VŠEOBECNÉ
OBCHODNÉ
PODMIENKY
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI gd – Team, a.s.
NA NÁKUP TOVAROV A/ALEBO SLUŽIEB
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Čl.I
Úvodné ustanovenia
Všeobecné obchodné podmienky obchodnej
spoločnosti gd–Team, a.s., so sídlom:
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, ČO: 35941677,
zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I,
odd. Sa, vložka č. 3619/B (ďalej len „gd–Team,
a.s.“) sa vzťahujú na všetky záväzkové vzťahy,
do ktorých vstupuje spoločnosť gd–Team, a.s.
ako kupujúci (ďalej len „Objednávateľ“) za
účelom zaobstarania tovaru a/alebo služby
a/alebo diela (ďalej len „Zmluva“) s fyzickou
alebo právnickou osobou ako predávajúcim
tovaru a/alebo poskytovateľom služby a/alebo
zhotoviteľom diela (ďalej len „Dodávateľ“), ak
ich aplikácia nie je v Zmluve výslovne vylúčená.
Pre vylúčenie pochybností platí, že Zmluvou sa
rozumie aj uzavretie zmluvy na základe návrhu
Objednávateľa na uzavretie zmluvy a prijatia
tohto návrhu Dodávateľom podľa zaužívanej
praxe zmluvných strán.
Snahou gd-Team, a.s. je, aby tieto všeobecné
obchodné podmienky spoločnosti gd-Team,
a.s. (ďalej len „VOP“) tvorili stabilný podklad
pre obchodné vzťahy s Dodávateľmi za účelom
obstarania tovarov a/alebo služieb. Dňom
účinnosti zmeny VOP sa VOP stávajú záväznými
pre
vzťahy
medzi
Objednávateľom
a Dodávateľom.
VOP obchodnej spoločnosti gd-Team, a.s. sú
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej
medzi
Objednávateľom
a Dodávateľom.
V prípade rozporu alebo nezrovnalosti medzi
ustanoveniami
Zmluvy
a týmito
VOP
spoločnosti gd-Team, a.s., má prednosť
odchylné ustanovenie, ktoré sa nachádza
v Zmluve.
Tieto VOP spoločnosti gd-Team, a.s.,
nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2016.
Čl. II
Definície pojmov

2.1 Čas plnenia“ znamená čas dodania Plnenia
alebo jeho časti dohodnutý Zmluvnými
stranami v Zmluve.
Čas sa počíta takto:
a) lehota určená podľa dní sa začína
pracovným dňom, ktorý nasleduje po
udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej
začiatok
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b) lehoty určené podľa týždňov, mesiacov
alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa,
ktorý sa svojím označením zhoduje
s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej
začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet,
posledným dňom mesiaca,
c) ak posledný deň lehoty pripadne na deň
pracovného voľna alebo deň pracovného
pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
„Dielo“ znamená najmä:
a) zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod
kúpu tovaru,
b) montáž určitej veci, jej údržba,
c) vykonanie dohodnutej opravy alebo
úpravy určitej veci,
d) hmotne zachytený výsledok inej činnosti,
e) zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo
úprava stavby alebo jej časti.
„Dodací list“ alebo „Protokol o poskytnutí
Služieb“/“Výkaz
prác
a služieb“
alebo
„Akceptačný protokol“ znamená podľa povahy
druhu Plnenia (Tovar/Služba/Dielo) písomný
protokol odovzdaní a prevzatí Plnenia alebo
jeho časti, ktorý obsahuje najmä:
a) označenie
oprávnených
zástupcov
Zmluvných strán a ich podpisy,
b) presný čas odovzdania a prevzatia Plnenia
alebo jeho časti,
c) popis Plnenia,
d) kúpnu cenu,
e) v prípade, že Objednávateľ prevezme
Plnenie s drobnými vadami nebrániacimi
riadnemu užívaniu Plnenia, aj popis
takýchto drobných vád Plnenia, ako aj
lehotu a spôsob ich odstránenia.
„Dodávateľ“ znamená fyzickú alebo právnickú
osobu, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu
s Objednávateľom na základe Zmluvy.
„Dôverná informácia“ má význam podľa čl. V.
týchto VOP.
„Kúpna cena“ znamená celkovú cenu za Plnenie
dohodnuté Zmluvnými stranami v Zmluve.
„Miesto plnenia“ znamená miesto dodania
Plnenia dohodnuté Zmluvnými stranami
v Zmluve.
„Objednávateľ“ má význam podľa bodu 1.1
týchto VOP.
„Objednávka“ znamená písomný návrh
Objednávateľa na uzavretie Zmluvy, ktorý
obsahuje:
a) špecifikáciu objednaného Plnenia,
b) u každého
objednaného
Plnenia
požadované množstvo a jednotku,
c) celkovú kúpnu cenu objednávaného
Plnenia stanovenú ako súčet jednotkových

