
Všeobecné dodacie podmienky
 

1 .  R o z s a h  
1.1. Platia výlučne tieto Dodacie podmienky; kolízne alebo 

odlišné podmienky odberateľa (objednávateľa) platia 

len vtedy, ak s tým dodávateľ písomne súhlasí. 

1.2. Tieto Všeobecné dodacie podmienky platia aj pre 

všetky ostatné obchodné rokovania, následné 

objednávky a dodávky náhradných dielov, pritom sa 

nevyžaduje žiadny ďalší odkaz na ne.  

1.3. Podmienky pre všetky objednávky, zmluvy 

uzatvorené medzi zmluvnými stranami na účel 

plnenia tejto zmluvy sú uvedené v tejto zmluve. 

Pomocné zmluvy a uistenia, ako aj dodatky alebo 

doplňujúce informácie k zmluve uzatvorené písomne 

alebo prostredníctvom e-mailu, musia mať písomnú 

formu. 

2 .  P o n u k a  a  p o t v r d e n i e  
o b j e d n á v k y  

2.1. Ponuky sú záväzné len vtedy, ak obsahujú termín ich 

akceptácie. Aby sa stali právne záväznými, musia byť 

písomne potvrdené dodávateľom. 

2.2. Dodávateľ si vyhradzuje všetky vlastnícke a autorské 

práva k obrázkom, nákresom, výpočtom a ďalším 

dokumentom týkajúcim sa ponuky a podobným 

informáciám, či už hmotnej alebo nehmotnej povahy, 

ako aj k informáciám v elektronickej forme; tieto môžu 

byť sprístupnené tretím osobám len s písomným 

súhlasom dodávateľa a okamžite sa musia na 

požiadanie vrátiť, ak objednávka nebude zadaná 

dodávateľovi.  

3 .  R o z s a h  d o d á v o k  a  s l u ž i e b  
3.1. Pre určenie rozsah dodávok a služieb je rozhodujúca 

písomná zmluva. Ak písomná zmluva neexistuje, je pre 

rozsah dodávok a služieb rozhodujúci dokument, 

ktorým Dodávateľ potvrdil objednávku Odberateľovi. 

Pre dodávky budú použité dodacie podmienky 

INCOTERMS, platných v deň uzatvorenia zmluvy. 

3.2. Informácie v prospektoch, katalógoch alebo vo 

všeobecných technických dokumentoch sú záväzné len 

vtedy, keď je na ne uvedený písomný odkaz. 

3.3. Náklady na dohodnutú montáž, včítane všetkých 

potrebných dodatočných cestovných nákladov 

technikov, náklady na ubytovanie, na dopravu 

pomocného materiálu budú hradené Objednávateľom 

samostatne nad rámec kúpnej ceny dodávky, ak nie je 

písomne dohodnuté inak.   

3.4. Ak by rozsah služieb zahŕňal softvér, odberateľ získa 

nevýlučné právo na používanie softvéru. Odberateľ 

môže softvér kopírovať alebo spracovať len do 

rozsahu povoleného platnými zákonmi.  

3.5. Čiastočné dodávky sú dovolené iba na základe 

písomnej dohody zmluvných strán.  

3.6. V prípade vývozu dodávky do inej krajiny je 

povinnosťou Odberateľa zaistiť v krajine určenia 

povolenie na dovoz tovaru. Pri medzinárodných 

dodávkach sú povinnosti dodávateľa podmienené 

vývoznou licenciou, ktorej udelenie sa môže vyžadovať. 

Všetky výrobky, ktoré podliehajú vývozným 

obmedzeniam, dodá dodávateľ v súlade s príslušnými 

platnými vývoznými predpismi a sú určené výlučne na 

použitie a zostanú v krajine dovozu dohodnutej s 

odberateľom. Ak by odberateľ mal v úmysle výrobky 

opätovne vyviezť, je povinný postupovať v súlade s 

príslušnými vývoznými predpismi. Je zakázané 

opätovne vyvážať výrobky, tak jednotlivo, aj ako súčasť 

určitého systému, v rozpore s týmito predpismi.  

3.7. V prípade, že Odberateľ odstúpi od zmluvy po začatí 

realizácie predmetu zmluvy Dodávateľom, je Odberateľ 

povinný zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

10% z ceny dodávky. 

4 .  C e n a  a  p l a t o b n é  p o d m i e n k y  
4.1. Ak výslovne nie je uvedené inak, rozumie sa, že všetky 

ceny sú uvedené v EUR. Ceny platia pre dovozné 

transakcie „ex works“ (EXW) Bratislava, bez obalu. 

4.2. V cenách nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty; tá 

sa uvedie osobitne vo faktúre v sadzbe platnej v deň 

vystavenia faktúry. 

4.3. Odpočítanie zliav a zrážok si vyžaduje osobitnú 

písomnú dohodu. 

4.4. Ak sa v potvrdení objednávky nestanovuje inak, kúpna 

cena je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, 

bez akýchkoľvek zrážok.  

