VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

poruší, aby znášal dôsledky, ktoré toto porušenie vyvolá, a to aj zo strany
obchodného partnera.

NA NÁKUP TOVARU A SLUŽIEB
8.
ČLÁNOK 1 – ÚVOD
1.

Tento dokument obsahuje všeobecné obchodné podmienky spoločností
skupiny ŠVEC GROUP na nákup tovaru a služieb od dodávateľov.
Spoločnosti patriace do ŠVEC GROUP sú špecifikované v článku 10.

2.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa uplatňujú na dodávku služieb,
ktorých výsledok bude mať hmotnú podobu ako je napr. úprava veci
(lakovanie, zinkovanie), montáž veci, údržba alebo oprava veci alebo
zhotovenie novej veci; neuplatňujú sa na iné typy služieb ako napr.
preprava vecí, skladovanie vecí, poradenstvo a pod.

3.

Zmluva medzi spoločnosťou ŠVEC GROUP ako odberateľom
a konkrétnym dodávateľom je tvorená (i) týmito všeobecnými obchodnými
podmienkami a (ii) špecifickými podmienkami, ktoré si zmluvné strany
dohodnú pre nákup tovaru alebo služby na základe danej zmluvy.

Ak sa v týchto všeobecných obchodných podmienkach alebo špecifických
podmienkach použije pojem „zmluva“, vzťahuje sa tento pojem na
jednorazovú zmluvu, rámcovú zmluvu a aj realizačnú zmluvu a vykladá
sa podľa kontextu ustanovenia, v ktorom je použitý. Obdobne sa
postupuje pri použití pojmu „objednávka“, ktorý môže zahŕňať jednorazovú
ako aj opakovanú objednávku. Pojem „zmluva“ predstavuje kúpnu zmluvu
alebo zmluvu o dielo; príslušná úprava sa uplatní podľa povahy predmetu
nákupu. Tovar a materiálny výsledok služby, ktorú poskytuje dodávateľ,
sa ďalej označuje aj ako „produkt“; v prípadoch, keď je to relevantné
s ohľadom na povahu služby a očakávaný výsledok, pojem „produkt“
zahŕňa aj vec, ktorú objednávateľ odovzdal dodávateľovi za účelom
poskytnutia služby, a na ktorej dodávateľ vykonal zmeny/úpravy
zodpovedajúce objednaným službám (napr. materiál , ktorý bol povrchovo
upravený lakovaním).

ČLÁNOK 2 – VZNIK ZMLUVY A OBJEDNÁVKY
Vznik rámcovej zmluvy

Dodávateľ sa môže oboznámiť s, stiahnuť si a uložiť tieto všeobecné
obchodné podmienky z webovej stránky ŠVEC GROUP
(https://www.svecgroup.sk/); tieto všeobecné obchodné podmienky mu
môžu byť poskytnuté odberateľom aj prostredníctvom elektronickej
komunikácie alebo priložené k rámcovej zmluve. Uzavretím zmluvy
s odberateľom dodávateľ potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými
obchodnými podmienkami.
4.

1.

Rámcová zmluva medzi odberateľom a dodávateľom nadobúda platnosť
a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Písomná forma
úkonu s podpisom podľa článku 7 ods. 1 a 2 týchto všeobecných
obchodných podmienok sa uplatňuje, ak sa zmluvné strany nedohodnú
inak.

2.

Ak zmluvné strany nepodpisujú zmluvu súčasne, tak návrh zmluvy
podpísaný a doručený jednou zmluvnou stranou musí byť podpísaný
a doručený od druhej zmluvnej strany späť navrhovateľovi najneskôr do
10 pracovných dní od obdržania návrhu, inak zmluva nevznikne, okrem ak
navrhovateľ oznámi druhej zmluvnej strane inak.

Zmluvné strany môžu uzatvoriť zmluvu
(i)

(ii)

na účel jednorazového nákupu tovaru alebo služby, kedy
zmluvné strany uzavierajú jednorazovú kúpnu zmluvu alebo
jednorazovú zmluvu o dielo, ktorá vzniká na základe
jednorazovej
objednávky
odberateľa
potvrdenej
dodávateľom, alebo
3.

V prípade opakovaných objednávok odberateľ zadáva objednávky
elektronickou formou na adresu kontaktnej osoby dodávateľa. Opakovaná
objednávka sa stane záväznou, keď dodávateľ doručí odberateľovi
potvrdenie opakovanej objednávky elektronickou formou na adresu
kontaktnej osoby odberateľa. Strany sa môžu dohodnúť aj na písomnej
forme týchto úkonov s podpisom konajúcej strany.

4.

Dodávateľ je povinný potvrdiť opakovanú objednávku (i) v prípade
surovín, materiálov, súčiastok, komponentov a služieb do jedného
pracovného dňa a (ii) v prípade strojov a zariadení do dvoch pracovných
dní od jej doručenia.

5.

Odberateľ môže opakovanú objednávku odvolať najneskôr do momentu
odoslania jej prijatia dodávateľom. Odberateľ môže zrušiť opakovanú
záväznú objednávku spôsobom podľa článku 9.

6.

Potvrdenie objednávky môže byť obsiahnuté v elektronickej správe alebo
byť zahrnuté v elektronickom dokumente, ktorý je priložený k elektronickej
správe.

7.

Dodávateľ nesmie vykonať zmeny alebo zahrnúť nové podmienky alebo
výhrady do doručenej opakovanej objednávky, a to ani ich vložením do
svojho potvrdenia.

na účel opakovaného nákupu tovaru alebo služby za
dohodnutých podmienok, kedy zmluvné strany uzavierajú
rámcovú zmluvu a nákup tovaru alebo služby sa uskutočňuje
na základe opakovaných objednávok odberateľa potvrdených
dodávateľom, ktoré predstavujú realizačné kúpne zmluvy
alebo realizačné zmluvy o dielo.

5.

V prípade rozporu medzi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami
a špecifickými podmienkami zmluvy s dodávateľom majú špecifické
podmienky prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

6.

Dodanie tovaru sa neuskutočňuje ani zmluva nevzniká na základe ponuky
dodávateľa, aj keď s ňou odberateľ vyjadrí súhlas.

7.