cien objednávaného Plnenia v príslušnom
požadovanom množstve,
d) lehota, v ktorej má byť prijatie návrhu
písomne potvrdené Dodávateľom,
e) výslovný odkaz na tieto VOP
f) miesto dodania objednaného Plnenia,
g) lehota dodania objednaného Plnenia
h) osoba poverená prevziať za stranu
Objednávateľa objednané Plnenie.
2.10 „Plnenie“ má význam podľa bodu 3.1 týchto
VOP.
2.11 „Podstatným porušením Zmluvy“ sa rozumie
porušenie Zmluvy, ktoré je ako podstatné
porušenie výslovne označené v Zmluve alebo
porušenie Zmluvy, ak Zmluvná strana
porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia
Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné
predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý
vyplynul z jej obsahu alebo z okolností pri
takom porušení Zmluvy. Pri pochybnostiach sa
predpokladá, že porušenie Zmluvy nie je
podstatné.
2.12 „Právnymi predpismi“ sa rozumejú všeobecne
záväzné právne predpisy aktuálne platné na
území Slovenskej republiky.
2.13 „Služba“ znamená poskytnutie služby, práce
alebo výkonu, pokiaľ nespadá pod Dielo.
2.14 „Stranou oprávnenou a Stranou povinnou“
rozumejú buď Objednávateľ alebo Dodávateľ
vystupujúci v Zmluve a to podľa súvislostí,
ktoré tento výklad vyžadujú.
2.15 „Tovar“ znamená hnuteľnú vec alebo
ovládateľnú prírodnú silu slúžiacu potrebám
ľudí. Tovar je určený jednotlivo alebo podľa
množstva a druhu. Ak tovar vyžaduje inštaláciu,
predpokladá sa, že tovarom je aj inštalácia ako
aj vykonanie príslušných testov, prípadne
spustenie tovaru do prevádzky. Ak hodnota
inštalácie tovaru prevažuje hodnotu tovaru
alebo ak prevažujúca časť povinností
Dodávateľa v rámci dodania tovaru spočíva
v činnostiach, ktoré sa považujú za dielo, je
dodanie takéhoto tovaru považované za Dielo.
2.16 „Tretia osoba“ alebo „Tretia strana“ znamená
osobu odlišnú od Objednávateľa a Dodávateľa.
2.17 „Vyššou mocou“ sa rozumie výnimočná udalosť
alebo okolnosť, ktorá objektívne znemožňuje
Zmluvnej strane plniť jej povinnosti podľa tejto
Zmluvy, a: (a) ktorá je mimo kontroly a vplyvu
Zmluvnej strany, (b) proti vzniku ktorej sa
Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť
pred uzavretím Zmluvy, (c) ktorej nastaniu sa
nemohla Zmluvná strana nijako vyhnúť, alebo
ho odvrátiť, (d) ktorú nebolo možné predvídať
ani pri vynaložení maximálnej odbornej
starostlivosti, a (e) zodpovednosť za ktorú

udalosť alebo okolnosť nie je možné pripísať
Zmluvnej strane.
2.18 „VOP“ znamená Všeobecné obchodné
podmienky obchodnej spoločnosti gd-Team,
a.s.
2.19 „Zmluva“ má význam podľa bodu 1.1 týchto
VOP.
2.20 „Zmluvná strana“ znamená samostatne
Objednávateľ alebo Dodávateľ.
2.21 „Zmluvné strany“ znamenajú spoločne
Objednávateľ a Dodávateľ.
Čl. III
Zmluva a uzavretie Zmluvy
3.1 Predmetom Zmluvy je predovšetkým:
3.1.1
Záväzok Dodávateľa za podmienok
dohodnutých v Zmluve:
a) dodať Objednávateľovi Tovar a previesť na
neho vlastnícke právo k Tovaru a/alebo
b) poskytnúť Objednávateľovi Službu a/alebo
c) vykonať
pre
Objednávateľa
Dielo
špecifikované v Zmluve, (ďalej spoločne
alebo ktorékoľvek z vyššie uvedených
písm. a) až c) „Plnenie“)
3.1.2
a súčasne záväzok Objednávateľa zaplatiť
Dodávateľovi Kúpnu cenu za Plnenie podľa
bodu 3.1 vyššie.
3.2 Doručením písomného potvrdenia Dodávateľa,
že konkrétnu Objednávku Objednávateľa za
podmienok
uvedených
v Objednávke
akceptuje, a to najneskôr do uplynutia
akceptačnej lehoty uvedenej v Objednávke
(ďalej tiež ako „Akceptácia Objednávky“),
dochádza k uzavretiu príslušnej Zmluvy.
3.3 Akékoľvek podmienky pripojené Dodávateľom
k Akceptácii Objednávky sa považujú za
odmietnutie Objednávky a k uzavretiu Zmluvy
nedochádza, pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne
nedohodnú inak.
3.4 Až do akceptácie Objednávky bude
Objednávateľ
oprávnený
Objednávku
jednostranne zrušiť. Dodávateľ nebude mať
v tomto prípade nárok na náhradu akýchkoľvek
nákladov alebo škody ani platbu časti Kúpnej
ceny. Po Akceptácii Objednávky bude
Objednávateľ oprávnený od Akceptovanej
Objednávky alebo jej ucelenej časti odstúpiť
tiež v prípade, ak je takéto Plnenie
objednávané ako subdodávka pre konkrétneho
zákazníka Objednávateľa (ďalej len „Zákazník“),
táto informácia bola uvedená v Objednávke
a záväzok Objednávateľa dodať také plnenie
Zákazníkovi z akéhokoľvek právneho dôvodu
zanikol.

