
Všeobecné obchodné podmienky č. 01/2019/V     (ďalej len VOP) 

 
Preambula: 

Tieto obchodné podmienky sú súčasťou objednávky objednávateľa 

na dodávku dielov, ktoré dodávateľ vyrobí na základe konštrukčnej 

dokumentácie zapožičanej mu objednávateľom, potvrdením ktorej 

zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu.  

 

1. Predmet plnenia 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi výrobok 

špecifikovaný v objednávke. Dodávka sa považuje za uskutočnenú 

dodaním výrobku a overení množstva, kvality a úplnosti 

sprievodných dokumentov. 

2. Záväzky zmluvných strán 

2.1 Dodávateľ sa zaväzuje: 

a) výrobok vyrobiť podľa zapožičanej konštrukčnej dokumentácie 

(ďalej KD) a príslušných technických podmienok (ďalej TP);  

b) do 10 dní od prevzatia tovaru objednávateľom vrátiť 

objednávateľovi kompletnú KD a TP, ktoré mu boli zapožičané, 

ak o to objednávateľ požiada; 

c) dodať objednávateľovi sprievodnú dokumentáciu (meracie 

protokoly, ...) v zmysle požiadaviek uvedených v objednávke; 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) zapožičať dodávateľovi  KD potrebnú ku výrobe; 

b) prevziať dokončený predmet kúpnej zmluvy a zaplatiť za jeho 

vyhotovenie dohodnutú cenu. 

3. Cena 

3.1 Dohodnutá cena je uvedená v objednávke. 

3.2 Ak objednávateľ zistí zjavné kvalitatívne nedostatky v dodávke, 

uhradí dodávateľovi len prevzaté množstvo kvalitného výrobku. 

3.3 V cene nie sú zahrnuté náklady spôsobené omylmi v KD. Tieto 

náklady musia byť odsúhlasené objednávateľom, pred začatím 

činností súvisiacich s opravou omylov. 

4. Termín plnenia a dodacie podmienky 

4.1. Termín plnenia a dodacie podmienky sú uvedené v objednávke. 

5. Balenie a označenie výrobkov 

5.1 Výrobky  budú dodané nakonzervované na dobu 1/2 roka a vo 

vhodnom balení tak, aby boli chránené proti poškodeniu. 

5.2 Vyznačené vratné obaly objednávateľ vráti dodávateľovi. 

5.3 Výrobky budú označené číslom výkresu priamo na nefunkčnej 

ploche výrobku (vyznačenej na výkrese), alebo na jeho obale.   

6. Platobné podmienky 

6.1 Platba po dodávke na základe faktúry dodávateľa. 

6.2 Splatnosť faktúry je 45 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

7. Záručné podmienky 

7.1 Na výrobky resp. dodané diely poskytuje dodávateľ záruku 24 

mesiacov od prevzatia výrobku objednávateľom. 

7.2 Dodávateľ  sa zaväzuje opraviť, alebo vymeniť na svoje náklady 

chybný výrobok, ktorého vada vznikla vadou použitého 

materiálu alebo chybným vyhotovením dielca, za ktoré je 

dodávateľ zodpovedný.  

7.3 Dodávateľ sa zaväzuje  do 2 dní od dátumu prevzatia 

reklamovaného predmetu zmluvy písomne oznámiť 

objednávateľovi termín odstránenia reklamovanej vady.  

7.4 Objednávateľ má právo na  náhradu škôd spôsobených mu 

dodaním vadného dielca dodávateľom. 

8. Sprievodná dokumentácia 

8.1 Súčasťou dodávky budú nasledovné dokumenty: 

a) dodací list;  

b) osvedčenie o kvalite a kompletnosti výrobku; 

c) iné dokumenty uvedené v objednávke. 

 

9. Osobitné dohody 

9.1 Konštrukčná dokumentácia zapožičaná na výrobu predmetu 

zmluvy je vlastníctvom objednávateľa. 

9.2 Dodávateľ bez písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi 

tretej osobe konštrukčnú dokumentáciu ani jej časti, okrem 

nevyhnutných prípadov výrobnej kooperácie. 

9.3 Dodávateľ bez písomného súhlasu objednávateľa nevyrobí 

podľa KD objednávateľa žiadne ďalšie výrobky nad rámec tejto 

zmluvy, ani nevyužije KD objednávateľa na iné účely. 

10. Zmluvné pokuty 

10.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry 

v zmysle čl.6 je dodávateľ oprávnený vyúčtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03%                 

z neuhradenej časti zmluvnej ceny za každý deň omeškania a 

objednávateľ je povinný tento úrok uhradiť.  

10.2 V prípade, že dodávateľ je v omeškaní s plnením dodacej 

lehoty v zmysle článku 4, má právo objednávateľ vyúčtovať 

dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny 

nedodanej časti predmetu zmluvy za každý deň omeškania 

dodávky predmetu zmluvy. Dodávateľ je povinný tieto 

zmluvné pokuty uhradiť.  

10.3 Sankcie v zmysle č. 10.1 a 10.2. neplatia v prípade dodatočnej 

nemožnosti plnenia predmetu zmluvy (§ 352 a nasl. 

Obchodného zákonníka) a pri okolnostiach vylučujúcich 

zodpovednosť dodávateľa (§ 374 a nasl. Obchodného zák.). 

10.4 V prípade, že dodávateľ neoznámi termín odstránenia 

reklamovanej vady do 2 dní v zmysle bodu 7.3 má právo 

Objednávateľ vyúčtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 20,-€ za každý deň omeškania. Dodávateľ je povinný 

túto zmluvnú pokutu uhradiť. 

10.5 V prípade, že dodávateľ neodstráni vady reklamovaného 

tovaru v zmysle bodu  7.3 má objednávateľ právo vyúčtovať 

dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny 

reklamovaného tovaru za každý deň omeškania. Dodávateľ je 

povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť. 

11. Záverečné ustanovenia 

11.1 Tieto VOP upravujú vzťah medzi objednávateľom 

a dodávateľom. V prípade rozporu ustanovení VOP 

s objednávkou, ktorej sú súčasťou, majú prednosť ustanovenia 

uvedené v objednávke. 

11.2 Objednávka nadobúda platnosť dňom potvrdenia objednávky 

zo strany dodávateľa. Potvrdenie sa vykoná podpísaním 

zaslanej objednávky. 

11.3 Zmeny a doplnky k tejto objednávke musia mať písomnú 

formu a musia byť podpísané objednávateľom aj 

dodávateľom, inak sú neplatné. 

11.4 V ostatnom sa objednávka riadi ustanoveniami § 409 a nasl. 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

11.5 Všetky spory, ktoré by mohli vzniknúť v priebehu realizácie 

objednávky budú zúčastnenými stranami riešené vzájomnou 

dohodou. Spory, ktoré zúčastnenými stranami nemohli byť 

vyriešené vzájomnou dohodou, budú riešené podľa právneho 

poriadku platného na území Slovenskej republiky na súde v 

mieste sídla objednávateľa. 