Ak by celková suma objednávky zariadenia alebo 

systému presiahla 10 000 EUR, platba za zariadenie sa 

vykoná v nasledujúcich splátkach, pokiaľ sa nedohodnú 

inak: 

- 30 % zo sumy objednávky je splatných okamžite, bez 

zrážok, pri potvrdení objednávky na inžinierske práce a 

objednané materiály; 

- 40% zo sumy objednávky je splatných okamžite, 

bez zrážok, pri oznámení pripravenosti na dodávku 

alebo jej prevzatie, podľa podmienky INCOTERMS 

platnej v čase objednania, ktorá je dohodnutá v 

objednávke. 

- 30 % zo sumy objednávky je splatných okamžite, bez 

zrážok, do 30 dní po dodávke alebo prevzatí alebo po 

uplynutí dodacej lehoty o viac ako 4 týždne v prípade, 

ak odberateľ dodávku neprevezme. 

4.5. Ak odberateľ nedodrží lehotu splatnosti, je povinný 

uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý 

deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo na 

náhradu škody. 

4.6. Pri medzinárodných dodávkach a pokiaľ nie je 

písomne dohodnuté inak, dodávka tovaru podlieha 

predloženiu neodvolateľného akreditívu odberateľom 

v prospech dodávateľa, ktorý musí byť potvrdený 

bankou dodávateľa. 

4.7. V prípade neuhradených platieb, si dodávateľ môže 

po zaslaní písomného oznámenia odberateľovi 

prestať plniť svoje povinnosti bez toho aby bol v 

omeškaní, až dovtedy kým platby neobdrží. 

4.8. Vlastnícke práva k predmetu dodávky prechádzajú na 

Odberateľa až po úhrade celej hodnoty dodávky. Pri 

nedodržaní úhrad faktúr je Dodávateľ oprávnený 

demontovať zariadenie. 

5 .  T e r m í n y  d o d á v o k  a  s l u ž i e b  
5.1. Pre dodávky sú rozhodujúce písomné vyhlásenia 

oboch zmluvných strán alebo, ak tieto neexistujú, 

písomné potvrdenie objednávky dodávateľom. 

Nevyhnutný predpokladom pre dodržanie všetkých 

lehôt je prijatie všetkých dokumentov, ktoré má 

poskytnúť odberateľ, ako aj poskytnutie všetkých 

potrebných licencií, súhlasov, najmä plánov, ako aj 

dodržanie dohodnutých platobných podmienok a 

ďalších povinností odberateľa. Ak by tieto požiadavky 

neboli včas splnené, lehota sa primerane predĺži; to 

neplatí, ak je za meškanie zodpovedný dodávateľ. 

5.2. Ak je nedodržanie lehôt spôsobené vyššou mocou, 

napr. mobilizáciou, vojnou, nepokojmi alebo 

podobnými udalosťami, napr. štrajkami alebo 

odstávkami, lehoty sa primerane predĺžia. 

5.3. Ak inštalácia a montáž nie sú neoddeliteľnou 

súčasťou dohodnutých služieb, lehota sa považuje za 

splnenú, ak je zásielka, pripravená na uvedenie do 

prevádzky, odoslaná a prevzatá v stanovenej lehote. 

Ak dodávka mešká z dôvodov, za ktoré je 

zodpovedný odberateľ, na to, aby sa lehota 

považovala za splnenú, stačí oznámenie, že zásielka 

je pripravená na odoslanie. 

5.4. Ak je za nedodržanie lehoty zodpovedný dodávateľ a 

za predpokladu, že došlo ku vzniku skutočnej škody, 

môže odberateľ požadovať náhradu za každý celý 

týždeň omeškania do výšky 0,5 % a maximálne 5 % z 

ceny za dodávanú časť, ktorú v dôsledku omeškania 

nemožno uviesť do prevádzky. Nároky odberateľa na 

náhradu škody, ktoré presiahnu limity uvedené v 

odseku 5.4, sú vylúčené vo všetkých prípadoch 

meškania dodávky alebo služieb aj po uplynutí 

akejkoľvek lehoty stanovenej dodávateľom. To 

neplatí, ak zodpovednosť vyplýva zo zákona v 

prípadoch úmyselnej hrubej nedbanlivosti alebo 

ublíženia na zdraví; pritom s tým nie je spojená 

žiadna zmena dôkazného bremena v neprospech 

odberateľa. 

5.5. Právo odberateľa na odstúpenie od zmluvy po 

uplynutí dodatočnej lehoty stanovenej dodávateľom 

zostáva nedotknuté. Dodatočná lehota musí byť 

primeraná a musí trvať aspoň štyri týždne. 