Čl. IV
Práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy
A. Dodávka objednaného Tovaru
4.1 Dodávateľ vydá Objednaný Tovar Objednané
služby len oprávnenej osobe, ktorá je uvedená
v Objednávke.
4.2 Objednaný Tovar Dodávateľ riadne zabalí
a prepraví tak, aby bola s náležitou
starostlivosťou vylúčená manipulácia a prístup
Tretích strán k objednaným Tovarom aj počas
ich prepravy bez zjavného porušenia
prepravného obalu.
4.3 Až do momentu odovzdania objednaných
Tovarov Objednávateľovi, Dodávateľ zabezpečí
na vlastné náklady riadne poistenie
objednaných Tovarov pre ich náhodným
zničením alebo poškodením.
4.4 Dodávku objednaných Tovarov potvrdí na
Dodacom liste Objednávateľ v mieste dodania
Plnenia.
B. Dodacia lehota objednaného Tovaru
4.5 Pokiaľ sa medzi Zmluvnými stranami
nedohodne nič iné, lehota pre dodanie
objednaných Tvarov je maximálne 7 dní odo
dňa Akceptácie Objednávky.
4.6 Dodávateľ písomne vyzve Objednávateľa
k vyzdvihnutiu objednaných Tovarov v Mieste
dodania Plnenia tak, aby k ich dodaniu mohlo
dôjsť najneskôr v posledný deň dodacej lehoty.
C.

Prechod nebezpečenstva a nadobudnutie
vlastníckeho práva k objednanému Tovaru
4.7 Nebezpečenstvo škody na objednanom Tovare
a vlastnícke právo k nemu prechádza na
Objednávateľa dňom dodania objednaného
Tovaru podľa čl. IV bod A. týchto VOP.
4.8 Spolu s vlastníckym právom k objednanému
Tovaru Tretej strany Objednávateľ nadobúda
zároveň nevýhradné právo (licenciu) trvale,
bezodplatne a teritoriálne neobmedzene užívať
spolu s príslušným objednaným Tovarom tiež
akýchkoľvek predmet práva duševného
vlastníctva obsiahnutý v objednanom Tovare
Tretej strany alebo dodávaný spolu s ním,
najmä
počítačový
program,
databázu
v akejkoľvek forme a to za licenčných
podmienok stanovených príslušnou Treťou
stranou. Dodávateľ je povinný vopred
preukázateľne oboznámiť Objednávateľa
s takýmito licenčnými podmienkami Tretej
strany.
D. Poskytnutie
objednaných
a dodanie Diela

Služieb

4.9 Lehota pre poskytnutie jednotlivých Služieb je
uvedená v Zmluve a pokiaľ sa medzi Zmluvnými
stranami nedohodne nič iné, plynie od
Akceptácie Objednávky.
4.10 Poskytnutie príslušných objednaných Služieb
potvrdí Objednávateľ písomným podpisom
Protokolu
o poskytnutí
objednaných
Služieb/Výkazu prác a služieb (protokol
o inštalácii, protokol o vykonanom školení
a pod). Protokol o poskytnutí Služieb/Výkaz
prác
a služieb
potvrdený
podpisom
Objednávateľa je podkladom pre fakturáciu
Kúpnej ceny alebo jej príslušnej časti viažucej sa
k objednaným Službám.
4.11 Dielo a objednané Služby, ktorých predmetom
bolo zhotovenie Diela, sa považujú za
poskytnuté, odovzdané a Objednávateľom
prevzaté
až
momentom
podpísania
Akceptačného protokolu ohľadom Diela
Objednávateľom, v ktorom Objednávateľ
potvrdí vykonanie a odovzdanie Diela v súlade
so Zmluvou a týmito VOP. V rovnakom
momente prechádza na Objednávateľa
nebezpečenstvo škody na Diele. Vlastníkom
zhotovovaného Diela je po celú dobu
Objednávateľ. Ustanovenie časti C. tohto
článku VOP ani bodu 4.10 sa v prípade Diela
nepoužijú.
4.12 Pokiaľ súčasť Plnenia podľa bodu IV časti D.
týchto VOP tvorí aj autorské dielo, alebo iný
predmet práv duševného či priemyselného
vlastníctva, v rozsahu v akom to príslušné
všeobecné záväzné kogentné právne predpisy
vyslovene nezakazujú, Dodávateľ prevádza na
Objednávateľa všetky práva viažuce sa
k takémuto predmetu, bez obmedzenia na to,
či ide v danom prípade o majetkové autorské
práva, práva ku know-how, práva na
(technické) riešenie (patent), práva na design či
úžitkový vzor, alebo iné práva duševného či
priemyselného
vlastníctva
tak,
aby
Objednávateľ bol výlučne a neobmedzene
oprávnený tieto nerušene pod svojim vlastným
obchodným menom aplikovať, užívať, požívať,
šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať,
adaptovať, modifikovať, ďalej vyvíjať, chrániť,
vrátane práva na zabezpečenie patentovej
ochrany k riešeniu, práva na ochranu designu,
práva na ochranu úžitkovým vzorom resp.
obdobné spôsoby ochrany príslušných práv
duševného
a priemyselného
vlastníctva
a nakladať s nimi.
4.13 V rozsahu v akom príslušné všeobecne záväzné
kogentné právne predpisy neumožňujú prevod
práv tak ako je uvedené vyššie v bode 4.12,
Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi trvalú,
výlučnú a neobmedzenú prevoditeľnú licenciu

