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SLOVENSKÁ	REPUBLIKA	
	
ENIL	INDUSTRY,	S.	R.	O.,	VŠEOBECNÉ	OBCHODNÉ	PODMIENKY	
	
1. Vymedzenie	pojmov	

	
1.1. “Použiteľné	exportné	podmienky”	znamenajú	akékoľvek	

platné	 podmienky	 a/alebo,	 predpisy	 platné	 v	 čase	
exportu	 do	 krajiny	 dodávateľa	 a/alebo,	 v	 prípade	 re-
exportu,	 platné	 v	 čase	 re-exportu	 v	 krajine	 pôvodu	 na	
konkrétnej	re-exportovanej	exportovanej	položky.	

1.2. “Zmena”	 znamená	 zmenu	 v	 návrhu,	 výkresových	
dokumentácií,	 špecifikácií,	 prepravných	 podmienok,	
plánu	prepravy,	alebo	iného	dokumentu	tvoriaceho	časť	
zmluvy	 vrátane	 akýchkoľvek	 príloh,	 dodatkov,	 alebo	
opomenutí	v	rozsahu	dodávky.	

1.3. “Zmena	 objednávky”	 znamená	 dokumenty	 vydané	
autorizovaným	 zástupcom	 na	 strane	 kupujúceho	 a	
dodávateľa	 v	 spoločnej	 zmluve	 potom,	 ako	 bolo	
požiadané	 o	 zmenu	 zo	 strany	 kupujúceho,	 alebo	
dodávateľa	 a	 pravidlo	 v	 dokumentoch	 o	 modifikácií	
zmluvy	 vzhľadom	 na	 cenu	 v	 zmluve,	 špecifikácie,	
prepravné	podmienky,	záruku,	čase	dodania	atď.	

1.4. “Dôverné	 informácie”	 znamenajú	 vlastnícke,	 alebo	
dôverné	 informácie	 vrátane	 ocenenia,	 podmienok,	
dokumentov,	 špecifikácií,	 plánov,	 alebo	 výkresov,	 ktoré	
nie	sú	všeobecne	známe	verejnosti.	

1.5. “Zmluva”	znamená	pravidlá	a	podmienky	obsiahnuté	tu,	
spolu	 s	 (i)	 ako	 ďalšie	 podmienky	 obsiahnuté	 v	 ponuke	
dodávateľa,	 (ii)	 takáto	 špecifikácia,	 výkresy	 alebo	 iné	
dokumenty	zahrnuté	odkazom	v	ponuke	dodávateľa,	(iii)	
akékoľvek	 dokumenty	 súvisiace	 so	 zmenou	 ponuky	 a	
(iv)	 objednávka	 v	 rozsahu	 schválenom	 písomne	 zo	
strany	dodávateľa.	

1.6. “Zmluvná	 cena”	 znamená	 celkovú	 sumu	 uvedenú	 v	
objednávke,	 alebo	 upravenú	 v	 súlade	 s	 týmito	
ustanoveniami.	 Pre	 služby	 vykonávané	 na	 základe	
časového	základu,	zmluvná	cena	sa	stanovuje	v	súlade	s	
hodinovou	sadzbou	špecifikovanou	v	objednávke.		

1.7. “Dni”	 znamenajú	 kalendárne	 dni,	 s	 výnimkou	 použitia	
pravidla	“pracovné	dni”.	

1.8. “Deň	dodania”	znamená	dátum	alebo	dátumy	dohodnuté	
medzi	 zmluvnými	 stranami	 na	 základe	 rozsahu	 a	 škály	
ponuky	 v	zmluve,	 alebo	 v	 doplnení	 na	 základe	 týchto	
ustanovení.	

1.9. “Oznamujúca	 (odhaľujúca)	 strana”	 znamená	 stranu,	
ktorá	odhaľuje	a	sprístupňuje	dôverné	informácie	druhej	
strane.	

