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I. Všeobecné ustanovenia 

1. Zmluvný vzťah medzi dodávate ľom a objednávate ľom  je 
definovaný týmito podmienkami a všetkými ďalšími podmienkami, 
uvedenými v objednávke, resp. jej dodatkoch, na ktorých sa 
zmluvné strany dohodnú (t.j. dodacie podmienky, technické 
špecifikácie, skúšobné podmienky, inštrukcie pre požadované 
balenie, označenie a prepravu).  Potvrdená objednávka s potvr-
denými dodatkami, s prípadne odsúhlasenými zmenami, sa stáva 
kúpnou zmluvou.  

2. V korešpondencii, dodacích listoch, faktúrach, atď., treba 
bezpodmienečne uviesť číslo objednávky kupujúceho.  

3. Pre výklad zmluvných  formulácií (klauzúl), použitých  v zmluve 
platí predpis INCOTERMS 2010 vrátane neskorších doplnkov a 
zmien 

II. Zmluvy   

1. Zmluvy/Objednávky na dodanie tovaru, ND a služieb sú 
vyhotovené písomnou formou, meniť a dopĺňať sa môžu rovnako 
len písomnou formou po obojstrannom odsúhlasení.    

2. Technická dokumentácia, modely, originálne výkresy, vzory, 
vzorky, nástroje a ďalšie výrobné pomôcky, rovnako ako aj všetky 
dôverné informácie poskytnuté objednávate ľom dodávate ľovi  
smú byť použité iba na spracovanie tohto obchodného prípadu a je 
ich možné postúpiť tretej osobe len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase zo strany objednávate ľa. Ich kopírovanie 
a šírenie je povolené len na splnenie obchodných požiadaviek 
a v súlade s autorským právom.  

III. Ceny a platobné podmienky 

1. Za platné ceny sa považujú ceny uvedené v zmluve/objednávke. 
Platobné podmienky sú uvedené v zmluve/objednávke, ak nie sú 
uvedené, tak platia nasledovné: Splatnosť faktúry posledný týždeň 
mesiaca po mesiaci dodávky.  

IV. Miesto plnenia a sprievodné doklady 

1. Ak nebolo dohodnuté inak, je miestom plnenia zmluvy, 
objednávky: DDP - Fagor Ederlan Slovensko, v Žiari nad Hronom.  

2. Príjem tovaru je v čase: od 7:00 do 14:00 hod a to pondelok až 
piatok. 

3. Každá dodávka musí obsahovať dodací list (s číslom objednávky), 
faktúru (s dátumom dodávky, číslom objednávky), príslušný atest 
(napr. o tavbe, o šarži a iné špecifické dokumenty vyžadované 
objednávate ľom v jednotlivých prípadoch podľa špecifikácie 
dohodnutej zmluvou/objednávkou)  

V. Dodacie lehoty a termíny 

1. Dodacie lehoty a termíny, na ktorých sa zmluvné strany 
(dodávate ľ a objednávate ľ) dohodli, sú záväzné.  

2. Dielčie dodávky sú prípustné len vtedy, ak to bolo výslovne 
a písomne dohodnuté medzi zmluvnými stranami. Rovnako 
dodávky pred dohodnutým termínom sú prípustné len s predošlým 
písomným súhlasom objednávate ľa.  

VI. Omeškanie dodávky 

1. Dodávate ľ je zodpovedný za splnenie dodacej lehoty resp. 
dodacieho termínu. Objednávate ľ je oprávnený požadovať od 
dodávateľa úhradu škody (vzniknutej objednávate ľovi  alebo jeho 
zákazníkovi) spôsobenej omeškaním dodávateľa s plnením 
dodacieho termínu. a dodávate ľ je povinný takúto škodu nahradiť.  

 

 

VII. Požiadavky na Systém riadenia kvality dodávate ľa 

1. Základným kritériom pre schválenie nového strategického 
dodávateľa je: Certifikácia podľa štandardu (min ISO 9001), 
splnenie požadovanej špecifikácie (KBÚ-Reach, prvá vzorka), 
potvrdenie očakávaného termínu dodávky, dod. podmienka DDP, 
referencie, cena. 

2. Súhlas s nákupom strategických materiálov objednávate ľ vyjadrí 
schválením prvých vzoriek, resp. po schválení zaslanej KBÚ 
objednávkou. 

3. Dodávate ľ pri plnení svojej dodávky je v plnom rozsahu 
zodpovedný za dodržanie schválených medzinárodných 
štandardov v oblasti bezpečnostných predpisov a ochrany 
životného prostredia platných  na území Slovenskej Republiky.  

4. Dodávate ľ je povinný  podrobiť  svoje výrobky  skúške  kvality,  a 
na  požiadanie  objednávate ľa  predložiť atesty o skúške.  