na používanie takýchto predmetov práv
duševného a priemyselného vlastníctva tak,
aby Objednávateľ bol výlučne a neobmedzene
oprávnený tieto nerušene pod svojim vlastným
obchodný menom aplikovať, užívať, požívať,
šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať,
adaptovať, modifikovať, ďalej vyvíjať a nakladať
s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom
rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne
alebo v celosti Tretej strane, pričom odmena za
poskytnutie takejto licencie je obsiahnutá
v cene objednaných Služieb a/alebo Diela,
ktorých výsledkom je takýto predmet práv
duševného alebo priemyselného vlastníctva.
4.14 Ustanovenie bodov 4.12 a 4.13 sa rovnako
použijú v prípade, ak autorské dielo alebo iný
predmet práv duševného vlastníctva Dodávateľ
v rámci poskytovania objednaného Plnenia pre
Objednávateľa vytvoril, a to bez ohľadu na to, či
takéto autorské dielo alebo iný predmet práv
duševného vlastníctva bol v Objednávke
vyslovene uvedený alebo nie.
4.15 Licencia podľa bodov 4.12 až 4.14 je
bezodplatná a udeľuje sa na celú dobu trvania
ochrany práv príslušného práva duševného či
priemyselného vlastníctva v zmysle príslušných
ustanovení právnych predpisov Slovenskej
republiky alebo medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná.
4.16 V prípade, ak bude výsledkom poskytnutia
objednaného Plnenia v zmysle Zmluvy spoločné
autorské dielo, Zmluvné strany sa dohodli, že
výlučným vykonávateľom majetkových práv
k spoločnému dielu bude Objednávateľ, pričom
odmena za poskytnutie takéhoto oprávnenia je
obsiahnutá v cene objednaného Plnenia,
ktorého výsledkom je takýto predmet práv
duševného alebo priemyselného vlastníctva.
4.17 Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na
povahu predmetu Plnenia podľa týchto VOP
a/alebo Zmluvy platí, že ak je dodávka Plnenia
na základe Zmluvy realizovaná v rámci
subdodávky pre Zákazníka Objednávateľa
a táto informácia bola uvedená v Objednávke,
považuje sa objednané Plnenie za poskytnuté
Objednávateľovi až potvrdením takého
poskytnutia zo strany Zákazníka Objednávateľa.
E. Záručné podmienky
4.18 Na
plnenie
Dodávateľ
poskytuje
Objednávateľovi záruku za akosť v trvaní
najmenej 24 mesiacov (pokiaľ nie je v Zmluve
dohodnuté inak) počnúc dňom ich dodania
Objednávateľovi. V prípade Diela, dňom jeho
akceptáciou Objednávateľom.
4.19 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré boli
zistené pri dodávke, ako aj za vady, ktoré vznikli

v záručnej dobe podľa tohto článku. Dodávateľ
zodpovedá za to, že počas trvania záruky si
Plnenie zachová svoje vlastnosti v súlade s jeho
špecifikáciou. Nedostatok takýchto vlastností
bude považovaný za vadu.
4.20 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli po
uplynutí záručnej doby, ak tieto boli spôsobené
porušením jeho zmluvných povinností.
4.21 Dodávateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania
záruky zabezpečí vlastnými kapacitami
bezplatné odstránenie všetkých vád, ktoré
spadajú pod záruku. Odstránením vád sa
rozumie
bezplatná
výmena
materiálu
a bezplatný výkon činností potrebných na
uvedenie Plnenia podľa povahy jeho druhu do
bezvadného pôvodného funkčného stavu.
Obsahom záruky Dodávateľa za poskytnutú
objednanú Službu je povinnosť odstrániť vadu
poskytnutia Služby opätovným poskytnutím
predmetnej Služby.
4.22 Vady objednaného Plnenia bude Objednávateľ
oprávnený uplatniť u Dodávateľa najneskôr do
uplynutia záručnej doby vzťahujúcej sa
k objednávanému Plneniu.
4.23 V prípade omeškania Dodávateľa s plnením
povinností vyplývajúcich zo záručných
podmienok, bude Objednávateľ oprávnený
zabezpečiť odstránenie vád objednaného
Plnenia na náklady Dodávateľa. Ostatné nároky
Objednávateľa podľa týchto VOP, alebo Zmluvy
alebo zákona tým nebudú dotknuté.
4.24 V prípade, ak sa tá istá vada na príslušnom
druhu Plnenia prejaví v záručnej dobe
opakovanie, bude Objednávateľ oprávnený od
kúpy predmetného objednaného Plnenia
odstúpiť.
4.25 Záruka sa nevzťahuje na vady Plnenia ku ktorým
došlo v dôsledku:
a) Zničenia alebo poškodenia Plnenia
nesprávnym zaobchádzaním, prípadne
skladovaním pokiaľ Plnenie nie je
skladované v priestoroch Dodávateľa,
alebo prevádzkovaním za podmienok,
ktoré sú v rozpore s podmienkami na
prevádzkovanie príslušného Plnenia.
b) Použitia nesprávnych podkladov, pokynov
a vecí od Objednávateľa, na nevhodnosť
ktorých bol Objednávateľ Dodávateľom
upozornený, a Objednávateľ napriek tomu
na ich použití trval.
c) Zničenie alebo poškodenia akoukoľvek
živelnou udalosťou.
d) Zničenia alebo poškodenia nesprávnou
obsluhou.
e) Zničenia alebo poškodenia neodborným
zásahom Objednávateľa alebo Tretej
osoby, ako aj akýchkoľvek zásahov alebo