5.6. Ak by malo dodanie systému, podsystému alebo 

iného tovaru meškať o viac ako štyri týždne po 

oznámení dodávateľa, že odoslanie je pripravené, a z 

dôvodov, za ktoré je zodpovedný odberateľ, 

dodávateľ má nárok na uloženie systému alebo 

podsystému mimo výrobného miesta na náklady 

odberateľa. Dodávateľ si môže účtovať poplatok za 

uskladnenie vo výške 0,5 % z ceny uloženého 

predmetu za každý začatý mesiac neprevzatia 

zásielky. Dodávateľ, resp. odberateľ majú právo 

odôvodniť vyššie alebo nižšie náklady na 

uskladnenie. Odberateľ ďalej znáša náklady na ďalšie 

vzniknuté výdavky, napr. náklady na zábezpeku 

plnenia. 

6 .  P r o j e k t o v a n i e  z a r i a d e n í  a  s y s -
t é m o v  

6.1. V období projektovania, je počet vypracovaných 

revízií odberateľom obmedzený na jednu. Ďalšie 

revízie sa vypracujú za poplatok po schválení 

doplňujúcej ponuky vypracovanej dodávateľ. 

Ponúkané revízie sa vykonajú až po akceptovaní 

ponuky odberateľom. 

6.2. Revízie vykoná dodávateľ do dvoch týždňov po ich 

prijatí a vráti ich odberateľovi. 

6.3. Po prijatí revízie od dodávateľa ich odberateľ do 

dvoch týždňov overí a vráti dodávateľovi. 

6.4. Omeškanie spôsobené neplnením zo strany 

odberateľa a to nedodržaním lehôt alebo z dôvodu 

žiadosti odberateľa o viac ako jednu revíziu, má 

okamžitý vplyv na dohodnutú dodaciu lehotu. 

Dohodnutá dodacia lehota sa považuje za predĺženú 

o omeškanie spôsobené odberateľom.  

7 .  N e b e z p e č e n s t v o  p o š k o d e n i a  

t o v a r u ,  P r e v z a t i e  t o v a r u  
7.1. Nebezpečenstvo škody počas dodávky prechádza 

na Odberateľa v deň plnenia, aj keď sú prepravné 

náklady platené: 

a) Za tovar bez alebo s montážou, aj keď je 

vykonaná len čiastočná dodávka, v čase 

odoslania alebo prevzatia. Na požiadanie 

a na náklady odberateľa dodávateľ poistí 

tovar proti rizikám obvyklým pri preprave. V 

prípade uzatvorenia tohto druhu poistenia 

Dodávateľ musí byť okamžite informovaný o 

každom prípadnom poškodení tovaru počas 

prepravy. 

b) Pri dodávkach s montážou v prevádzkach 

odberateľa v deň prevzatia alebo, ak sa 

zmluvné strany dohodnú, po bezproblémovej 

skúšobnej prevádzke, najviac však 30 dní 

odo dňa dodania zariadenia alebo systému. 

7.2. V prípadoch posunutia odoslania dodávky, začiatku 

montáže, vykonania montáže, prevzatia v 

prevádzkach Odberateľa alebo skúšobnej prevádzky 

z dôvodov, za ktoré je zodpovedný Odberateľ alebo 

ak by Odberateľ meškal s prevzatím z iných 

dôvodov, riziko škody prechádza na Odberateľa. 

7.3. Dodávateľ zabalí tovar za účelom prepravy tak ako je 

podľa skúseností dodávateľa dostatočné a obvyklé. 

Ak má odberateľ zvláštne požiadavky na balenie, je 

Dodávateľ povinný tieto požiadavky splniť iba vtedy, 

ak to písomne potvrdí a ak sa strany dohodli na 

odmene za takéto balenie dodávky. 

8 .  M o n t á ž  a   u v e d e n i e  d o  

p r e v á d z k y  
Montáž zariadení a systémov Dodávateľa môže 

vykonať len kvalifikovaný personál v súlade s 

usmerneniami dodávateľa a príslušnými technickými 

normami. 

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, keď montáž vykonáva 

Dodávateľ, platia nasledujúce pravidlá: 

8.1. Odberateľ prevezme dodávku včas a na vlastné 

náklady zabezpečí: 

a) všetky zemné, stavebné a ostatné pomocné 

práce, ktoré nie sú vyčlenené pre dodávateľa 

vrátane požadovaných odborných a pomocných 

robotníkov, stavebných materiálov a nástrojov, 

b) vybavenie potrebné pre montáž a uvedenie do 

prevádzky, ako je lešenie, zdvíhacie zariadenia, 

dopravné zariadenia, chemikálie, palivá a mazivá na 

uvedenie zariadenia do prevádzky. 

c) energie, vodu a ich privedenie na miesto 

inštalácie, dodávky vrátanie prípojok, kúrenia 

a osvetlenia. 

d) dostatočne veľký, vhodný, suchý a uzamykateľný 

priestor v mieste montáže na uloženie súčastí 

strojov, prístrojov, materiálov, nástrojov, náradia atď. 

a miestností pre montážnych pracovníkov vrátane 

vhodných sanitárnych zariadení s ohľadom na 

okolnosti. Okrem toho, na ochranu majetku 

dodávateľa a montážnych pracovníkov prijme 

odberateľ na stavenisku rovnaké opatrenia, aké by 

prijal na ochranu svojho vlastného majetku, 

e) ochranné odevy a ochranné prístroje špeciálneho 

charakteru vyplývajúce zo špecifických podmienok 

na  mieste inštalácie. 

