ
neplní svoje záväzky riadne a včas môže
od Dodávateľa
okamžite
požadovať
náhradu
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za takéhoto subdodávateľa. Dodávateľ je povinný odo
dňa doručenia žiadosti podľa predchádzajúcej vety
prestať
plniť
prostredníctvom
takéhoto
subdodávateľa, čo nemá vplyv na povinnosť
Dodávateľa plniť Objednávateľovi riadne a včas.
V prípade
ak
Dodávateľ
napriek
žiadosti
Objednávateľa o náhradu za subdodávateľa bude
ďalej plniť prostredníctvom subdodávateľa o náhradu
ktorého Objednávateľ žiadal, Objednávateľ má právo
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 %
z celkovej ceny Tovaru uvedenej v Zmluve, najmenej
však vo výške 200,- EUR. Konanie uvedené v tomto
bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy
Dodávateľom.

7. Pokiaľ nie je v Zmluve alebo týchto Všeobecných
obchodných podmienkach stanovené inak, riadia sa
vzťahy
vyplývajúce
zo
Zmluvy
príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce
zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené
vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode,
budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté
príslušným súdom v Slovenskej republike podľa
procesných predpisov účinných v Slovenskej republike.
Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu
akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v
právnych predpisoch, v dvojstranných a / alebo
viacstranných medzinárodných zmluvách a / alebo
dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku
Slovenskej republiky.

Čl. XVII
Záverečné ustanovenia
1. Ak Zmluva rieši niektorú právnu otázku odlišne od
týchto Všeobecných obchodných podmienok, na ktoré
sa odvoláva, rozhodujúce je priame ustanovenie
v Zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie
akýchkoľvek písomností v súvislosti so Zmluvou sa
bude uskutočňovať na adresu uvedenú v Zmluve,
pokiaľ adresát neoznámi jej zmenu v zmysle ods. 1
článku XVI týchto Všeobecných obchodných
podmienok. V prípade, ak adresát neprevezme zásielku
v odbernej lehote, odmietne ju prijať, adresát bude
neznámy alebo z akýchkoľvek iných dôvodov sa ju
nepodarí doručiť na takúto adresu Zmluvnej strany,
zásielka sa považuje za doručenú dňom, kedy bude
odosielajúcej Zmluvnej strane vrátená, i keď sa adresát
o nej nedozvedel. V prípade, ak druhá Zmluvná strana
odmietne zásielku prevziať, považuje sa zásielka za
doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia adresátom.
3. Ak nie je v týchto VOP alebo v Zmluve uvedené inak,
za písomnú formu právneho úkonu sa nepovažuje
elektronické vykonanie konkrétneho právneho úkonu.
4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy vrátane
týchto Všeobecných obchodných podmienok sa stane v
akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo
nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom
dotknutá alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo
vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy (vrátane
VOP).
5. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce
sa rokovaní o Zmluve medzi Zmluvnými stranami
strácajú dňom uzavretia Zmluvy platnosť a sú plne
Zmluvou nahradené.
6. Zmluva, ako aj práva a povinnosti z nej vyplývajúce,
vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich
prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na
základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom
účinným v Slovenskej republike (prípadná aplikácia
akýchkoľvek kolíznych noriem je vylúčená).
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