VIII. Nevyhovujúce dodávky  

1. Objednávateľ písomne upovedomí dodávateľa o akejkoľvek 
nezhode v dodávke, hneď ako túto nezhodu zistil. 

IX. Cieľ zlepšovania nákladov 

1. Obe zmluvné strany  musia prijať dodatočné opatrenia na zníženie 
cien a nákladov, a to s cieľom zachovať resp.  zvýšiť objemy 
dodávok.  

2. Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán po analýze nákladov 
sa môžu ceny, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, znížiť 
s cieľom vyrovnať sa aktuálnemu stavu trhu a zlepšenia 
konkurencieschopnosti.  

X. Návštevy u dodávate ľa - audit / Povinnos ť poskytnú ť 
všetky potrebné informácie 

3. V rámci obchodného vzťahu budú mať zamestnanci 
objednávate ľa povolený prístup do výrobného zariadenia 
dodávate ľa, a to kedykoľvek. Presný dátum a čas týchto návštev 
bude dodávate ľovi objednávate ľ avizovať vopred.  Cieľom týchto 
návštev je dosiahnuť pokrok v oblasti plánovania kontroly kvality, 
vykonávať procesné audity a spoločne riešiť sťažnosti na mieste. 
Ak zákazník objednávate ľa požiada o informácie o výrobnom 
procese a dokumentácii z testovania, aby si overil konkrétne 
požiadavky z prvej ruky, dodávate ľ súhlasí, že je pripravený splniť 
túto požiadavku a poskytnúť mu potrebnú pomoc, pričom presný 
dátum a čas bude objednávate ľom dodávate ľovi  oznámený 
vopred. 

4. Dodávate ľ musí byť pripravený usporiadať stretnutia 
s objednávate ľom v prípade, že ho o to objednávate ľ požiada. 
Toto opatrenie sa týka najmä potreby komunikovať a poskytovať 
predbežné oznámenia v špeciálnych prípadoch, napríklad pri 
reklamáciách.  

5. Dodávate ľ zároveň potvrdzuje, že je pripravený poskytovať 
objednávate ľovi  dôverné informácie, ak o to bude požiadaný, a 
to v závislosti od konkrétnej situácie a požiadaviek. Objednávate ľ 
sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o týchto dôverných 
informáciách, a to podpísaním dohody za týmto účelom. 

XI. Mlčanlivos ť 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú považovať za obchodné tajomstvo 
všetky obchodné záležitosti, o ktorých sa počas svojho 
vzájomného obchodného vzťahu dozvedia, pokiaľ nejde 
o informácie, ktoré sú súčasťou verejného majetku.  

2. Subdodávatelia sú povinní konať v súlade predchádzajúcim 
odstavcom.  
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3. Každá zo zmluvných strán môže obchodný vzťah, ktorý medzi nimi 
vznikol, využívať na reklamné účely len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom druhej zmluvnej strany. 

XII. Záruka 

1. Dodávate ľ zaručuje, že predmet zmluvy, objednávky je v zhode 
s požiadavkami tejto zmluvy, objednávky a je spôsobilý 
k okamžitému použitiu. 

2. Dodávate ľ ďalej ručí za úplnosť a bezchybnú kvalitu a za to, že 
predpisy a normy, ktoré treba splniť, boli dodržané. 

3. V prípade dodania nevyhovujúcich výrobkov alebo služieb zo 
strany dodávate ľa bude čo najskôr dodávate ľovi  umožnené 
vytriediť, znovu spracovať alebo nahradiť ich, pokiaľ tak 
nezamýšľa urobiť odberate ľ. V prípade, že tak dodávate ľ v 
termíne stanovenom objednávateľom neurobí, má objednávate ľ 
právo od zmluvy/objednávky odstúpiť v rozsahu nezhodného 
plnenia  a vrátiť dodávku na náklady dodávate ľa.  

4. V naliehavých prípadoch a po oznámení dodávate ľovi  môže 
vykonať triedenie, opravu alebo iné potrebné opatrenia sám 
objednávate ľ alebo tým poveriť tretiu osobu.  Všetky náklady 
spojené s týmito opatreniami hradí dodávate ľ.  

5. V prípade opätovného dodania rovnakých nevyhovujúcich 
výrobkov má objednávate ľ právo odstúpiť od zmluvy/objednávky, 
a to v prípade ak dodávate ľ ani po predošlom písomnom 
upozornení nedodal vyhovujúce produkty resp. služby. 

6. Všeobecné záručné podmienky neuvedené v tejto stati platia 
v plnom rozsahu a sú popísané v platných právnych normách SR.  

XIII. Zodpovednos ť 

1. Keďže tieto podmienky nestanovujú iné klauzuly týkajúce sa 
zodpovednosti, je dodávate ľ zodpovedný za škody, ktoré priamo 
alebo nepriamo spôsobil objednávate ľovi  dodávkou 
nevyhovujúcich výrobkov, porušením oficiálnych bezpečnostných 
predpisov alebo z akéhokoľvek iného právneho dôvodu, za ktorý je 
zodpovedný dodávate ľ.  