zmeny spolupracujúcich zariadení bez
vedomia Dodávateľa.
f) Toho, že Objednávateľ alebo ním určený
užívateľ príslušného Plnenia nezabezpečil
riadny
výkon
nevyhnutných
profylaktických a udržiavacích úkonov,
o potrebe
vykonania
ktorých
bol
Dodávateľom písomne informovaný pre
uzavretím Zmluvy.
g) Zničenia alebo poškodenia Plnenia
externým skratom v rámci napájacej siete.
h) Zničenia alebo poškodenia vodou
z vodovodných rozvodov a zariadení.
i) Zničenia alebo poškodenia vniknutím
cudzieho predmetu, ktorý nie je súčasťou
zariadenia, požívatín, tekutín (napr. kávy,
minerálky) a pod..
j) Výskytu menšieho estetického nedostatku
(napr.: povrchové poškodenie – praskliniek
plastového krytu a pod.).
4.26 V prípade pochybností Dodávateľa o tom, či sa
v zmysle predošlého bodu 4.25 tohto článku
VOP na danú vadu vzťahuje záruka alebo nie,
Dodávateľ odstráni vadu v rámci záruky bez
ohľadu na ustanovenia predošlého bodu tohto
článku VOP. Pokiaľ sa však znaleckým
posudkom súdneho znalca z príslušného
odboru ustanoveného po dohode Zmluvných
strán (náklady na spracovanie znaleckého
posudku znášajú strany rovným dielom)
preukáže, že k vzniku vady došlo v dôsledku
okolností uvedených v predošlom bode tohto
článku VOP, bude mať Dodávateľ právo na
náhradu účelne vynaložených nákladov na
odstránenie
predmetnej
vady
a tiež
spracovanie znaleckého posudku.
4.27 Objednávateľ sa za účelom plynulého
odstraňovania prípadných záručných vád
zaväzuje:
a) Zabezpečiť Dodávateľovi prístup k Plneniu
za účelom servisného zásahu podľa týchto
VOP.
b) Poskytnúť Dodávateľovi v nevyhnutnom
rozsahu súčinnosť.
c) Dodržiavať všetky podmienky záruky podľa
týchto VOP.
F. Platobné podmienky
4.28 Kúpnu cenu objednaných Tovarov a/alebo
Služieb a/alebo Diela bude Dodávateľ
oprávnený fakturovať Objednávateľovi najskôr
dodaním objednaných Tovarov a/alebo Služieb
a/alebo Diela. V prípade Diela dňom jeho
protokolárnej akceptácie Objednávateľom.
Pokiaľ v Akceptovanej objednávke nie je
výslovne uvedené inak, Kúpna cena ani žiadna
jej časť nezahŕňa daň z pridanej hodnoty, ktorá

bude fakturovaná spolu s Kúpnou cenou alebo
jej príslušnou časťou v zmysle príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
4.29 Faktúra Dodávateľa bude obsahovať všetky
zákonné náležitosti faktúry – daňového
dokladu a musí byť doručená Objednávateľovi
na adresu jeho sídla uvedenú v Zmluve, alebo
inú na tento účel oznámenú Dodávateľovi.
Prílohou faktúry bude podľa povahy Plnenia: a)
Dodací
list
potvrdený
zástupcom
Objednávateľa
preukazujúci
dodanie
objednaných Tovarov a/alebo b) v prípade
Služieb Protokol o poskytnutí Služieb/Výkaz
prác
a služieb
potvrdený
zástupcom
Objednávateľa a/alebo c) v prípad Diela
Akceptačný protokol podpísaný zástupcom
Objednávateľa.
4.30 Faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa
jej doručenia Objednávateľovi pokiaľ sa
Zmluvné strany nedohodnú v Zmluve inak.
4.31 Faktúru vystavenú v rozpore s týmito VOP,
Zmluvou alebo zákonom bude Objednávateľ
oprávnený vrátiť Dodávateľovi v lehote 3
pracovných dní odo dňa jej doručenia
s poukazom na konkrétny rozpor faktúry
s týmito VOP, Zmluvou či zákonom. Lehota
splatnosti takto vrátenej faktúry tým prestáva
plynúť.
Doručením
opravenej
faktúry
Objednávateľovi začína plynúť nová lehota
splatnosti.
4.32 Kúpna cena bude považovaná za uhradenú
momentom
pripísania
príslušnej
celej
fakturovanej čiastky v prospech bankového
účtu Dodávateľa uvedeného na príslušnej
faktúre.
4.33 Úprava Kúpnej ceny je možná iba v prípade, že
to pripúšťa Zmluva.
4.34 Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na
iné ustanovenia týchto VOP a bez ohľadu na
údaji o dátume splatnosti uvedený v príslušnej
faktúre Dodávateľa platí, že ak je dodávka
Plnenia na základe Zmluvy realizovaná v rámci
subdodávky pre Zákazníka Objednávateľa
a táto informácia bola uvedená v Objednávke,
akákoľvek faktúra Dodávateľa ohľadom Kúpnej
ceny Plnenia predmetu Zmluvy sa stáva
splatnou (t.j. splatnosť faktúry sa automaticky
upravuje) na pätnásty deň po tom, čo
Objednávateľ
obdržal
od
Zákazníka
zodpovedajúcu úhradu za predmet fakturovaný
takouto faktúrou minimálne vo výške
zodpovedajúcej
faktúre
Dodávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje o prijatí takejto
úhrady od Zákazníka bezodkladne (najneskôr
do 5 pracovných dní) informovať Dodávateľa
a do 15 dní od prijatia úhrady od Zákazníka
uhradiť príslušnú faktúru Dodávateľa. Zmluvné