Odberateľ informuje dodávateľa, že tovar alebo výsledok jeho služby,
ktorý mu dodávateľ dodáva, je určený na ďalšie spracovanie alebo
použitie na výrobu výrobku, ktorý odberateľ dodáva svojim obchodným
partnerom, ktorí pôsobia prevažne ako OEM dodávatelia,
v automobilovom alebo inom odvetví. Odberateľ a dodávateľ preto
vstupujú do vzájomnej spolupráce s cieľom uspokojiť požiadavky
obchodného partnera, a tým zabezpečiť dlhodobú spoluprácu
s obchodným partnerom a presadiť sa v konkurenčnom prostredí, čo bude
prínosom pre obe zmluvné strany.
Za účelom vyššie sa dodávateľ zaväzuje postupovať v súlade so zmluvou
uzavretou s odberateľom a poskytnúť súčinnosť pri riešení potrebných
záležitostí, ak aj presahujú úpravu zmluvy. Objednávateľ kladie dôraz
najmä na to, aby si dodávateľ plnil svoje povinnosti podľa zmluvy a, ak ich
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Zadávanie opakovaných objednávok na základe rámcovej zmluvy

Ak je nevyhnutné vykonať zmenu v doručenej objednávke a táto zmena je
v súlade s rámcovou zmluvou, dodávateľ nie je povinný potvrdiť
objednávku, ale oznámi požadovanú zmenu odberateľovi bezodkladne
(najneskôr do jedného pracovného dňa) a odberateľ môže vystaviť novú
objednávku, ktorou zruší predchádzajúcu objednávku.

Ak dodávateľ vykoná zmeny alebo doplnenia v doručenej opakovanej
objednávke alebo pošle objednávateľovi potvrdenie objednávky, ktoré
bude obsahovať zmeny alebo doplnenia oproti objednávke, môže sa
odberateľ rozhodnúť prijať takéto zmeny a doplnenia, v ktorom prípade
musí doručiť dodávateľovi potvrdenie o ich prijatí bezodkladne (najneskôr
do jedného pracovného dňa); v takom prípade medzi stranami platia
podmienky objednávky v znení zmien vyplývajúcich z potvrdenia
dodávateľa.
8.

Opakovaná objednávka musí zodpovedať podmienkam rámcovej zmluvy.
V prípade rozporu medzi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,
špecifickými podmienkami zmluvy a opakovanou objednávkou, platí, že
rámcová zmluva má prednosť a nahrádza časť opakovanej objednávky,
ktorá je v rozpore s rámcovou zmluvou.

produktu môže zahrňovať aj váhu obalu, len ak je to dohodnuté
v špecifických podmienkach zmluvy.
4.

Odberateľ nadobudne vlastnícke právo k produktu v momente, keď je mu
dodaný a jeho prevzatie je písomne potvrdené odberateľom. V prípade
služieb poskytovaných na veci zostáva odberateľ vlastníkom veci
odovzdanej na účel poskytnutia služieb a automaticky sa stáva vlastníkom
zmien na veci zodpovedajúcim objednaným službám.

5.

Odberateľ potvrdí prevzatie produktu dodávateľovi, príp. jeho dopravcovi,
pri prevzatí produktu. Odberateľ má povinnosť prevziať produkt, ak je
dodaný v súlade so zmluvou, objednávkou, vrátane dokumentácie
k produktu, v objednanom množstve, požadovanom balení,
s požadovaným označením, a v čase prevzatia nevykazuje vady. Ak
odberateľ zistí nesúlad dodaného produktu s podmienkami podľa
predchádzajúcej vety, má právo produkt neprevziať a produkt sa považuje
za nedodaný. Prevzatie produktu, ktorý nie je v súlade so zmluvou alebo
objednávkou, nepredstavuje súhlas objednávateľa s týmto nesúladom
ani vzdanie sa nároku na jeho nápravu a riadne plnenie zo strany
dodávateľa.

6.

Dodávateľ je povinný dodať s produktom dokumentáciu, ktorá je potrebná
na jeho prevzatie, dovoz/tranzit/vývoz, užívanie, spracovanie, prípadnú
inštaláciu, údržbu a starostlivosť, uvádzanie do obehu, technickú
dokumentáciu, návody, bezpečnostnú dokumentáciu, atesty, prehlásenia
o pôvode, dokumentáciu potrebnú na jeho prípadné iné užívanie/použitie
v súlade s jeho účelom a inú dokumentáciu vyžadovanú k produktu na
základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo dohodnutú
zmluvnými stranami v špecifických podmienkach zmluvy.

V prípade potreby objednania produktu mimo podmienok rámcovej
zmluvy, najmä ak taká potreba vyplynie z požiadaviek obchodného
partnera, budú zmluvné strany postupovať podľa článku 9.
Vznik jednorazovej zmluvy na základe jednorazovej objednávky
9.

Na vznik jednorazovej zmluvy na základe jednorazovej objednávky sa
uplatňuje rovnaký postup ako pre opakované objednávky. Odsek 7, druhý
pododsek, a odsek 8 tohto článku sa neuplatňujú.

10.

Odberateľ môže požadovať od dodávateľa, aby jednorazová zmluva na
základe jednorazovej objednávky bola uzavretá písomne s podpisom
konajúcej strany ako je stanovené pre rámcovú zmluvu (napr. v prípade
zákazky s väčšou hodnotou), a vtedy je dodávateľ povinný postupovať
týmto spôsobom.

11.

Odberateľ môže jednorazovú objednávku odvolať spôsobom podľa ods. 5
vyššie. Odberateľ môže zrušiť jednorazovú záväznú objednávku
spôsobom podľa článku 9.

Dokumentácia musí byť dodaná v slovenskom jazyku, okrem ak odberateľ
vyžaduje dokumentáciu v inom jazyku (napr. pre potreby obchodného
partnera) tak, ako je uvedené v špecifických podmienkach zmluvy.
7.

Počas prepravy a pri jeho odovzdaní musí byť produkt označený,
zabalený, zabezpečený, uložený (napr. na paletách) spôsobom podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov a špecifických podmienok
zmluvy. Obal, prípadne iné veci použité pri dodávke produktu, sú
nevratné, okrem ak sa zmluvné strany dohodnú inak (napr. palety),
vrátane spôsobu ich vrátenia.

8.

Odberateľ nie je povinný vykonať okamžitú kontrolu produktu pri jeho
prevzatí, okrem stavu jeho balenia a počtu prevzatých kusov balení alebo,
ak produkt nie je balený, počtu prevzatých kusov produktu.

9.

Odsek 1 bod (ii), odsek 2, 3, 5 až 8 tohto článku sa uplatňujú obdobne aj
na odovzdanie a prepravu veci dodávateľovi, na ktorej má byť služba
poskytnutá.

ČLÁNOK 3 – DODANIE PRODUKTU
1.

Podmienky dodania produktov sú nasledovné:
(i)

(ii)

2.

3.

Dodanie tovaru sa riadi Incoterms®2020. Doložka
Incoterms®2020, ktorá sa aplikuje na dodanie tovaru, je
uvedená v špecifických podmienkach zmluvy. Zmluvné
strany vyhlasujú, že sú oboznámené so znením
Incoterms®2020.
Podmienky dodania produktu, ktorý je výsledkom poskytnutej
služby (najmä miesto dodania, subjekt zodpovedný za
prepravu produktu, znášanie nákladov prepravy a pod.) sú
uvedené v špecifických podmienkach zmluvy.