2. Akákoľvek reklamácia zo strany objednávate ľa je neoprávnená, 
ak bola konkrétna škoda zavinená objednávate ľom  v dôsledku 
nedodržania vopred mu dodávate ľom  poskytnutých písomných 
pokynov týkajúcich sa prevádzky, údržby alebo montáže, či 
používania výrobkov. 

3. Dodávate ľ je povinný uhradiť objednávate ľovi všetky náklady, 
ktoré objednávate ľ vynaloží na opatrenia zabraňujúce škode 
z dôvodu chybnej dodávky od dodávate ľa. 

XIV. Úrok z omeškania  

1. Pri prekročení termínu konečnej dodávky bude dodávate ľovi  
vyúčtované úroky z omeškania vo výške 1% z fakturovanej sumy 
za každý započatý týždeň pokiaľ nie je v príslušnej zmluve/ 
objednávke stanovené inak. 

2. Úrok z omeškania nepodlieha žiadnemu skúmaniu alebo 
znižovaniu v rozhodcovskom konaní a objednávate ľ má  právo  
znížiť  hodnotu  dodávky  pri platení faktúry o hodnotu úroku 
z omeškania. 

XV. Ostatné podmienky 

1. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právnemu poriadku, 
prioritne Obchodnému Zákonníku, zákon č. 513/1991 Zb. 

2. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane platnosti alebo 
neplatnosti  zmluvy,  rozhodne s  konečnou  platnosťou 
Rozhodcovský súd pri  Slovenskej  obchodnej  a priemyselnej 
komore  podľa svojich  pravidiel a v súlade so slovenským 
hmotným právom. 

3. Dodávate ľ ručí objednávate ľovi , že objednávku potvrdila 
oprávnená osoba a že nebude namietať neplatnosť potvrdenia 
objednávky resp. zmluvy.   

4. Dodávate ľ plne ručí objednávate ľovi  za prípad,  ak  tretia  osoba  
predloží  nároky  voči  objednávate ľovi ,  ktoré  sú  výsledkom  
patentových alebo iných priemyselných právnych nedostatkov 
dodaného tovaru. Pri obrane voči takýmto nárokom  tretích  osôb 
bude objednávate ľovi  všestranne nápomocný a prevezme 
náhradu všetkých nákladov a odškodnení, ktoré týmto 
objednávate ľovi vznikli. 

XVI. Vyššia moc 

1. Zmluvní partneri sú oslobodení od zodpovednosti za čiastočné  
alebo  úplné  neplnenie  zmluvných povinností, ak neplnenie bolo 
dôsledkom okolností vyššej moci. 

2. Pod okolnosťami  vyššej  moci sa rozumejú také okolnosti, ktoré 
po podpísaní zmluvy vznikli v dôsledku nepredvídaných udalostí a 
neodvrátiteľných udalostí nezvyčajného charakteru, napr. živelné 
katastrofy a pod. 

3. V prípade vyššej moci sú povinní partneri preukázateľne 
informovať druhého partnera  v  priebehu  5 dní o začiatku a konci 
vyššej moci a v priebehu ďalších 10 dní potvrdiť správu  pripojením  
písomného potvrdenia ich obchodnej komory. Ak zmluvný partner 
nesplní túto povinnosť, nemôže sa odvolávať na pôsobenie vyššej 
moci. 

4. Za prípad vyššej moci nebudú považované omeškania dodávky zo 
strany  subdodávateľov, štrajky a výluky, ktoré sú ohraničené len 
na jeden závod, zásahy  zo  strany  úradov alebo  nedostatok  
úradných  povolení, ďalej vady materiálu, ako aj výrobné chyby. 

XVII. Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávate ľ je oprávnený od  zmluvy odstúpiť,  ak je  dodávate ľ 
v omeškaní s plnením dodacej lehoty a viac ako 15 dní a toto 
omeškanie nebolo vyvolané prípadom vyššej moci. 

2. Objednávate ľ  je  oprávnený  od  zmluvy  odstúpiť,  ak  vyššia  
moc trvá  viac ako 1 mesiac  a neprišlo k žiadnej dohode medzi 
zmluvnými partnermi o zmene termínov. 

3. Objednávate ľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť okamžite, ak 
dodávka nezodpovedá zmluve. 

4. Ak objednávate ľ z týchto dôvodov odstúpi, je dodávate ľ povinný 
spätne uhradiť čiastky už objednávate ľom  zaplatené, najneskôr 
do 30 dní od žiadosti objednávate ľa spolu so zmluvnou pokutou 
vo výške 20% z dovtedy uhradených faktúr. Zaplatením tejto 
zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu 
vzniknutej škody,  

 
V Žiari nad Hronom, 01.August 2017 
 
 

 