strany vyhlasujú, že takéto podmienky
splatnosti akceptujú a považujú ich za
dojednané v hrubom nepomere k právam
a povinnostiam Dodávateľa z týchto VOP
a/alebo zo Zmluvy.
G. Sankcie
4.35 V prípade omeškania Dodávateľa s riadnym
alebo včasným dodaním objednaných Tovarov,
bude Objednávateľ oprávnený vyúčtovať
Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
Kúpnej ceny riadne alebo včas nedodaných
objednaných Tovarov bez DPH denne. Nárok
Objednávateľa na náhradu škody tým nebude
dotknutý.
4.36 V prípade omeškania Dodávateľa s riadnym
alebo včasným poskytnutím objednaných
Služieb a/alebo Diela, bude Objednávateľ
oprávnený vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% Kúpnej ceny riade alebo
včas
neposkytnutých
Služieb
a/alebo
nedodaného Diela bez DPH denne. Nárok
Objednávateľa na náhradu škody tým nebude
dotknutý.
4.37 V prípade
omeškania
Objednávateľa
s uhradením fakturovanej sumy v lehote jej
splatnosti bude Dodávateľ oprávnený účtovať
Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške
0,03% dlžnej sumy denne.
4.38 V prípade
omeškania
Dodávateľa
s odstránením vád objednaného Plnenia, ktoré
sa vyskytli počas záručnej doby, v lehote
uvedenej v časti „E – Záručné podmienky“
týchto VOP, inak 15 dní, bude Objednávateľ
oprávnený účtovať Dodávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,1% Kúpnej ceny pre príslušný
druh objednaného Plnenia za každý deň
omeškania. Nárok Objednávateľa na náhradu
škody tým nebude dotknutý.
Čl. V
Ochrana dôverných informácií
5.1 Počas plnenia svojich záväzkov podľa týchto
VOP a/alebo Zmluvy môže byť potrebné pre
Objednávateľa
zverejniť
Dodávateľovi
informácie, ktoré sa v zmysle tohto článku VOP
a/alebo Zmluvy budú považovať za dôverné
alebo obchodné tajomstvo (ďalej len „Dôverné
informácie“).
5.2 Pre účely tejto zmluvy bude pojem Dôverná
informácia zahŕňať akékoľvek údaje uvedené
v týchto VOP a/alebo Zmluve, jej prílohách,
Objednávke, najmä údaje týkajúce sa Tovarov
a/alebo Služieb a/alebo Diela, ako aj dáta
a interné informácie obchodnej, finančnej či
právnej povahy, popis pracovných metód

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

a postupov Objednávateľa a iné obdobné
informácie
poskytnuté
Dodávateľovi,
zverejnenie alebo sprístupnenie ktorých tretej
osobe by Objednávateľ alebo jeho zákazník
moli dôvodne pociťovať ako ujmu, a to bez
ohľadu na to, či takéto Dôverné informácie
budú výslovne označené ako „Dôverné“ alebo
nie.
Objednávateľ bude dbať na to, aby Dôverné
informácie
boli
podľa
možnosti
čo
najdôslednejšie označené písomne či ústne ako
dôverné.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť a chrániť
Dôverné informácie Objednávateľa pred
zverejnením a sprístupnením Tretím stranám
bez písomného súhlasu Objednávateľa. Pokiaľ
Dodávateľ preukázateľne prezradí, sprístupní,
zverejní, oznámi Dôverné informácie Tretej
strane v rozpore s ustanoveniami týchto VOP
a/alebo Zmluvy, bude sa to považovať za
podstatné porušenie Zmluvy a Dodávateľ sa
v takom
prípade
zaväzuje
zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
15.000,- EUR (slovom pätnásťtisíc Euro), ako aj
každú preukázateľnú škodu presahujúcu výšku
tejto zmluvnej pokuty za každý prípad takéhoto
porušenia pravidiel ochrany Dôverných
informácií.
Povinnosti ochrany Dôverných informácií podľa
tohto článku zmluvy budú trvať ešte päť rokov
po ukončení platnosti Zmluvy.
Povinnosť ochrany sa nevzťahuje na prípady,
kedy povinnosť poskytnúť Dôverné informácie
Tretej osobe vyplýva bezpochyby z príslušného
všeobecne záväzného právneho predpisu alebo
rozhodnutia orgánu verejnej moci vydaného na
jeho základe.
Povinnosť ochrany podľa týchto VOP a Zmluvy
sa nevzťahuje na Dôvernú informáciu, ktorá:
a) je verejne dostupná alebo neskoršie sa
stane verejne dostupnou iným spôsobom
ako porušením Zmluvy, alebo
b) bola poskytnutá Treťou stranou bez
podobných obmedzení týkajúcich sa
dôvernosti,
c) bola
známa
prijímajúcej
strane
preukázateľne predtým ako došlo k jej
poskytnutiu.
Čl. VI
Ukončenie Zmluvy