Dodávateľ je povinný dodať produkt v dohodnutý deň/dátum dodania
produktu alebo v rámci dohodnutej dodacej lehoty, kedy môže dodávateľ
dodať produkt v ktorýkoľvek pracovný deň do uplynutia dodacej lehoty
stanovenej v špecifických podmienkach zmluvy. Ak odberateľ požiada
o dodanie produktu v konkrétny deň v rámci lehoty dohodnutej v rámcovej
zmluve, ktorý uvedie v opakovanej objednávke (napr. z dôvodu
celozávodnej dovolenky na strane odberateľa alebo požiadavky
obchodného partnera), dodávateľ potvrdí tento deň dodania pri
potvrdzovaní objednávky; ak nie je možné potvrdiť tento deň dodania,
zmluvné strany postupujú podľa článku 2 odsek 8 týchto všeobecných
obchodných podmienok.
Dodávateľ je povinný dodať presné množstvo produktu podľa objednávky
alebo, ak sa zmluvné strany dohodnú na povolenej odchýlke
v špecifických podmienkach zmluvy, množstvo produktu podľa
objednávky odchyľujúce sa max. v rozsahu povolenej odchýlky. Váha
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ČLÁNOK 4 – PLATOBNÉ POVINNOSTI
1.

Odberateľ je povinný platiť cenu za produkt, ktorá je uvedená
v špecifických podmienkach rámcovej alebo jednorazovej zmluvy.
Namiesto presnej výšky ceny si zmluvné strany môžu dohodnúť spôsob
určenia ceny, ktorý vedie k stanoveniu presnej výšky ceny. Cena je
dohodnutá ako pevná cena. Cena je dohodnutá bez dane z pridanej
hodnoty, okrem ak špecifické podmienky stanovujú inak.

2.

Zmluvné strany si môžu dohodnúť cenu produktu na určitú dobu jej
platnosti uvedenú v špecifických podmienkach rámcovej zmluvy.
Uplynutie doby platnosti dohody o cene produktu nespôsobuje zánik
rámcovej zmluvy; rámcová zmluva trvá naďalej ale odberateľ môže
zadávať objednávky až po tom, ako strany uzavrú novú dohodu o cene
produktu na ďalšie obdobie. Dohoda o cene (t.j. dohoda o novej prílohe č.
2 rámcovej zmluvy, prípadne jej časti) sa uzatvára spôsobom podľa článku
7 ods. 1 a ods. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

3.

Dodávateľ nie je oprávnený žiadať preddavok na cenu za produkt.

4.

Odberateľ zaplatí cenu na základe faktúry, ktorá musí spĺňať požiadavky
zmluvy a právnych predpisov pre oblasť dane z pridanej hodnoty
a účtovníctva v krajine sídla dodávateľa aj odberateľa.

5.

Zmluvné strany budú fakturovať formou elektronickej faktúry. Elektronická
faktúra musí byť odoslaná z elektronickej adresy kontaktnej osoby
dodávateľa na elektronickú adresu kontaktnej osoby odberateľa. Zmluvné
strany sa môžu dohodnúť v špecifických podmienkach zmluvy na
fakturácii formou papierovej faktúry.

6.

Faktúra môže byť vystavená až po dodaní produktu. Faktúra musí byť
vystavená do 15 dní odo dňa prevzatia produktu odberateľom.

7.

Zmluvné strany sa vopred informujú o svojom statuse platiteľa dane
z pridanej hodnoty, jeho zmene a iných skutočnostiach relevantných vo
vzťahu k tejto dani.

8.

Odberateľ platí cenu produktu v mene, v ktorej je cena dohodnutá
v špecifických podmienkach zmluvy. Náhradu škody, inej ujmy, nákladov
a iné platby sankčného alebo kompenzačného charakteru môže zmluvná
strana požadovať v mene platnej v krajine jej sídla alebo v mene, v ktorej
zmluvná strana znášala tieto platby.

9.

Obdobne podľa tohto odseku môže odberateľ postupovať aj v iných
prípadoch, kedy je povinný poskytnúť peňažné plnenie tretej strane
namiesto dodávateľa, z dôvodu porušenia povinnosti dodávateľa alebo
ako zabezpečenie plnenia dodávateľa na základe všeobecne záväzných
právnych predpisov a/alebo rozhodnutia príslušného orgánu (ako napr.
v prípade prechodu povinnosti zaplatiť pokutu za porušenie zákazu
nelegálneho zamestnávania z dodávateľa na odberateľa za podmienok
stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch).
V prípadoch podľa tohto odseku má odberateľ právo vykonať preventívne
opatrenia, ak má odôvodnené podozrenie, že mu hrozí riziko plnenia
podľa tohto odseku. Tieto opatrenia môžu zahŕňať napr. právo odložiť
fakturovanú platbu dodávateľovi v zodpovedajúcej výške alebo
komunikáciu s príslušnými orgánmi. Zmluvné strany budú vzájomne
komunikovať a spolupracovať tak, aby záležitosti podľa tohto odseku boli
vyriešené bez negatívneho dopadu na ktorúkoľvek zo zmluvných strán.

ČLÁNOK 5 – VADY A ZÁRUKA
1.

Produkt je dodávaný so zárukou za akosť dodávateľa za podmienok tohto
článku 5.

2.

Dodávateľ poskytuje záruku za produkt, vrátane dokumentácie
k produktu, a to že produkt pri jeho dodaní a počas záručnej doby

Odberateľ platí cenu bezhotovostne na bankový účet dodávateľa uvedený
vo faktúre.

10.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní. Lehota splatnosti neuhradených faktúr
dodávateľa sa môže predĺžiť o počet dní omeškania dodávateľa, ak je
dodávateľ v omeškaní s dodaním niektorého jeho produktu, príp. jeho
časti alebo dokumentácie k produktu, alebo je v omeškaní s odstránením
vady niektorého z jeho produktov, a bol na omeškanie písomne
upozornený odberateľom.

11.

Ak odberateľ nešpecifikuje, ktorú faktúru platí, započítava sa platba na
faktúru s najstarším dátumom splatnosti. Ak odberateľ nešpecifikuje inak,
platby sa započítavajú najskôr na istinu/istiny a až následne na úroky
z omeškania.

12.

Odberateľ je povinný platiť platby iné ako cena produktu len ak sú
stanovené v špecifických podmienkach zmluvy. Dodávateľ je oprávnený
upravovať cenu len spôsobom uvedeným v špecifických podmienkach
zmluvy; týmto nie je dotknuté jeho právo poskytnúť odberateľovi zľavu
z ceny produktu. Na platenie iných platieb ako cena sa uplatňujú
ustanovenia tohto článku týkajúce sa platenia ceny primerane.

13.