1.10. “Deň	 účinnosti”	 znamená	 dátum,	 kedy	 bola	 ponuka	
akceptovaná	 dodávateľom	 písomne,	 alebo	 v	 prípade,	
kedy	 sú	 zmluvné	 dokumenty	 podpisované	 obomi	
stranami	,	deň	posledného	podpísania.	

1.11. “Koncový	 spotrebiteľ”	 znamená	 koncového	 užívateľa	
a/alebo	koncového	vlastníka	rozsahu	dodávky.	

1.12. “Vývozná	 položka”	 znamená	 všetky	 tovary	 a	 služby,	
vrátane,	 ale	 bez	 obmedzenia	 komodít,	 softvéru,	 služby,	
alebo	 technológia	 sprostredkovaná	 dodávateľom	 ktorú	
je	 potrebnú	 exportovať,	 alebo	 re-exportovať	 	podľa	
zmluvných	ustanovení.	

1.13. “Incoterms”	znamenajú	verziu	platnú	odo	dňa	účinnosti	
dokumentu	 publikovaného	 pod	 názvom	 “Incoterms”	
vydaných	Medzinárodnou	obchodnou	komorou.	

1.14. “Likvidácia	škôd”	znamená	výslovne	vymedzenú	čiastku	
v	 zmluve,	 ktorá	 bude	 zaplatená	 dodávateľom	 ako	
kompenzácia	 za	 odhadované	 škody	 kupujúcemu,	 ktoré	
mu	môžu	 vzniknúť	 pri	 porušení	 zmluvy,	 ako	 napríklad	
nesplnenie	 dátumov	 dodania,	 alebo	 výkonania	 záruky.	
Táto	 presne	 vymedzená	 čiastka	 je	 odsúhlasená	 oboma	

stranami	 ako	 odhad	 pre	 prípadné	 vzniknuté	 škody,	 a	
ktoré	nie	sú	považované	za	zmluvnú	pokutu.	

1.15. “Strana”,	 alebo	 “Strany”	 znamená	 Kupujúci,	 alebo	
Dodávateľ,	alebo	Kupujúci	a	Dodávateľ.	

1.16. “Objednávka”	 znamená	 podklady	 k	 zákazke	 vydané	
kupujúcim	 pre	 rozsah	 objednávky	 vo	 verzii	 písomne	
potvrdenej	dodávateľom	

1.17. “Kupujúci”	 znamená	 stranu	 definovanú	 ako	 kupujúci	 v	
objednávke,	 alebo,	 ak	 táto	 definícia	 chýba,	 strana	
vydávajúca	objednávku.	

1.18. “Ponuka”	 znamená	 písomný	 návrh	 pre	 rozsah	 dodávky	
zo	strany	dodávateľa.	

1.19. “Prijímajúca	 strana”	 znamená	 stranu,	 ktorá	 prijíma	
dôverné	informácie	o	druhej	strane.	

1.20. “Sankcie”	 znamenajú	 akékoľvek	 obchodné,	 alebo	
hospodárske	sankcie	(napr.	Embargá,	atď.)	platné	v	čase	
exportu	 z	 krajiny	 dodávateľa	 a/alebo	 v	 prípade	 re-
exportu,	 platné	 v	 čase	 re-exportu	 v	 krajine	 pôvodu	
konkrétnej	re-exportovanej	položky.	

1.21. “Rozsah	dodávky”	znamená	tovary	a/alebo	služby,	ktoré	
sú	doručené,	alebo	vykonané	na	základe	zmluvy.	

1.22. “Služby”	 znamenajú	 služby,	 ako	 je	montáž,	 uvedenie	do	
prevádzky,	opravy	a	údržbové	práce	(obsluha).	

1.23. “Dodávateľ”	 predstavuje	 spoločnosť	ENIL	 Industry,	 s.	 r.	
o.,	ktorá	akceptovala	objednávku.	

1.24. “Pravidlá	 a	 podmienky”	 predstavujú	 tieto	 pravidlá	 a	
podmienky	ponuky	spoločnosti	ENIL	Industry,	s.	r.	o.	

1.25. “Záručná	doba”	predstavuje	dobu	ustanovenú	v	bode	9.2	
tejto	zmluvy.	
	