A. Ukončenie Zmluvy
6.1 Zmluvu je možné ukončiť pred dohodnutou
dobou trvania alebo pre dodaním Plnenia iba
na základe:
a) Písomnej dohody Zmluvných strán.

6.2

6.3

6.4

6.5

b) Odstúpenia
od
Zmluvy
z dôvodov
a spôsobom uvedeným v bode 6.3 nižšie
a ust. § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
c) Riadnym splnením všetkých záväzkov
Zmluvných strán v súlade so Zmluvou
a týmito VOP.
Dohoda o zániku Zmluvy musí mať písomnú
formu, inak je neplatná. Jej súčasťou musí byť
finančné vyrovnanie vzájomných záväzkov
Zmluvných strán. Bez ustanovenia o finančnom
vyrovnaní je dohoda o zániku Zmluvy neplatná.
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo odstúpiť
od Zmluvy na základe písomného oznámenia
o odstúpení zaslaného druhej Zmluvnej strane
s účinkami ku dňu doručenia bez poskytnutia
primeranej dodatočnej lehoty na plnenie
v prípade, ak druhá Zmluvná strana:
a) Nesplní riadne a včas akúkoľvek zo svojich
povinností uvedených v Zmluve alebo
v týchto VOP, alebo pokiaľ ešte pred
uplynutím týchto lehôt je zrejmé, že
Zmluvná strana do uplynutia stanovených
lehôt niektorú zo svojich povinností
nestihne riadne a včas zaistiť, pokiaľ
nesplnenie povinností tejto Zmluvne
strany nebolo spôsobené konaním druhej
Zmluvnej strany. Porušenie akejkoľvek
povinnosti Dodávateľa uvedenej v Zmluve
alebo v týchto VOP sa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy, pokiaľ nie je
v Zmluve dohodnuté inak.
b) Poruší zmluvné alebo zákonné povinnosti
nepodstatným
spôsobom
a napriek
písomnému upozorneniu Oprávnenej
Zmluvnej strany nevykoná porušujúca
Zmluva strana nápravu v lehote stanovenej
v tomto písomnom upozornení, alebo ak
Zmluvná strana opakovane poruší zákonné
alebo zmluvné povinnosti.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy
tiež v prípade, ak Dodávateľ, jeho zamestnanci
alebo jeho subdodávatelia porušili platné
právne predpisy a/alebo vnútorné predpisy
Objednávateľa
upravujúce
bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci, požiarnu
bezpečnosť, jadrovú bezpečnosť a ochranu
životného prostredia.
Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom
doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením
od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti
Zmluvných strán zo Zmluvy, okrem tých, ktoré
sú uvedené v § 351 ods. 1 Obchodného
zákonníka a tých ustanovení Zmluvy a/alebo
VOP, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných
strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú
trvať aj po ukončení Zmluvy.

6.6 Záväzok Objednávateľa k plneniu za práce,
ktoré Dodávateľ uskutočnil najneskôr v deň
účinku odstúpenia od Zmluvy, zostáva
zachovaný. Zodpovednosť Dodávateľa za vady
Plnenia zostáva zachovaná.
6.7 Pokiaľ dôjde zo strany Objednávateľa
k odstúpeniu
od
Zmluvy
z dôvodov
nezapríčinených Dodávateľom, zaväzuje sa
Objednávateľ uhradiť Zhotoviteľovi sumu
v rozsahu doposiaľ vykonaných prác na
realizácii Plnenia ku dňu oznámenia
o odstúpení. Rozsah rozpracovanosti Plnenia
bude vzájomne odsúhlasený Zmluvnými
stranami.
6.8 Zmluvné strany sú okrem dôvodov stanovených
v bodoch 6.3 až 6.5 týchto VOP oprávnené
odstúpiť od Zmluvy zo zákonných dôvodov
uvedených v ust. § 344 a nasl. Obchodného
zákonníka.
B.
6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je
oprávnený
zrušiť
Zmluvu
zaplatením
odstupného Zhotoviteľovi vo výške 10%
z Kúpnej ceny neuskutočneného Plnenia.
6.10 Objednávateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi,
že využíva svoje oprávnenie zrušiť Zmluvu
zaplatením odstupného a zaplatiť dohodnutú
výšku odstupného. Splnením týchto dvoch
podmienok sa Zmluva zrušuje.
6.11 Zrušenie Zmluvy zaplatením odstupného
Objednávateľom nemá za následok vznik
nároku Dodávateľa na zaplatenie zmluvnej
pokuty, nároku na náhradu škody alebo
akejkoľvek inej ujmy, ktorá u Dodávateľa
nastala v príčinnej súvislosti so zrušením
Zmluvy podľa tohto odseku VOP.
6.12 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie §
355 ods. 2 Obchodného zákonníka sa na ich
zmluvné vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a týchto
VOP nepoužije.
Čl. VII
Komunikácia
7.1 Akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek iná
formálna komunikácia medzi Zmluvnými
stranami musí byť realizovaná v písomnej
forme a vyhotovená v slovenskom jazyku,
príslušnej Zmluvnej strane musí byť zaslaná
alebo doručená osobne, poštou (formou
doporučenej zásielky), expresnou kuriérskou
službou na adresu, faxové číslo alebo e-mailovú
adresu uvedenú v Zmluve (môže byť aj v záhlaví
Zmluvy) alebo na iné adresy, ktoré si Zmluvné
strany navzájom určia na účely ich vzájomnej
komunikácie.