Odberateľ nenahrádza osobitne dodávateľovi dane, clá a iné
náklady/výdavky spojené alebo vyvolané plnením jeho povinností podľa
zmluvy (týmto nie je dotknutá povinnosť odberateľa platiť daň z pridanej
hodnoty, ktorá sa uplatňuje na fakturovanú platbu). Odberateľ má právo
na bezodplatné licencie udelené dodávateľom v súlade so zmluvou,
bezodplatné právo užívať portál dodávateľa (ak sa strany dohodli na jeho
užívaní) a na bezodplatné odstraňovanie vád produktu na základe záruky
dodávateľa, vrátane výmeny vadného produktu, vrátane veci, na ktorej
bola služba poskytnutá, na náklady dodávateľa.

14.

Dodávateľ nesmie postúpiť pohľadávku ani žiadne právo voči odberateľovi
bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

15.

Ak odberateľ vykoná platbu z dôvodu ručenia za daň z pridanej hodnoty
nezaplatenú dodávateľom, má právo na náhradu ním vynaložených
prostriedkov (vrátane použitia jeho nadmerného odpočtu na tento účel zo
strany daňového úradu) od dodávateľa, a to bezodkladne t.j. počnúc
nasledujúcim dňom. Odberateľ má právo jednostranne započítať túto
pohľadávku, bez ohľadu na jej splatnosť, voči splatným aj nesplatným
pohľadávkam dodávateľa voči odberateľovi.
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(i)

(ii)
(iii)
3.

bude spĺňať dohodnuté vlastnosti (parametre, kvalitu,
požiadavky na funkčnosť/použiteľnosť, balenie a označenie,
prevádzkové parametre, spotrebu, spoľahlivosť a iné
vlastnosti
a požiadavky
dohodnuté
v špecifických
podmienkach zmluvy alebo stanovené v týchto všeobecných
obchodných podmienkach), prípadne ak určité vlastnosti nie
sú výslovne dohodnuté, bude spĺňať obvyklé vlastnosti,
že bude spôsobilý na dohodnutý účel, prípadne ak nebol účel
výslovne dohodnutý, tak na obvyklý účel, a
že nemá právne vady.

Záruka nepokrýva
(i)
(ii)

(iii)

bežné opotrebenie produktu,
vady, ktoré spôsobil svojím konaním odberateľ (napr.
mimozáručná oprava), tretie osoby (napr. vandalizmus,
krádež) alebo vonkajšie udalosti a vplyvy (napr. požiar,
zaplavenie, priemyselný alebo chemický spád, kyslá alebo
alkalická kontaminácia alebo iné prírodné javy, okrem ak
vlastnosti produktu podľa ods. 2 vyššie majú zabezpečovať
odolnosť produktu voči týmto udalostiam a vplyvom), alebo
vady produktu, ktoré sú v príčinnej súvislosti s porušením
povinnosti odberateľa dodržiavať povinnosti týkajúce sa
produktu stanovené jeho výrobcom alebo dodávateľom
v dokumentácii produktu odovzdanej odberateľovi v súlade
s článkom 3 odsek 6 týchto všeobecných obchodných
podmienok alebo stanovené vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch.

4.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu odberateľom.
Odberateľ môže nahlásiť zistenú vadu produktu kedykoľvek do uplynutia
záručnej doby.

5.

Záručná doba je v trvaní dva roky. Záručná doba neplynie počas doby,
odkedy odberateľ oznámi vadu produktu dodávateľovi do jej odstránenia
(t.j. kedy odberateľ získa produkt bez vád) alebo iného spôsobu vyriešenia
uplatnenej vady (napr. formou zľavy z ceny produktu).

6.

Ak odberateľ oznámi vadu dodávateľovi, dodávateľ je povinný potvrdiť
prijatie oznámenia do jedného pracovného dňa. V rovnakej lehote je

dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi spôsob a čas odstránenia
oznámenej vady.
7.

Dodávateľ odstráni vady produktu
(i)
(ii)
(iii)

opravou vady alebo
výmenou produktu alebo jeho vadnej časti,
odstránením právnej vady.

V prípade, ak je možné použiť viac spôsobov odstránenia vady, je voľba
spôsobu odstránenia vady na dodávateľovi. Ak sa rovnaká vada vyskytne
na rovnakom kuse produktu tretí krát, je dodávateľ povinný odstrániť vadu
výmenou produktu (celého kusu), t. j. nemôže odstraňovať vadu opravou.
8.

Odstraňovanie vád produktu, výmena produktu a vrátenie vymieňaného
produktu sa uskutočňuje na náklady a riziko dodávateľa.

9.

Dodávateľ je povinný odstrániť vadu od jej oznámenia v lehote (i) dvoch
pracovných dní, ak sa jedná o suroviny, materiály, súčiastky, komponenty
a služby, a (ii) 15 pracovných dní, ak sa jedná o stroje a zariadenia
a právne vady.

10.

Ak je dodávateľ v omeškaní s odstránením vady, odberateľ má právo
odstrániť vadu prostredníctvom inej odborne spôsobilej osoby a dodávateľ
je povinný nahradiť mu náklady, ktoré mu pri tomto postupe vznikli.

11.

Ak dodávateľ neodstráni vadu v súlade s týmto článkom všeobecných
obchodných podmienok najneskôr v lehote jedného mesiaca od jej
oznámenia, alebo ak sa rovnaký druh vady vyskytne tri krát a viac, avšak
vždy na inom kuse vymeneného produktu, má odberateľ právo zrušiť
záväznú objednávku na daný produkt, t.j. odstúpiť od jednorazovej alebo
realizačnej zmluvy, a dodávateľ je povinný vrátiť odberateľovi cenu
produktu.
Odberateľ má právo odstúpiť od jednorazovej alebo realizačnej zmluvy aj
v prípade, ak produkt už nie je v stave, v akom ho prevzal, ak (i) zmena
stavu nastala v dôsledku prehliadky a vybalenia produktu po jeho dodaní,
alebo (ii) zmena stavu nastala pred zistením vady v dôsledku predaja
produktu alebo jeho (čiastočného) spotrebovania alebo pozmenenia pri
jeho obvyklom použití; zmena stavu nesmie nastať jeho poškodením zo
strany odberateľa alebo iným porušením povinností odberateľa, ktoré sú
v priamej príčinnej súvislosti so zmenou stavu produktu. Odberateľ vráti
produkt bezodkladne po prijatí ceny produktu od dodávateľa.

12.

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zľave z ceny produktu ako spôsobe
riešenia uplatnenej vady produktu.

13.

Ak dodávateľ ponúka svojim zákazníkom predĺženú záruku za produkt, je
povinný informovať o nej odberateľa a, ak sa strany tak dohodnú, zahrnúť
dohodu o uplatnení predĺženej záruky do špecifických podmienok zmluvy.

14.

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na osobitnej záruke pre určité časti
produktu alebo jeho parametre (napr. povrchová úprava produktu).
Podmienky osobitnej záruky budú uvedené v špecifických podmienkach
zmluvy. Osobitná záruka nahrádza všeobecnú záruku podľa tohto článku.