2. Všeobecné	ustanovenia	
	

2.1. Zmluva	 nahrádza	 všetky	 predchádzajúce	 rokovania,	
námietky,	 alebo	 zmluvné	 záväzky	 medzi	 stranami.	
Dodávateľ	týmto	potvrdzuje	a	oznamuje	svoje	námietky	
a	 zamietnutia	 akýchkoľvek	 odlišných,	 alebo	 ďalších	
podmienok	 a	 Kupujúci	 súhlasí	 s	tým,	 že	 podmienky	
obsiahnuté	 v	zmluve	 podmienkami	 ustanovenými	 v	
zmluve,	 ktoré	 môžu	 byť	 použité	 a	 upravené	 pre	
vylúčenie	všetkých	ostatných.		
Návrh	 dodávateľa	 v	 jeho	 ponuke,	 ktorý	 neustanovuje	
deň	 vypršania	 nie	 je	 	 záväzný,	 pokiaľ	 nie	 je	 v	 ponuke	
uvedené	 inak.	 V	 tomto	 prípade	 sa	 zmluva	 považuje	 za	
uzatvorenú	 na	 základe	 písomného	 potvrdenia	
objednávky	 oprávneným	 zástupcom	 dodávateľa,	 ktoré	
nemožno	meniť	s	výnimkou	zmeny	objednávky.	

2.2. V	 prípade	 nezľúčiteľnosti	 medzi	 uvedenými	
dokumentmi	 so	 zmluvou,	 bude	 použité	 nasledujúce	
poriadie	priorít:	

a.	 Dokumenty	prislúchajúce	k	zmene	objednávky	vzájomne	
odsúhlasené	 oboma	 stranami,	 s	 prednosťou	
najneskoršieho	dátumu,	a	musí	byť	jasne	definovaný	ako	
“Zmena	Objednávky”	k	zmluve.	

b.	 Objednávka	 (verzia	 písomne	 potvrdená	 dodávateľom	
definovaná	 v	 bode	 1.16)	 a	 všetky	 dokumenty	 v	 ňom	
zahrnuté	odkazom	

c.	 Ponuka	 dodávateľa	 a	 všetky	 dokumenty	 v	 nej	 zahrnuté	
odkazom	

d.		 Tieto	pravidlá	a	podmienky	obsiahnuté	v	prílohe	1.	Ak	sú	
služby,	ktoré	musia	byť	vykonané	dodávateľom,	príloha	
1	sa	považuje	ako	súčasť	zmluvy,	ak	je	jej	súčasťou.	

e.	 Špecifikácia	kupujúceho	
f.		 Podmienky	a	pravidlá	kupujúceho.	
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2.3. Aktuálna	 verzia	 Incoterms	 bude	 použitá	 ku	 dňu	
nadobudnutia	účinnosti	zmluvy.	Ak	nie	 je	špecifikovaný	
koncept	 Incoterms	 v	zmluve,	 alebo	 následne	
odsúhlasený	 oboma	 stranami,	 dodávka	 bude	
uskutočnená	 (i)	 “so	 závadou”	 (dodávateľ,	 alebo	
dodávateľ	 čiastkových	 prác)	 pre	 domáce	 dodávky	
(dodávky	v	krajine	kde	je	uskutočnený	rozsah	dodávky),	
alebo	(ii)	bude	uskutočnený	FCA	(vyplatené	dopravcovi)	
pre	 medzinárodné	 transakcie.	 Bez	 ohľadu	 na	 termín	
dodania,	za	účelom	zistenia	zhody	s	termínom	dodávky,	
dodávka	sa	považuje	za	vykonanú	v	deň,	keď	dodávateľ	
oznámi	kupujúcemu,	že	rozsah	dodávky	je	pripravený	na	
expedíciu.	
	