7.2 Akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek iná
formálna komunikácia sa považujú za riadne
doručené:
a) V deň doručenia zásielky príslušnej
Zmluvnej strane, ak bola zásielka doručená
osobne, kuriérskou službou alebo poštou
(ako doporučená zásielka) alebo ak adresát
odmietne
zásielku
prevziať
dňom
odmietnutia prevzatia zásielky (uvedené sa
primerane vzťahuje aj na prípad, kedy sa
zásielka vrátila odosielateľovi ako
nedoručená).
b) V prípade zaslania zásielky faxom alebo emailom v deň faxového prenosu alebo
odoslania e-mailu, ak bola zásielka
odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek
pracovný deň, v ostatných prípadoch
v pracovný deň nasledujúci po dni
odoslania, a to všetko za predpokladu, že
originál faxovej správy alebo e-mailu bol
doručený príslušnej Zmluvnej stane
spôsobom uvedeným vyššie do troch (3)
dní odo dňa jej doručenia faxom alebo emailom.
Čl. VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
A. Rozhodné právo riešenie sporov
8.1 Tieto VOP, Zmluva a vzťahy vyplývajúce zo
Zmluvy alebo so Zmluvou súvisiace sa riadia
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
8.2 Vzťahy neupravené v týchto VOP alebo
v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
8.3 Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek
ustanovenie tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa
dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia
ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej
republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne
vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie
mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne)
význam
alebo
obsah
ktoréhokoľvek
ustanovenia tejto Zmluvy.
8.4 Všetky spory vyplývajúce z VOP alebo zo
Zmluvy alebo v súvislosti s nimi budú riešené
predovšetkým
dohodou
a vzájomnými
rokovaniami za účelom dosiahnutia dohody
o prípadných sporoch. Tieto rokovania musia
byť vedené v dobrej viere a s cieľom zachovania
účelu sledovaného týmito VOP. V prípade, ak
túto dohodu nebude možné dosiahnuť, je
každá zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa
na príslušný všeobecný súd Slovenskej
republiky so svojim nárokom alebo žiadosťou.

B. Zmeny a dodatky
8.5 Objednávateľ má výhradné právo jednostranne
zmeniť VOP. Objednávateľ je povinný oznámiť
zmenu VOP Dodávateľovi bezodkladne po
nadobudnutí účinnosti zmeny VOP. Zmenené
VOP sa aplikujú na záväzkový vzťah Zmluvných
strán odo dňa nadobudnutia ich účinnosti.
Zmenené VOP nemajú vplyv na právne nároky,
ktoré vznikli medzi Zmluvnými stranami pred
účinnosťou zmeny.
C.

Obmedzenie možnosti postúpiť práva
a povinnosti
8.6 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená
postúpiť svoje práva a povinnosti podľa týchto
VOP úplne alebo čiastočne na Tretiu osobu bez
písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.
D. Oddeliteľnosť
ustanovení
a právne
nástupníctvo
8.7 Jednotlivé ustanovenia týchto VOP sú
vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť
ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv
na platnosť ostatných ustanovení, s výnimku
prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy
alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto
neplatného ustanovenia zrejmé, že dané
ustanovenie nemôže byť oddelené od
ostatných príslušných ustanovení.
8.8 V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení
bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude
spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané
ustanovenie platiť tak, ako keby bola
predmetná časť vypustená. Ak však takýto
postup nie je možný, Zmluvné strany sa
zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých
krokov potrených za tým účelom, aby bolo
dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom,
ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade
s príslušným právnym predpisom nahradí.
8.9 Práva a povinnosti každej zo Zmluvných strán
založené Zmluvou, ktorej neoddeliteľnou
súčasťou sú tieto VOP prechádzajú aj na jej
právnych nástupcov.
E. Prílohy
8.10 Prílohy,
ktoré
obsahuje
Zmluva
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

sú

F. Jazykové vyhotovenia
8.11 VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak by
boli VOP vyhotovené v slovenskej verzii a inej
jazykovej verzii, v prípade rozporu medzi
jazykovými
verziami
je
rozhodujúca
vyhotovená slovenská verzia VOP.