15.

Zmluvná záruka za akosť produktu sa riadi výlučne ustanoveniami zmluvy,
t.j. neuplatňujú sa ňu ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré upravujú
záruku za akosť.

16.

Zákonná zodpovednosť dodávateľa za vady produktu a nárok odberateľa
na náhradu škody spôsobenej vadami produktu zostáva nedotknutá.

ČLÁNOK 6 – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

deň pre účel tejto zmluvy trvá v čase 8.00 hod. – 16.30 hod. Pre účel
dodania a prevzatia produktu je pracovným dňom časový úsek medzi 6.00
hod. – 14.00 hod. t.j. na splnenie povinnosti dodať produkt v určitý
pracovný deň musí byť produkt dodaný v tomto časovom úseku.

Za „pracovný deň“ sa považuje deň, kedy v krajine sídla odberateľa nie je
sobota, nedeľa, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja. Pracovný
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Lehota v trvaní jedného pracovného dňa začína plynúť v momente, keď
nastane skutočnosť, od ktorej sa táto lehota počíta, a končí v najbližší
nasledujúci pracovný deň v rovnakom momente; obdobne sa postupuje
pri počítaní dlhších lehôt.
2.

Žiadna zo zmluvných strán nevykonáva úkony v mene druhej zmluvnej
strany ani na jej účet, okrem ak sa tak výslovne, vopred a v písomnej
forme dohodnú.

3.

Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si potrebnú súčinnosť za účelom
výkonu práv a plnenia povinností podľa zmluvy, okrem ak by to odporovalo
rozumnému riešeniu vzťahov alebo vyvolávalo neprimerané náklady
a/alebo neprimeranú časovú záťaž na strane konajúcej zmluvnej strany.
Špecificky dodávateľ potvrdzuje, že poskytne súčinnosť pri riešení
požiadaviek obchodného partnera, ako napr. poskytne potrebné
informácie a bude spolupracovať v procese auditu vykonávaného
obchodným partnerom, umožní vstup zástupcom obchodného partnera do
svojich prevádzkových priestorov na základe ich odôvodnenej
požiadavky, bude spolupracovať pri analýze a navrhovaní riešení
týkajúcich sa kvality alebo iných parametrov výrobkov. Dodávateľ bude
konať preventívne aj pri riešení dopadov pandémie vyvolanej ochorením
COVID-19 tak, aby sa jej dopad na plnenie zmluvy minimalizoval.

4.

Zmluvné strany sú povinné poskytovať si pravdivé a úplné informácie,
s ohľadom na účel ich poskytnutia.

5.

Dodávateľ je povinný postupovať pri plnení zmluvy s odbornou
starostlivosťou a v súlade s aktuálnymi štandardmi v danom odvetví (de
lege artis). Dodávateľ je povinný dodať produkt v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a technickými normami (medzinárodnými,
európskymi /harmonizovanými a národnými), ktoré platia v mieste výroby
produktu, v mieste sídla dodávateľa aj odberateľa. Dodávka produktu,
ktorý nie je v súlade s technickou normou, je možný len ak dodávateľ
informoval odberateľa o nesúlade pred uzavretím zmluvy a odberateľ
súhlasil s dodávaním takéhoto produktu.

6.

Dodávateľ je povinný dodávať produkt pri dodržaní predpisov a noriem
platných pre oblasť bezpečnosti, ochrany zdravia, ochrany životného
prostredia, oblasť pracovno-právnych vzťahov, ľudských práv,
zodpovedného správania sa pri využívaní zdrojov, a to najmä s ohľadom
na emisie skleníkových plynov, energetickú efektívnosť, využívanie
obnoviteľných zdrojov, zachovanie kvality vody a ovzdušia, zníženie
množstva odpadu pri recyklácii, manažment chemických a nebezpečných
látok, priemyselnú bezpečnosť, ochranu citlivých, dôverných a osobných
údajov, oblasť whistleblowingu a zákaz konať v konflikte záujmov.
Dodávateľ je povinný pri výrobe a dodávke produktu rešpektovať
podmienky, obmedzenia a zákazy, ktoré sa uplatňujú na použitie,
prepravu alebo iné nakladanie s určitými materiálmi, zmesami alebo
látkami v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane
noriem medzinárodného práva, alebo rozhodnutí, príp. iných aktov
príslušných orgánov. Dodávateľ nesmie konať spôsobom, ktorý spĺňa
znaky korupčného konania. Dodávateľ je povinný pri návšteve odberateľa
dodržovať pravidlá a predpisy, ktoré platia vo výrobných a iných
priestoroch odberateľa, a v prípade návštevy u obchodného partnera, je
povinný dodržovať pravidlá a predpisy platné v jeho výrobných a iných
priestoroch.

7.

Povinnosť dodávateľa mať poistenie svojej zodpovednosti za škodu môže
byť dohodnutá zmluvnými stranami v špecifických podmienkach zmluvy.

8.

Zmluva medzi dodávateľom a odberateľom, vrátane informácií
poskytnutých na rokovaniach a v komunikácii, ktoré predchádzali
uzavretiu zmluvy alebo sa uskutočňujú po jej uzavretí, vrátane
realizačných zmlúv, predstavujú dôverné informácie zmluvných strán a,
za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, aj
obchodné tajomstvo tej zmluvnej strany, ktorá ho tak označí. Zmluvná
strana nesmie poskytnúť tieto dôverné informácie tretej strane, okrem ak
má k tomu predchádzajúci písomný súhlas druhej zmluvnej strany.
Detailné podmienky ochrany a nakladania s dôvernými informáciami sú
stanovené v zmluve o mlčanlivosti uzavretej medzi zmluvnými stranami.

9.

Zmluvná strana môže zverejniť informáciu o obchodnej spolupráci
s druhou zmluvnou stranou na základe jej predchádzajúceho písomného
súhlasu. Predchádzajúci písomný súhlas sa vyžaduje aj pre obsah
a spôsob spracovania tejto informácie (či už písomnou formou, vizuálnou
alebo audiovizuálnou formou) pred jeho zverejnením. Ak sa v tejto
komunikácii používajú údaje chránené právom duševného vlastníctva
(napr. registrované ochranné známky) môže strana tieto údaje použiť len
na základe príslušnej licencie.

povinností, je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi náhradu všetkých
nákladov/výdavkov, pokút, škôd alebo strát (vrátane z dôvodu prerušenia
výroby/dodávok na strane obchodného partnera alebo zvolávacej akcie na
výrobky obchodného partnera, ceny práce vyvolanej odstraňovaním
dôsledkov porušenia), alebo inej ujmy na majetku odberateľa (vrátane
navýšenia platieb/poplatkov alebo uplatnenia zliav zo strany obchodného
partnera), ktorá odberateľovi vznikne uplatnením týchto nárokov zo strany
obchodného partnera alebo ktorá odberateľovi vznikne v spojitosti a za
účelom riešenia týchto nárokov (ako napr. náklady na technické, právne
poradenstvo, náklady súdneho konania a i.). Náklady na poradcov
a odborníkov zazmluvnených odberateľom nesmú presahovať primerané
náklady.
Ak porušenie povinnosti nespôsobil výlučne dodávateľ (t.j. na porušení
povinnosti odberateľa voči obchodnému partnerovi spolupôsobili aj iné
osoby ako dodávateľ (vrátane odberateľa) alebo okolnosti mimo vplyvu
osôb v dodávateľskom reťazci), dodávateľ je povinný zaplatiť odberateľovi
náhradu podľa tohto odseku v rozsahu, v akom jeho porušenie spôsobilo
porušenie zo strany odberateľa voči obchodnému partnerovi.