8.2. Odberateľ pred začatím montážnych prác a bez 

vyžiadania poskytne požadované informácie o 

umiestnení káblov podzemného vedenia elektrickej 

energie, plynovodných a vodovodných potrubí alebo 

podobných inštalácií pod miestom inštalácie 

zariadenia.  

8.3. Pred začatím montáže musia byť na mieste montáže 

všetky zásoby, predmety a ukončené prípravné 

práce, aby sa mohla začať montáž podľa zmluvy a 

aby sa mohli práce vykonávať bez prerušenia. 

Príjazdové cesty a miesto inštalácie musia byť 

vyrovnané a vyčistené. 

8.4. Ak dôjde k omeškaniu inštalácie, montáže alebo 

začatia prác z dôvodu okolností, za ktoré nie je 

zodpovedný dodávateľ, odberateľ znáša v 

primeranom rozsahu náklady za dobu čakania a 

ďalšie cestovné náklady montážnych pracovníkov. 

8.5. Ak nie je možné, aby bol systém nainštalovaný 

okamžite po dodávke, odberateľ je zodpovedný za 

jeho správne uskladnenie podľa usmernení 

dodávateľa. 

8.6. Zariadenie alebo systém môžu uviesť do prevádzky 

len technici schválení dodávateľom a podľa 

inštrukcií dodávateľa. Technici sú oprávnení 

odmietnuť uvedenie systému do prevádzky, ak 

prevádzkové podmienky, ktoré mal zabezpečiť 

odberateľ, nezaručujú bezpečnú prevádzku 

systému. Odberateľ znáša náklady za omeškanie 

uvedenie do prevádzky, ktoré tým dodávateľovi 

vzniknú. 

8.7. Ak dodávateľ vyzve odberateľa k prevzatiu dodávok a 

služieb po ich dokončení, odberateľ je povinný tak 

urobiť do troch dní. Inak sa prevzatie považuje za 

vykonané. Prevzatie sa považuje za vykonané, aj ak 

sa dodaný tovar a služby používajú, alebo ak sa 

ukončila dohodnutá testovacia fáza, ak bola 

dohodnutá. 

9 .  Z á r u k a  
9.1. Ak by sa ukázalo, že tovar dodaný alebo služby 

poskytnuté dodávateľom sú chybné pretože 

nespĺňajú požadovanú kvalitu, alebo preto, že nie sú 

vhodné na dohodnuté alebo obvyklé používanie, 

dodávateľ podľa vlastného uváženia buď príslušné 

súčiastky alebo služby bezplatne opraví alebo ich 



bezplatne dodá.  

9.2. Záruka na vady materiálu je 12 mesiacov. Pre 

pohony dávkovacích čerpadiel a regulačné systémy 

DULCOMETER® je záruka 24 mesiacov. Lehota 

začína plynúť prechodom rizika (bod 7) na 

odberateľa. V odôvodnených prípadoch sa záručná 

doba môže predĺžiť na 48 mesiacov pod podmienkou, 

že odberateľ uzatvorí na príslušné obdobie zmluvu 

o údržbe. Zmluvná záruka sa nevzťahuje na bežné 

prevádzkové opotrebenie dodávky – tovaru alebo 

jeho častí, na poruchy spôsobené nepozornosťou 

a nedbalosťou pri prevádzke, nesprávnou inštaláciou, 

nedodržaním prevádzkových predpisov zariadení 

alebo prevádzkou za nedovolených a neprimeraných 

podmienok. Záruka sa ďalej nevzťahuje na výmenu 

častí a súčastí zariadení, ktoré sú predpísané 

v dokumentácii dodanej so zariadením. Záruka sond 

Dulcotest® sa nevzťahuje na nefunkčnosť sondy 

ktorá vznikne ako dôsledok jej oporebenia 

prevádzkovými médiamy. 

9.3. Záručná doba sa skracuje o dobu, o ktorú 

Objednávateľ neoprávnene odmietol zmluvné dielo 

prevziať. 

9.4. Záručné práva odberateľa vyžadujú, aby si odberateľ  

riadne splnil svoju povinnosť vykonať kontrolu 

dodávky a uplatnil prípadnú reklamáciu na vady 

dodaných tovarov bezodkladne po ich zistení, 

písomnou formou.   

9.5. Dodávateľ musí mať najprv príležitosť vady v 

primeranej lehote odstrániť. Odberateľ poskytne 

dodávateľovi čas a príležitosť, aby tak urobil. 

