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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY TOVARU A SLUŽIEB
SPOLOČNOSŤOU BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Všeobecné nákupné podmienky (ďalej len „VNP“) sú základným zmluvným vzťahom
medzi BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. (ďalej len „odberateľ) a dodávateľmi, ktorí jej
dodávajú tovar a služby (ďalej len „tovar“).
1.2. Ustanovenia objednávok vystavených odberateľom a ustanovenia kúpno-predajných
zmlúv (ďalej len „zmluva“) uzavretých objednávateľom sú v prípade rozporu
s ustanoveniami VNP nadradené VNP.
1.3. VNP sú nadradené všeobecným obchodným podmienkam dodávateľa.

2. Ponuky/zmluvy
2.1. Odberateľ posudzuje iba prvú ponuku dodávateľa, pokiaľ sám nevyzve dodávateľa
na jej prepracovanie.

3. Ceny
3.1. Dohodnutá cena je cena bez DPH a počas trvania zmluvy je pevná.

4. Dodanie tovaru
4.1. Dodanie tovaru (ďalej len „dodávka“) sa realizuje podľa podmienok INCOTERMS®
2010. Ak sa nepoužijú podmienky INCOTERMS® 2010, potom dodávka obsahuje aj
vykládku.
4.2. Ak sa dodávka neuskutoční v dohodnutom termíne, ide o podstatné porušenie
zmluvy zo strany dodávateľa.
4.3. Dodávateľ upovedomí odberateľa o termíne dodávky tovaru, a to najmenej 3 dni
pred dodaním tovaru. Dodávateľ upovedomí odberateľa o riziku
nedodržania dohodnutého termínu hneď, ako sa o ňom dozvie.
4.4. Dodávka po samostatných, oddeliteľných častiach, alebo dodávka skôr ako 14 dní
pred dohodnutým termínom je možná len po predchádzajúcom písomnom súhlase
odberateľa.
4.5. Odberateľ považuje dodávku za riadne vykonanú a ukončenú, ak je tovar dodaný
kompletne a na určené miesto v súlade so zmluvou.
4.6. Prijatie dodávky písomne potvrdia v zápisnici o odovzdaní služby alebo v dodacom
liste poverené osoby odberateľa a dodávateľa. Zápisnica alebo dodací list musí byť
súčasťou faktúry dodávateľa.

5. Zmeny a práca navyše
5.1. Dodávateľ je oprávnený robiť zmeny v dizajne alebo v špecifikácii tovaru iba s
písomným súhlasom odberateľa, alebo na základe písomnej žiadosti odberateľa.
5.2. Zmeny podľa predchádzajúceho odseku nebudú mať za následok zvýšenie
dohodnutej ceny tovaru, ani predĺženie dohodnutého termínu jeho dodávky, ak to
odberateľ vopred písomne neschváli.
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6. Zákaz postúpenia zmluvy
6.1. Dodávateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu odberateľa previesť

alebo postúpiť na tretie strany svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy
s odberateľom, a to ani vcelku, ani v časti zmluvy.

7. Audit dodávateľa
7.1. Odberateľ má počas platnosti zmluvy a v období od prijatia potvrdenia objednávky
do dodania tovaru právo vykonať audit u dodávateľa.

8. Riziko a prevod vlastníckeho práva
8.1. Škodu na tovare znáša až do ukončenia dodávky tovaru podľa ods. ... VNP
dodávateľ. Zamestnanci dodávateľa pracujú pri realizácii zákazky pre objednávateľa
na účet a riziko dodávateľa na všetkých pracoviskách, vrátane pracovísk
objednávateľa.
8.2. Ak objednávateľ uhradí dodávateľovi akúkoľvek platbu súvisiacu s dodávkou,
vlastnícke právo k príslušnému tovaru, resp. k tej jeho časti, ktorej sa týka daná
platba, prechádza na objednávateľa, od okamihu vykonania platby. Dodávateľ je
povinný označiť takýto tovar ako majetok objednávateľa a zodpovedá zaň ako
skladovateľ.

9. Duševné a priemyselné vlastníctvo
9.1. Dodávateľ sa zaručuje, že dodaný tovar neporušuje právo duševného a
priemyselného vlastníctva. Dodávateľ odškodní objednávateľa v prípade nárokov
súvisiacich s porušením duševného a priemyselného vlastníctva a uhradí škody a
náklady odberateľa, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.
9.2. Výkresy, ilustrácie, návrhy, modely, výpočty, prevádzkové postupy, nástroje a pod.,
ktoré dodá objednávateľ, alebo ich vytvorí dodávateľ na základe objednávky
objednávateľa, smú byť použité iba v prospech objednávateľa a nesmú byť
poskytnuté tretím stranám. To platí bez ohľadu na to, či ich vytvorenie bolo osobitne
fakturované.

10.

Dôvernosť informácií z obchodného styku

10.1. Dodávateľ zabezpečí dôvernosť informácií, o ktorých sa dozvedel z
obchodného styku s objednávateľom. Dodávateľ ich nesmie využívať pre
vlastnú potrebu bez písomného súhlasu objednávateľa, ani ich nesmie
sprístupniť tretím stranám.

11.

Verejný poriadok, bezpečnosť a životné prostredie

11.1. Dodávateľ a jeho subdodávateľ sú povinní dodržiavať bezpečnostné a
environmentálne predpisy platné v Slovenskej republike, ako i pravidlá, príkazy a
nariadenia platné na mieste výkonu práce v súvislosti s verejným poriadkom,
bezpečnosťou, životným prostredím.
11.2. Ak počas plnenia zmluvných povinností dodávateľ vyprodukuje odpad, tento odpad
je jeho vlastníctvom a je povinný ho na vlastné náklady zlikvidovať. Na požiadanie
objednávateľa je povinný predložiť potvrdenie o ekologickom zneškodnení odpadu.