10.

Ak nadobudnutie a použitie produktu na jeho účel odberateľom vyžaduje
licenciu autora/majiteľa na použitie práv z duševného vlastníctva (napr.
licenciu na použitie diela chráneného autorským právom alebo práv na
použitie patentu), je dodávateľ povinný zabezpečiť, že odberateľ
nadobudne tieto práva najneskôr k dátumu prevzatia produktu. Odberateľ
vykoná potrebné úkony na nadobudnutie týchto práv, ak sú udelené za
podmienok zmluvy.

Refundačná povinnosť podľa tohto odseku všeobecných obchodných
podmienok je zmluvným záväzkom a nepredstavuje záväzok na náhradu
škody ani nárok z vady dodaného produktu, ktoré sa uplatňujú spôsobom
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo zmluvy.
Odberateľ si môže uspokojiť určitú ujmu len z jedného právneho dôvodu
a v rozsahu, v akom bude uspokojená, jeho právo uspokojiť ju z iného
právneho dôvodu zaniká.

11.

Zmluvné strany si udelia potrebné licencie na použitie práv z duševného
vlastníctva podľa ods. 9 a 10 tohto článku všeobecných obchodných
podmienok bezodplatne, spôsobom a v rozsahu nevyhnutnom na
dosiahnutie účelu ich použitia a na dobu neurčitú. Ak špecifické okolnosti
situácie odôvodnia iný spôsob, rozsah alebo čas použitia týchto práv
podľa ods. 9 pre PR účely, budú zmluvné strany rokovať o špecifických
podmienkach licencie. V prípade špecifických podmienok licencie pre účel
nadobudnutia a použitia produktu podľa ods. 10, dodávateľ je povinný
informovať odberateľa o týchto podmienkach pred uzavretím zmluvy, aby
boli tieto podmienky zohľadnené v špecifických podmienkach zmluvy.

Zmluvné strany budú komunikovať a spolupracovať za účelom vyriešenia
možných porušení voči obchodnému partnerovi s čo najmenším
negatívnym dopadom na zmluvné strany; za týmto účelom sa môžu
dohodnúť na menovaní nezávislého odborníka na posúdenie danej
situácie.

12.

Zmluvné strany si poskytnú informácie týkajúce sa spracovania osobných
údajov požadované v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES, v osobitnom dokumente (najmä prostredníctvom
svojich webových stránok).

13.

Každá zmluvná strana je povinná informovať druhú zmluvnú stranu, ak by
jej vznikali nejaké povinnosti, vrátane povinnosti strpieť výkon kontroly,
v dôsledku čerpania európskych fondov alebo iných prostriedkov
z verejných zdrojov zmluvnou stranou.

14.

Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatným alebo
nevykonateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť
ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sú povinné nahradiť takéto
neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie iným, ktoré je platné
a vykonateľné, aby účel zmluvy bol dosiahnutý.

15.

Ak dodávateľ poruší svoje povinnosti podľa zmluvy a opakovanej
objednávky a toto porušenie spôsobí porušenie povinnosti odberateľa voči
obchodnému partnerovi na základe ich vzájomnej zmluvy, objednávky
alebo zákona (a to najmä ak dodávateľ bude v omeškaní s riadnym
a včasným dodaním produktu odberateľovi, v dôsledku čoho sa odberateľ
dostane do omeškania s riadnym a včasným dodaním výrobku
obchodnému partnerovi, alebo ak dodávateľ dodá odberateľovi produkt,
vada ktorého spôsobí vadu výrobku obchodného partnera) a obchodný
partner uplatní nároky voči odberateľovi, ktoré má na základe ich
vzájomnej zmluvy, objednávky alebo zákona v dôsledku porušenia jeho
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ČLÁNOK 7 – KOMUNIKÁCIA STRÁN
1.

Úkony týkajúce sa uzavretia rámcovej zmluvy, jej zmien, ukončenia,
prevodu práv a povinností zo zmluvy, udelenia súhlasu k zmene zmluvy,
vrátane jej zmluvných strán, musia byť vykonané písomne
s vlastnoručným podpisom zmluvnej strany alebo kvalifikovaným
elektronickým podpisom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Toto
ustanovenie sa uplatňuje obdobne aj pre jednorazovú zmluvu alebo
opakovanú objednávku, ktoré sú uzavreté v písomnej forme s podpismi
zmluvných strán.

2.

Ak oprávnenie zástupcu zmluvnej strany vykonať úkon podľa odseku 1
tohto článku nevyplýva z verejne prístupných údajov obchodného registra,
je zmluvná strana povinná doručiť originál alebo kópiu písomného
plnomocenstva jej zástupcu najneskôr spoločne s podpísanou listinou o
úkone.

3.

Úkony týkajúce sa plnenia zmluvy (t.j. objednávania produktu, preberania
a kontroly produktu, uplatňovania nárokov z vád produktu, fakturácie
a pod.) a úkony týkajúce sa uzavierania jednorazovej zmluvy alebo
procesu opakovaných objednávok, vrátane ich zmien alebo zrušenia,
musia byť vykonané písomnou formou prostredníctvom elektronickej
pošty, ak sa strany nedohodnú postupovať podľa ods. 1 a 2 tohto článku.

4.

Kontaktnou osobou zmluvnej strany pre účel zmluvy je osoba uvedená
v zmluve, alebo osoba, ktorú oznámi druhej zmluvnej strane
predchádzajúca kontaktná osoba alebo zástupca zmluvnej strany
oprávnený konať za zmluvnú stranu podľa ods. 2 tohto článku. Takáto
kontaktná osoba sa považuje za poverenú vykonávať úkony týkajúce sa
plnenia zmluvy alebo aj kontraktácie podľa ods. 3 tohto článku, a teda
splnomocnenú zmluvnou stranou na všetky činnosti, ku ktorým pri tejto
činnosti obvykle dochádza.

5.

Elektronická komunikácia zmluvnej strany musí obsahovať identifikátory
zmluvnej strany, meno, priezvisko a pozíciu kontaktnej osoby, ktorou sa
preukazuje poverenie tejto osoby konať v danej veci za zmluvnú stranu,
a byť odoslaná z adresy kontaktnej osoby zmluvnej strany a doručená na
adresu kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve.