Ak by to odberateľ odmietol urobiť, dodávateľ nenesie 

zodpovednosť za vady. 

9.6. Ak vady neodstráni ani počas dodatočného plnenia, 

odberateľ môže od zmluvy odstúpiť   (bez ohľadu na 

nároky na náhradu škody). Odberateľ si nesmie 

nárokovať náhradu za neopodstatnené výdavky. 

9.7. Nároky na uplatnenie vád nevznikajú v prípade 

malých odchýlok od dohodnutej alebo predpokladanej 

kvality, malého zníženia použiteľnosti, bežného 

opotrebenia alebo škody vzniknutej po prechode 

rizika z dôvodu nesprávnej alebo neopatrnej 

manipulácie, nadmerného používania, nevhodného 

prevádzkového materiálu, vadnej konštrukcie diela, 

nevhodného podložia alebo z dôvodu osobitných 

vonkajších vplyvov, ktoré nie sú zakotvené v zmluve, 

a tiež ani v prípade nereprodukovateľných chýb 

softvéru. Ak odberateľ alebo tretie osoby urobia 

nevhodné úpravy alebo opravy, zaniká jeho nárok na 

odstránenie vád a ich následkov. 

9.8. Dodávateľ neznáša dodatočné výdavky, najmä za 

prepravu, cestovanie, pracovné náklady a náklady na 

materiál, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že dodávaný 

tovar bol neskôr prepravený na iné miesto, ako je 

pobočka odberateľa alebo pôvodné miesto určenia, s 

výnimkou prípadu, ak preprava zodpovedá jeho 

riadnemu užívaniu. 

9.9. Odberateľ je vo všetkých prípadoch povinný prijať 

všetky možné a primerané opatrenia na minimalizáciu 

výdavkov na účely dodatočného plnenia. Dodávateľ 

sa bude podieľať na nákladoch na nápravu len vtedy, 

keď je to nevyhnutné na základe faktickej a právnej 

situácie. Podľa vlastného uváženia dodávateľa je 

odberateľ povinný buď vrátiť vadné výrobky alebo ich 

pripraviť na kontrolu a testovanie. 

9.10. Pri každej vrátenej zásielke alebo odoslanom tovare 

odberateľ priloží k zásielke originál faktúry alebo 

originál dodacieho listu, v ktorých uvedie dôvod 

vrátenia a číslo tovaru.   

9.11. Odberateľ má právo na postih dodávateľa len v 

prípade, ak odberateľ neuzatvoril žiadne zmluvy so 

svojim kupujúcim, ktoré presahujú zákonné nároky na 

odstránenie vád. Okrem toho sa body 9.8 a 9.9 

uplatnia zodpovedajúco na rozsah práv odberateľa na 

uplatnenie postihu voči dodávateľovi. 

9.12. Okrem toho, sa bod 12 (Ostatné nároky na náhradu 

škody) taktiež týka nárokov na náhradu škody. 

Rozsiahlejšie nároky alebo nároky odberateľa voči 

dodávateľovi a jeho zamestnancom povereným 

plnením iných povinnosti ako sú uvedené v tomto 

bode 9, sú v dôsledku vád tovaru vylúčené. 

1 0 .  P r á v a  p r i e m y s e l n é h o  v l a s t n í c t v a  
a  a u t o r s k é  p r á v a ;  p r á v n e  v a d y  

10.1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodávateľ je povinný 

uskutočniť dodávku výlučne bez akýchkoľvek práv 

duševného vlastníctva a autorských práv tretích osôb 

(ďalej len vlastnícke práva) v krajine miesta dodávky. 

Ak tretia osoba vznesie voči odberateľovi opodstatnenú 

námietku v dôsledku porušenia vlastníckych práv 

dodávkami dodanými dodávateľom a používanými v 

súlade so zmluvou, dodávateľ je zodpovedný voči 

odberateľovi v lehote stanovenej v bode 9.2 

nasledovne: 

a) Na náklady dodávateľa a na jeho vlastné uváženie, 

dodávateľ buď získa práva na používanie príslušných 

dodávok, upraví ich tak, aby majetkové práva neboli 

porušené ani ak ich zmení. Ak dodávateľ nebude 

schopný tak urobiť z opodstatnených dôvodov, 

odberateľ má zákonné právo od zmluvy odstúpiť, 

alebo má nárok na zľavu. Odberateľ si nesmie 

nárokovať náhradu za neopodstatnené výdavky. 

b) Povinnosť dodávateľa zaplatiť náhradu škody 

podlieha bodu 12. 

c) Vyššie uvedené povinnosti dodávateľa sa považujú 

za platné, ak odberateľ okamžite písomne informuje 

dodávateľa o nárokoch vznesených tretími osobami, 

odmietne porušenie práv a všetky ochranné 

opatrenia a urovnania zostanú vyhradené 

dodávateľovi.  