3. Dodávka	
3.1. Dodávateľ	 vynaloží	 komerčne	 primerané	 úsilie	 pre	

dodanie	rozsahu	dodávky	v	stanovenom	termíne.	
3.2. V	 žiadnom	 prípade	 nesmie	 byť	 špecifikovaná	 doba	

začiatku	dodania	skôr,	ako	sú	ustanovené	dátumy	nižšie:	
a.	 Dátum	účinnosti,	alebo	
b.	 Deň,	 ktorý	 je	 päť	 (5)	 dní	 po	 obdržaní	 akreditívu,	 alebo	

zálohovú	platbu	od	kupujúceho,	ak	 taký	akreditív	alebo	
zálohová	platba	je	vyžadovaná	podľa	zmluvy,	alebo	

c.	 Dátum	 prijatia	 schválenia	 inžinierských	 podkladov	
dodávateľom.	

3.3. Termín	 dodania	 sa	 mení	 v	 prípade	 omeškania	
spôsobeného	 jedným,	 alebo	 viacerých	 z	 nasledujúcich	
bodov:	 (i)	 vyššia	 moc,	 (ii)	 zmeny,	 (iii)	 opomenutie	
kupujúceho	 splniť	 akúkoľvek	 povinnosť	 podľa	 zmluvy,	
(iv)	 oneskorenie	 spôsobené	 konečným	 spotrebiteľom	
alebo	 inou	 stranou	 spojenou	 s	 odberateľom,	 (v)	
oneskorenie	 v	 obdržaní	 vývozných	 licencií,	 alebo	 (vi)	
oneskorenie	 dodávky	 zo	 strany	 kupujúceho,	 alebo	
akejkoľvek	 dokumentácie	 či	 schválenia	 smerom	 k	
dodávateľovi.	

3.4. V	 akejkoľvek	 udalosti	 nemá	 mať	 dodávateľ	
zodpovednosť	pre	akékoľvek	meškanie	zapríčinené	sub-
dodávateľom,	 kde	 takýto	 sub-dodávateľ	 bol	 vybraný	
kupujúcim,	alebo	koncovým	spotrebiteľom.	

3.5. S	výnimkou	prípadu	vyššej	moci,	odberateľ		môže	žiadať	
od	dodávateľa	náhradu	dodatočných	nákladov	prepravy,	
skladovanie	a/alebo	administratívne	poplatky	vzniknuté	
ako	 výsledok	 	 akéhokoľvek	 omeškania	 v	 dôsledku	
nezapríčinenom	dodávateľom.	

3.6. V	 prípade,	 že	 dodávateľ	 sa	 omešká	 	 v	porovnaní	 s	
dátumom	dodania	o	viac	ako	dva	(2)	kalendárne	týždne	
na	 základe	 dôvodov	 zapríčinených	 dodávateľom,	 alebo	
sub-dodávateľom,	 ak	 sú	 za	 to	 priamo	 zodpovední,	 a	 za	
predpokladu,	 že	 objednávka	 bezprostredne	 poskytne	
preukázateľnú	 náhradu	 škody,	 kupujúci	 je	 oprávnený	
požadovať	 od	 dodávateľa	 náhradu	 škody	 v	 rozsahu	
uvedenom	v	objednávke.	
	

4. Vyššia	moc	
4.1. Dodávateľ	 nenesie	 zodpovednosť	 za	 akékoľvek	

neplnenie,	 stratu,	 škodu,	 alebo	oneskorenie	 zapríčinené	
vojnou,	nepokojmi,	požiarom,	záplavami,	štrajkom,	alebo	
pracovnými	ťažkosťami,	vládnymi	aktmi,	ako	napríklad,	
ale	 nie	 výhradne	 obchodnými	 reštrikciami	 vrátane	
embárg,	 úkonov	 kupujúceho,	 jeho	 zákazníkov,	 alebo	
koncových	 užívateľ,	 oneskorenie	 prepravy,	 nemožnosť	
zaobstarať	nevyhnutnú	pracovnú	silu,	alebo	materiály	zo	
zvyčajných	 zdrojov,	 alebo	 iných	 príčin	 za	 hranicami	
opatrnosti,	 ktorú	 možno	 od	 dodávateľa	 rozumne	
požadovať.	 V	 prípade	 oneskorenia	 plnenia	 na	 základe	
akejkoľvek	hore	uvedenej	príčiny,	dátum	dodania	alebo	
čas	 pre	 vykonanie	 služieb	 bude	 predĺžený	 tak,	 aby	
odzrkadľoval	dĺžku	času	straty	kvôli	dôvodom	takéhoto	
oneskorenia.	Platobná	povinnosť	nesmie	byť	dotknutá	a	
ovplyvnená	 vyššou	 mocou.	 V	 prípade,	 že	 dôvody	 pre	