ČLÁNOK 9 – TRVANIE, ZMENA A ZÁNIK ZMLUVY
1.

Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka. Rámcová zmluva sa
automaticky obnovuje na ďalší rok jej trvania, okrem ak niektorá zo
zmluvných strán doručí výpoveď zo zmluvy druhej zmluvnej strane
v posledných troch mesiacoch jej doby trvania. Účinky výpovede
nastávajú k poslednému dňu doby platnosti zmluvy.

2.

Zmluvná strana môže odstúpiť od zmluvy len z dôvodov uvedených
v zmluve.

3.

Zmluvná strana môže odstúpiť od rámcovej zmluvy, ak

ČLÁNOK 8– VYHLÁSENIA DODÁVATEĽA
1.

Dodávateľ poskytuje odberateľovi vyhlásenia, ktoré sú uvedené v odseku
3 nižšie. Tieto vyhlásenia dáva ku dňu podpisu zmluvy, zaväzuje sa, že sú
pravdivé a zaväzuje sa zachovať ich pravdivosť počas doby platnosti
zmluvy.

2.

Ak niektoré z vyhlásení v ods. 3 tohto článku nie je pravdivé ku dňu
podpisu zmluvy alebo sa stane nepravdivým počas doby jej platnosti, je
dodávateľ povinný bezodkladne informovať odberateľa o tejto skutočnosti
a poskytnúť mu potrebné informácie a súčinnosť za účelom posúdenia,
ako táto skutočnosť ohrozuje schopnosť dodávateľa plniť podľa zmluvy
alebo vytvára iné riziko negatívneho dopadu na odberateľa.

3.

(i)

(ii)

(ii)

Dodávateľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomosti a na základe verejne
prístupných údajov
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

(vi)
(vii)

(viii)

(ix)

neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania, nie je
daňovým dlžníkom, dlžníkom voči Sociálnej poisťovni,
dlžníkom voči zdravotným poisťovniam,
nie je vydané rozhodnutie súdu o jeho zrušení alebo
neplatnosti,
nie je prijaté rozhodnutie príslušným orgánom spoločnosti
o zrušení spoločnosti s likvidáciou alebo bez likvidácie,
nie je v úpadku, nie je vo vzťahu k nemu podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie, vo
vzťahu k nemu nepôsobia účinky začatia konkurzného
konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného
konania alebo povolenia reštrukturalizácie, ani nebolo
konkurzné konanie voči nemu zastavené pre nedostatok
majetku alebo ukončením konkurzu, ani mu nie je poskytovaná
dočasná ochrana,
neprebieha voči nemu exekučné konanie, iné obdobné
vykonávacie konanie pre uspokojenie nároku tretej strany,
nebol začatý výkon záložného práva na jeho majetok, ani
neexistuje vykonateľné rozhodnutie súdu alebo iného
príslušného orgánu na peňažné plnenie voči jeho osobe, ani
nie je voči nemu vedené konanie vo veci porušenia fin.
disciplíny pri nakladaní s prostriedkami z európskych fondov
alebo iných verejných zdrojov,
vo vzťahu k členovi jeho štatutárneho orgánu nerozhodol súd
o vylúčení,
tovar je v jeho výlučnom vlastníctve, nie je zaťažený žiadnym
právom tretej osoby, právo dodávateľa nakladať s produktom
nie je ničím obmedzené, tovar je nový a doteraz nepoužívaný,
a produkt, vrátane dokumentácie, spĺňa požiadavky
všeobecne záväzných právnych predpisov,
dodávateľ je spôsobilý plniť zmluvu, má všetky potrebné
povolenia, oprávnenia a iné rozhodnutia alebo dokumenty
vydané príslušnými orgánmi, ktoré sú potrebné na jeho plnenie
podľa zmluvy,
dodávateľ nevyužíva služby a produkty spoločností z krajín,
ktorým sú uložené medzinárodné finančné sankcie,

pričom verejne prístupné údaje sú údaje uvedené napr. v zozname
fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho
zamestnávania, v zozname daňových dlžníkov, v zozname dlžníkov
vedenom Sociálnou poisťovňou, v zozname dlžníkov vedenom zdravotnými
poisťovňami, v registri úpadcov, v registri diskvalifikácií, v centrálnom
registri exekúcií.
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4.

Zmluvná strana môže zrušiť záväznú jednorazovú alebo opakovanú
objednávku, t.j. odstúpiť od jednorazovej zmluvy alebo jednotlivej
realizačnej zmluvy, ak
(i)

(ii)

5.

druhá zmluvná strana porušuje zmluvu, toto porušenie trvá
viac ako 30 dní a bola na toto porušenie písomne upozornená
zmluvnou stranou, alebo
zmluvná strana v minimálne dvoch prípadoch zrušila záväzné
opakované objednávky postupom podľa odseku 4. nižšie,
alebo
zo správania druhej zmluvnej strany alebo z iných okolností
nepochybne vyplýva, že druhá zmluvná strana bude
porušovať zmluvu, a to najmä ak druhá zmluvná strana
vyhlási, že povinnosť nesplní.

druhá zmluvná strana porušuje podmienky objednávky, toto
porušenie trvá viac ako 2 pracovné dni a bola na toto
porušenie písomne upozornená zmluvnou stranou, alebo
zo správania druhej zmluvnej strany alebo z iných okolností
nepochybne vyplýva, že druhá zmluvná strana bude
porušovať podmienky objednávky, a to najmä ak druhá
zmluvná strana vyhlási, že povinnosť nesplní.

Odberateľ má právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky a túto
zmenu musí zverejniť na webovej stránke ŠVEC GROUP
(https://www.svecgroup.sk/) a oznámiť dodávateľovi najneskôr jeden
mesiac pred nadobudnutím ich účinnosti; odberateľ môže vykonať
oznámenie aj elektronickou formou podľa článku 7 ods. 3. Ak dodávateľ
nesúhlasí so zmenenými všeobecnými obchodnými podmienkami, môže
odstúpiť od rámcovej zmluvy. pričom toto právo môže vykonať výlučne
počas prvých troch týždňov od doručenia zmenených všeobecných
obchodných podmienok.
Zmenené všeobecné obchodné podmienky sa nedotýkajú dohodnutých
špecifických podmienok spolupráce strán. Ak dodávateľ neodstúpi od
zmluvy, zmluva medzi stranami je odo dňa účinnosti zmenených
všeobecných obchodných podmienok tvorená (i) zmenenými
všeobecnými obchodnými podmienkami a (ii) špecifickými podmienkami,
ktoré si zmluvné strany dohodli pre nákup tovaru a služieb.

6.