Ak odberateľ prestane využívať dodaný tovar za 

účelom zníženia škôd alebo z iných dôvodov, 

odberateľ je povinný informovať tretiu osobu o 

skutočnosti, že prerušenie využívania dodaného 

tovaru neznamená priznanie porušenia vlastníckych 

práv. 

10.2. Nároky odberateľa sú vylúčené, ak je za porušenie 

vlastníckych práv zodpovedný odberateľ. 

10.3. Nároky odberateľa sú ďalej vylúčené, ak porušenie 

vlastníckych práv bolo spôsobené v dôsledku 

špeciálnych noriem stanovených odberateľom, 

používaním, ktoré dodávateľ nepredpokladal, alebo 

skutočnosťou, že dodaný tovar bol odberateľom 

upravený alebo bol použitý spolu s výrobkami 

nedodanými dodávateľom. 

10.4. V prípade porušenia vlastníckych práv sa nároky 

odberateľa ustanovené v bode 10.1 písm. a) sa 

uplatnia zodpovedajúco nad rámec ustanovení v 

bodoch 9.4 a 9.10. V prípade ostatných právnych vád 

sa zodpovedajúco uplatnia ustanovenia bodu 9. 

10.5. Rozsiahlejšie nároky alebo nároky odberateľa voči 

dodávateľovi a jeho zamestnancom povereným 

plnením iných povinnosti, ako sú uvedené v tejto 

časti 10, sú v dôsledku právnych vád vylúčené. 

1 1 .  N e m o ž n o s ť  s p l n i ť  d o d á v k u ;  

ú p r a v a  z m l u v y  
11.1. V prípade, že dodávka nie je možné, odberateľ je 

oprávnený nárokovať si náhradu škody, pokiaľ za 

nedodanie dodávky nie je zodpovedný odberateľ. 

Nároky odberateľa na náhradu škody sú obmedzené na 

10% časti dodávky, ktorá nemôže byť uvedená do 

riadnej prevádzky v dôsledku neuskutočnenia dodávky. 

Toto obmedzenie sa neuplatní, ak zodpovednosť 

vyplýva zo zákona  a to v prípadoch úmyselnej a hrubej 

nedbanlivosti alebo ublíženia na zdraví; pritom s tým 

nie je spojená žiadna zmena dôkazného bremena v 

neprospech odberateľa. Právo odberateľa na 

odstúpenie od zmluvy zostáva nezmenené.  

10.1. V prípade dočasnej nemožnosti plnenia povinností sa 

uplatní bod 5 (Lehoty).  

10.2. Ak by nepredvídaná udalosť vymedzená v bode 5.2 

významne zmenila ekonomickú hodnotu alebo obsah 

zásielky alebo mala významný vplyv na činnosť 

dodávateľa, zmluva sa v dobrej viere upraví. Ak to nie 

je ekonomicky výhodné, dodávateľ má nárok od zmluvy 

odstúpiť. Ak má dodávateľ v úmysle uplatniť svoje 

právo na odstúpenie od zmluvy potom, ako sa dozvie o 

rozsahu takejto udalosti, okamžite o tom informuje 

odberateľa. To isté platí aj pre predĺženie dodacej 

lehoty dohodnutej pôvodne s odberateľom. 

1 2 .  O s t a t n é  n á r o k y  n a  n á h r a d u  
š k o d y  

12.1. Akékoľvek nároky na náhradu škody a náhradu 

výdavkov, ktoré mohol mať kupujúci z dôvodu 

porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvnej 

povinnosti a zmluvného vzťahu, neoprávneného 

konania alebo akéhokoľvek iného nesprávneho dôvodu, 

budú vylúčené. 

12.2. Pokiaľ zákon nestanovuje dlhšie premlčacie lehoty, 

všetky nároky na náhradu škody podliehajú premlčacím 

lehotám uvedeným v bode 9.2. 

12.3. Na všetky výrobky s pripojením do siete prechádza 

riziko straty alebo zmeny údajov a riziko prenosu 

chybných údajov na odberateľa po prvom pripojení 

výrobku na prvé sieťové rozhranie. V prípade softvéru 

prechádza riziko straty alebo zmeny údajov a riziko 

prenosu chybných údajov po nainštalovaní softvéru. 

Napriek dôslednej kontrole údajov dodávateľ nepreberá 

žiadnu zodpovednosť za údaje vkladané odberateľom 

do systému, ani do iných systémov prostredníctvom 

otvoreného sieťového rozhrania. Odberateľ je v každom 

prípade zodpovedný za riadnu ochranu údajov pred 

inštaláciou a za používanie aktuálnych antivírusových 

programov. 

1 3 .  Z á r u k a  a  o p i s  v ý r o b k u  

13.1. Záruky sú platné len vtedy, keď sú oznámené písomne 

dodávateľovi. 

13.2. Záruka sa  vzťahuje len na dodávky, za ktoré sú faktúry 

kompletne uhradené. 