12.

Záruky a zodpovednosť
12.1. Dodávateľ sa zaručuje, že všetok tovar, ktorý dodá objednávateľovi je bezchybný
z hľadiska návrhu, konštrukcie, realizácie, materiálov, zloženia a kvality, je
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v súlade s objednávkou alebo zmluvou, s výkresmi, inými údajmi a normami a
špecifikáciami, ktoré boli uvedené v objednávke či v zmluve, je vhodný na
zamýšľané využitie, je bezpečný a je v súlade so všetkými normami a predpismi
platnými v SR.
12.2.

Dodávateľ zodpovedá za náklady a škody, ktoré vzniknú objednávateľovi
v dôsledku nesplnenia záväzkov dodávateľa, ako aj za všetky škody, ktoré
spôsobí objednávateľovi. Dodávateľ ďalej zodpovedá spoločnosti
objednávateľovi počas dohodnutej záručnej doby za všetky vady na tovare, ktorý
dodal objednávateľovi. Dodávateľ odškodní objednávateľa v tejto súvislosti za
všetky škody, ktoré budú voči objednávateľovi vznesené tretími stranami
z dôvodu vady na tovare.

12.3.

Dodávateľ je povinný odstrániť nedostatky tovaru, alebo dodať náhradný tovar na
svoje náklady, bez ohľadu na pôvod nedostatku a bez ohľadu na zodpovednosť
dodávateľa podľa zmluvy.

12.4.

Dodávateľa poskytuje na dodaný tovar záruku najmenej počas 24 mesiacov od
dňa prevzatia tovaru objednávateľom. Dodávateľ s poskytnutím záruky
v uvedenej dĺžke súhlasí. Ak je tovarom stavba (budova, stavebné,
rekonštrukčné práce, stavebné komponenty a pod.), záručná doba je najmenej
60 mesiacov.

12.5.

Ak dodávateľ nezabezpečí v primeranej lehote odstránenie vady na tovare na
svoje náklady, má spoločnosť objednávateľ právo uskutočniť opravu vlastnými
kapacitami, alebo iným dodávateľom a s tým spojené náklady uplatniť
u dodávateľa.

13.

Pozastavenie, odstúpenie a ukončenie zmluvného vzťahu

13.1.

Objednávateľ je oprávnený pozastaviť svoje záväzky podľa zmluvy, alebo
odstúpiť od zmluvy alebo ukončiť ju v celosti alebo v časti (ďalej len „odstúpenie“)
písomným oznámením o odstúpení od zmluvy ak: dodávateľ nesplnil svoje
zmluvné záväzky vôbec, nesplnil ich včas alebo riadne, ako aj v prípade
konkurzného konania dodávateľa, zabavenia majetku spoločnosti (alebo jeho
časti) a tovaru určeného na realizáciu zmluvy a uzavretia alebo likvidácie
podnikateľskej činnosti. V takomto prípade dodávateľ má nárok na cenu za tovar,
ktorý už dodal objednávateľovi, avšak len v prípade, že tovar už bol použitý
objednávateľom, alebo si ho chce objednávateľ ponechať, a to bez obmedzenia
práva objednávateľa na náhradu škody, na ktorú má nárok.

13.2.

Ak objednávateľ alebo dodávateľ nemôžu plniť zmluvu dlhšie ako 30 dní z
dôvodu vyššej moci, zmluvné strany budú mať právo odstúpiť od zmluvy
písomným vyhlásením o odstúpení, oproti náhrade pomernej ceny za tovar a
služby, ktoré už boli dodané.

13.3.

Za vyššiu moc sa považujú okolnosti vylučujúce zodpovednosť povinnej strany.
Rozumie sa ňou prekážka, ktorá nastala po uzatvorení zmluvy, nezávisle od vôle
povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, napríklad štrajk, epidémia,
prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru, embargo,
zákaz prevozu devíz, poruchy a všeobecný nedostatok vstupných materiálov a
surovín, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Zmluvná strana
zasiahnutá vyššou mocou je povinná neodkladne oznámiť túto skutočnosť druhej
strane a vykonať všetky možné opatrenia na zmiernenie následkov prípadného
neplnenia zmluvy.

Strana 3 zo 4

14.

Etika podnikania

14.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude v rozpore s právnymi predpismi priamo ani
nepriamo poskytovať akékoľvek platby, dary alebo iné výhody svojim zákazníkom,
verejným činiteľom, zamestnancom verejnej správy a samosprávy alebo
akýmkoľvek zástupcom, vedúcim pracovníkom alebo zamestnancom
objednávateľa, alebo akejkoľvek tretej strane.
14.2. Dodávateľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy, nariadenia, smernice a podobné
pravidlá týkajúce sa úplatkárstva a korupcie.
14.3. Korupčné počínanie dodávateľa oprávňuje odberateľa odstúpiť od zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť odberateľovi škody, ktoré mu vznikli následkom
korupčného správania dodávateľa a odstúpením odberateľa od zmluvy
z uvedeného dôvodu.

15.

Spory a rozhodcovské právo

15.1. Spory medzi zmluvnými stranami sa riešia na príslušnom súde v Bratislave, pokiaľ
sa odberateľ nerozhodne inak.
15.2. Všeobecné nákupné podmienky BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. pre nákup tovaru
a poskytovanie služieb nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2014
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