Vzhľadom ku skutočnosti, že obchodný partner odberateľa môže mať
právo zrušiť zmluvu alebo objednávku s odberateľom, na základe ktorej
sú objednané výrobky (a nie sú ešte dodané), a v prípade, že toto právo
uplatní, má odberateľ právo zrušiť záväznú jednorazovú alebo opakovanú
objednávku, t.j. odstúpiť od jednorazovej zmluvy alebo jednotlivej
realizačnej zmluvy s dodávateľom, prípadne jej časti, na základe ktorej
objednávateľ objednal od dodávateľa produkt určený na výrobok, ktorého
dodanie obchodný partner zrušil.

7.

Vzhľadom ku skutočnosti, že obchodný partner odberateľa môže mať na
základe zmluvy, objednávky alebo zákona právo zmeniť zmluvu alebo
objednávku s odberateľom, na základe ktorej sú objednané výrobky (a nie
sú ešte dodané), a v prípade, že toto právo uplatní, môže odberateľ

požiadať dodávateľa zmeniť záväznú jednorazovú objednávku alebo
opakovanú objednávku, prípadne jej časť, na základe ktorej objednávateľ
objednal od dodávateľa produkt určený na výrobok, podmienky dodania
ktorého obchodný partner mení. Dodávateľ vynaloží úsilie, v rozsahu
v akom je to možné na jeho strane, vyhovieť takejto odôvodnenej
požiadavke na zmenu záväznej objednávky, a odpovie odberateľovi do
jedného pracovného dňa od doručenia jeho žiadosti.
Zmenu jednorazovej alebo opakovanej objednávky si zmluvné strany
potvrdia postupom platným pre uzavieranie zmlúv; ak je zmena
opakovanej objednávky v súlade s podmienkami rámcovej zmluvy, tak sa
môže zmeniť postupom stanoveným pre opakované objednávky
(elektronicky). Lehota na prijatie novej objednávky dodávateľom sú tri
pracovné dni, ak odberateľ nešpecifikuje inak v odoslanej objednávke.
Ak dodávateľ nevyhovie požiadavke na zmenu objednávky, má odberateľ
právo odstúpiť od zmluvy s dodávateľom uzatvorenej na základe
jednorazovej objednávky alebo opakovanej objednávky, prípadne jej časti,
na základe ktorej objednávateľ objednal od dodávateľa produkt určený na
výrobok, ktorého dodanie obchodný partner požaduje zmeniť. Pri postupe
podľa tohto odseku má objednávateľ právo odstúpiť aj od rámcovej zmluvy
a ukončiť spoluprácu s dodávateľom.
8.

Zánik rámcovej zmluvy nespôsobuje automaticky zánik opakovaných
objednávok, ktoré sa stali záväzné do dňa jej zániku.

9.

Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej
strane.

10.

Zánik zmluvy sa nedotýka platnosti ustanovení, ktorých platnosť pretrváva
vzhľadom na ich povahu aj po jej zániku ako je najmä dohoda o voľbe
práva, jurisdikcii súdov, zodpovednosti za vady dodaného produktu,
zodpovednosti za škodu, náhrade ujmy spôsobenej odberateľovi
a povinnosti plnenia na základe objednávok, ktoré sa stali záväzné do dňa
zániku rámcovej zmluvy.

11.

Zmluvné strany si vracajú plnenia výlučne v prípade zrušenia nesplnených
záväzných objednávok.

12.

V prípade odstúpenia odberateľa z dôvodov na strane obchodného
partnera podľa ods. 6 a 7 tohto článku všeobecných obchodných
podmienok, nie je odberateľ povinný hradiť žiadne náklady/výdavky,
škodu ani inú ujmu na majetku dodávateľa. Splnenie podmienok na strane
obchodného partnera na postup podľa týchto odsekov 6 a 7 potvrdzuje
objednávateľ svojím vyhlásením v listine o odstúpení (t.j. nemá povinnosť
predložiť dôkaz alebo potvrdenie zo strany obchodného partnera).

ČLÁNOK 10 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Zmluva medzi odberateľom a dodávateľom predstavuje úplnú a jedinú
dohodu zmluvných strán vo vzťahu k dodávke produktu špecifikovaného
v zmluve.

2.

Na vzťah zmluvných strán upravený zmluvou sa neuplatňujú (i)
predchádzajúce ústne, písomné alebo konkludentné dohody ani
predchádzajúca prax zmluvných strán, (ii) všeobecné alebo iné obchodné
podmienky vypracované akoukoľvek stranou s výnimkou týchto
všeobecných obchodných podmienok odberateľa, (iii) obchodné zvyklosti
zachovávané všeobecne v príslušnom obchodnom odvetví, ktoré zmluvné
strany nezahrnuli výslovne do zmluvy (t.j. obchodné zvyklosti, ktoré
zmluvné strany chcú dodržiavať pri plnení zmluvy, sú výslovne uvedené v
zmluve), ani (iv) záruka/záručná doba vyznačená dodávateľom na obale
produktu, príp. na samotnom produkte.
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3.

Výnimka z ods. 1 a ods. 2 tohto článku môže byť len zmluva o mlčanlivosti
podľa ods. 8 článku 6 týchto všeobecných obchodných podmienok
a licenčné zmluvy podľa ods. 9 až 11 článku 6.

4.

Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, a to najmä Obchodným
zákonníkom.

5.

Na právne vzťahy upravené zmluvou sa neuplatňuje Dohovor OSN o
zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

6.

Príslušné súdy na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú zo zmluvy medzi
odberateľom a dodávateľom alebo v súvislosti s ňou, vrátane
mimozáväzkovej zodpovednosti, rozhodujú súdy so sídlom v krajine
odberateľa.

7.

Tieto všeobecné obchodné podmienky uplatňujú na nákup tovaru
a služieb nasledovné spoločnosti skupiny ŠVEC GROUP: (i) ŠVEC a
SPOL, s.r.o., so sídlom: Staničná 502, Vráble 952 17, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 70/N,
IČO: 31 429 947, (ii) LEWEMA ŠVEC a SPOL s.r.o., so sídlom:
Staničná 502, Vráble 952 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 1048/N, IČO: 34 115 820, (iii)
KOVMECH, s.r.o., so sídlom: Staničná 502, Vráble 952 01, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.
13946/N, IČO: 36 570 427, (iv) NOTUS - POWERSONIC s.r.o., so sídlom:
Staničná 502, Vráble 952 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 664/N, IČO: 34 109 102, a (v) MAVIS,
s.r.o., so sídlom: Staničná 502, Vráble 952 01, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 12996/N, IČO: 36
545 414 a (vi) ŠVEC Services s.r.o., so sídlom: Staničná 502, Vráble 952
01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka
č.
54491/N,
IČO:
35939371

8.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa uplatňujú od 1. marca 2022 a sú
označené ako verzia REV0.

Vráble, 1. marec 2022
Ing. Ľubomír Švec, konateľ