13.3. Údaje uvedené v katalógoch, tendrovej dokumentácii, 

ostatných tlačených materiáloch a vo všeobecných 

reklamných textoch nepredstavujú ponuku na uzavretie 

záručnej zmluvy. 

 

1 4 .  V ýh r a d a  v l a s t n í c t v a  
14.1. Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k dodanému 

tovaru (vyhradený tovar) do úplnej úhrady sumy za 

tento tovar vyplývajúci z obchodných vzťahov. Výhrada 

vlastníckeho práva zahŕňa uznaný zostatok na bežnom 

účte, ak si dodávateľ uplatní pohľadávky voči bežnému 

účtu odberateľa (rezerva na bežnom účte). 

14.2. Ak dodávateľ súhlasí s vrátením dodaného tovaru, 

považuje sa to za odstúpenie od zmluvy. Po vrátení 

zakúpeného tovaru je dodávateľ oprávnený opätovne 

použiť tento tovar; výnosy z opätovného použitia sa 

pripíšu k splatným pohľadávkam odberateľa, mínus 

primerané poplatky za opätovné použitie tovaru. V 

prípade zadržania dodaného tovaru je dodávateľ 

oprávnený od zmluvy odstúpiť bez stanovenia lehoty 

odstúpenia. V prípade zadržania alebo iných intervencií 

tretích osôb odberateľ o tom okamžite písomne 

informuje dodávateľa, aby dodávateľ mohol podať 

žalobu. Ak tretie osoby nie sú schopné nahradiť 

dodávateľovi súdne a mimosúdne výdavky žaloby, 

odberateľ je zodpovedný za stratu, ktorá tým 

dodávateľovi vznikne.  

14.3. Odberateľ je oprávnený opätovne predať tovar v rámci 

bežného podnikania; avšak už teraz odberateľ 

postupuje dodávateľovi všetky prípadné pohľadávky, do 

výšky konečnej fakturovanej sumy vrátane dane z 

pridanej hodnoty, ktorá je splatná z opätovného 

predaja, voči kupujúcemu alebo tretím osobám, bez 

ohľadu na skutočnosť či dodaný tovar bol opätovne 

predaný pred alebo po jeho spracovaní. Odberateľ je 

oprávnený uplatniť si túto pohľadávku aj po jej 

postúpení. Právomoc dodávateľa uplatniť si pohľadávku 

ostáva nedotknuté; dodávateľ však súhlasí, že si 

pohľadávku neuplatní, pokiaľ si odberateľ plní svoje 

platobné záväzky riadne a nie je v omeškaní. V takom 

prípade dodávateľ môže požiadať odberateľa, aby mu 

oznámil postúpené pohľadávky a ich dlžníkov, poskytol 

informácie potrebné na ich uplatnenie, poskytol 

príslušnú dokumentáciu a informoval dlžníkov (tretie 

osoby) o ich postúpení. 

14.3. Spracovanie a transformácia dodaného tovaru 

odberateľom sa vždy vykoná pre dodávateľa. Ak je 

dodaný tovar spracovávaný spoločne s ostatnými 

predmetmi nepatriacimi dodávateľovi, dodávateľ sa 

stane spoluvlastníkom nového predmetu vo výške 

úmernej hodnote dodaného tovaru k ostatným 

spracovaným predmetom v čase ich spracovania. Inak 

sa na vec vzniknutú spracovaním uplatňujú rovnaké 

ustanovenia ako v prípade vyhradeného tovaru. 

Odberateľ ďalej postúpi odberateľovi pohľadávky na 

zabezpečenie pohľadávok dodávateľa, ktoré sú splatné 

odberateľovi treťou osobou, spoločne dodaným tovaru 

a majetkom.  

14.5.Ak je dodaný tovar neoddeliteľne zmiešaný s 

ostatnými objektmi nepatriacimi dodávateľovi, 

dodávateľ sa stane spoluvlastníkom nového objektu 

vo výške úmernej hodnote dodaného tovaru k 

ostatným zmiešaným objektom v čase ich zmiešania. 

Ak sa objekty zmiešavajú tak, že vec odberateľa sa 

považuje za hlavnú zložku, zmluvné strany súhlasia, 

že odberateľ postúpi podielové spoluvlastníctvo na 

odberateľa. Odberateľ ponechá výlučné vlastníctvo 

alebo spoluvlastníctvo dodávateľovi. Odberateľ 

majetok poistí v obvyklom rozsahu alebo proti 

obvyklým rizikám, napr. proti požiaru, odcudzeniu, 

poškodeniu vodou a pod. Odberateľ už teraz pridelí 

zástupcovi kupujúceho nárok na náhradu škody, ktorý 

mu vznikol v dôsledku škody vyššie uvedeného typu 

voči poisťovateľom alebo iným tretím osobám vo 

výške fakturovanej hodnoty tovaru. 

14.6. Ak realizovateľná hodnota cenných 

papierov/zábezpek splatná dodávateľovi presahuje 

celkové pohľadávky dodávateľa o viac ako 10%, 

dodávateľ je povinný, na základe vlastného uváženia, 

uvoľniť cenné papiere/zábezpeky na žiadosť 

odberateľa alebo tretej osoby, ktorej cenný 

papier/zábezpeka patrí. 

1 5 .  P o d m i e n k y  o p r a v y  
15.1. Odberateľ súhlasí, že dôkladne vyčistí prístroje alebo 

ich časti, ktoré sú určené na opravu alebo údržbu, aby 

sa vylúčilo každé prípadné nebezpečenstvo pre 

odberateľa. Prístroje sa musia odberateľovi poslať 

bez akýchkoľvek horľavých, toxických, žieravých, 

škodlivých alebo iných látok nebezpečných pre 

zdravie.   

15.2. Odhady nákladov sa účtujú vo forme individuálnej 

paušálnej sadzby, bez ohľadu na to, či je následne 

vystavená objednávka na opravu alebo nie. Keďže 

čas potrebný na zistenie vady je pracovný čas, 

odberateľ si vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi 

presný čas a vynaložené výdavky, ak objednávku 

nemožno vykonať z dôvodu, že: 

a) reklamovanú vadu nie je možné pri dodržaní 

technických postupov zistiť; 

b) objednávka bola stiahnutá počas plnenia 

objednávky. 

15.3. Záručná doba za všetky odborné práce (opravy), 

náhradné diely a zabudovaný materiál, je šesť 

mesiacov. Inak sa uplatňujú záručné podmienky pre 

odberateľov a služby z bodu 9. 

15.4. Platobné podmienky za opravy a servis sa riadia 

podľa bodu 4. Okrem toho sa zmluvné strany dohodli 

na nasledujúcej výhrade vlastníckeho práva:  

a) Ak náhradné súčiastky alebo podobné 

zabudované časti sa počas opravy stanú 



neoddeliteľnými súčasťami, výhrada vlastníckeho 

práva k týmto zabudovaným častiam sa 

vyhradzuje dodávateľovi až do vysporiadania 

všetkých pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy. 

b) Ak je odberateľ v omeškaní s platením alebo si 

neplní svoje povinnosti vyplývajúce z výhrady 

vlastníckeho práva, dodávateľ je oprávnený 

požiadať o vrátenie predmetu, za účelom 

odstránenia zabudovaných súčastí. 

Všetky náklady na vrátenie predmetu a 

odstránenie súčastí znáša odberateľ. 

c) Ak sa oprava vykonáva v priestoroch odberateľa, 

odberateľ umožní dodávateľovi vykonať ich 

odstránenie v priestoroch odberateľa. Mzdové a 

cestovné náklady znáša odberateľ. 

V prípade prístrojov a zariadení, ktoré boli pôvodne 

poslané na účely získania cenového odhadu za 

opravu, ale na ktoré nebude po zaslaní odhadu 

nákladov a druhej upomienky doručená žiadna 

objednávka na požadované opravy, sa vrátia späť na 

náklady objednávateľa.  

 

1 6 .  O d s t ú p e n i e  o d  z m l u v y  
17.1 Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v 

prípade jej podstatného porušenia druhou zmluvnou 
stranou, a to písomne. Za deň odstúpenia sa považuje 
deň doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

17.2 Odberateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch: 
a) je v konkurznom konaní alebo ide do likvidáciu 
b) Dodávateľ je v omeškaní s plnením alebo inak 

hrubo porušuje svoje povinnosti oproti dohodám 
vyplývajúcim zo zmluvy a  napriek 
predchádzajúcej výzve a s poskytnutím 
primeranej lehoty na nápravu  

17.4   Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak si    
odberateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým 
Dodávateľovi znemožní vykonávanie prác. Za 
porušenie zmluvy zo strany Odberateľa sa považuje 
najmä : 

a) nedodržanie lehoty splatnosti na zaplatenie faktúr  
     o viac ako 30 dní 
b) neposkytnutie dohodnutého spolupôsobenia   

17.5  Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od 
zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien  
v preukázanom  rozsahu. 

 

1 7 .  M i e s t n a  p r í s l u š n o s ť  a  

r o z h o d n é  p r á v o  
17.1. Miestna príslušnosť všetkých prípadných sporov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy je sídlo dodávateľa, pod 

podmienkou, že odberateľ je obchodník. Odberateľ je 

však oprávnený podať žalobu aj v mieste sídla 

odberateľa. 

17.2. Na zmluvné vzťahy sa uplatňuje slovenské právo. 

Uplatnenie Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe 

tovaru (CISG) je vylúčené. 

 

1 8 .  O d d e l i t e ľ n o s ť  
Ak by sa jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy stali 

právne neúčinnými, platnosť zvyšných ustanovené to 

žiadnym spôsobom neovplyvní. Neplatí to, ak by 

dodržanie zmluvy predstavovalo neprimerané 

problémy pre druhú zmluvnú stranu. 