vyššiu	 moc	 pokračujú	 pre	 viac	 ako	 šesť	 (6)	 mesiacov,	
buď	dodávateľ,	alebo	kupujúci	môže	odstúpiť	od	zmluvy	
na	základe	písomného	oznámenia	druhej	strane,	pričom	
toto	 oznámenie	 je	 účinné	 sedem	 (7)	 dní	 odo	 dňa	
preukázaného	 doručenia	 po	 siedmych	 (7)	 dňoch	
písomného	doručenia	druhej	strane.	

4.2. Dodávateľ	 je	 oprávnený	 na	 náhradu	 mimoriadnych	
nákladov	 zapríčinených	 prerušením,	 alebo,	 v	 prípade	
ukončenia	zmluvy	pre	práce	vykonané	pred	ukončením	a	
výdaje	 na	 nerzušiteľné	 zákazky.	 Odberateľ	 má	 nárok	
obdržať	prácu,	za	ktorú	zaplatil.	
	

5. Prevod	vlastníckeho	práva	a	rizika	
5.1. Pokiaľ	 nie	 je	 platnými	 právnymi	 predpismi	 stanovené	

inak,	nárok	na	rozsah	dodávky	je	presunutý	kupujúcemu	
potom,	 ako	 dodávateľ	 obdrží	 platbu	 v	 plnom	 rozsahu	
uvedenom	v	zmluve.	

5.2. Riziko	 straty,	 alebo	 škody	 rozsahu	 dodávky	 prechádza	
na	 kupujúceho	 od	 dodávateľa	 po	 doručení	 dodávky	
podľa	platných	Incoterms.	
	

6. Cena	a	platba	
6.1. Dodávateľ	 je	 oprávnený	 obdržať	 platbu	 sumy	 uvedenej	

ako	cena	v	zmluve	v	deň	uvedený	v	objednávke,	alebo	v	
príslušnej	 zmene,	 ak	 existuje.	 Za	 vykonanú	 prácu	 na	
časovom	základe,	sa	ceny	stanovia	v	súlade	s	hodinovou	
sadzbou	 ustanevenou	 v	 objednávke.	 Ak	 nedošlo	 k	
dohode	 na	 hodinových	 sadzbách,	 uplania	 sa	 hodinové	
sadzby	 dodávateľa	 pre	 ostatných	 kupujúcich	 a	
porovnateľnú	 prácu.	 Zmluvná	 cena	 a	 ktorákoľvek	 časť	
tejto	 zmluvy	 sú	 bez	 zľavy,	 spotrebných	daní,	DPH,	 daní	
z	predaja,	alebo	obdobných	daní	a	poplatkov.	

6.2. Všetky	 platby	 sa	 uskutočňujú	 netto,	 bez	 akýchkoľvek	
zrážok,	 do	 tridsať	 (30)	 dní	 po	 dátume	 vystavenia	
faktúry.	 Platobné	 podmienky	 musia	 byť	 stanovené	
v	objednávke,	 alebo	 inej	 prislúchajúcej	 zmene	
objednávky,	 alebo,	 ak	 nie	 sú	 v	 nej	 uvedené,	 tak	 ako	 sú	
špecifikované	 v	 cenovej	 ponuke.	 Ak	 ani	 v	 objednávke,	
alebo	 príslušnej	 zmene	 objednávky,	 ani	 v	 cenovej	
ponuke	nie	sú	upravené		platobné	podmienky,	dodávateľ	
má	nárok	vystaviť	faktúru	nasledovne:	Na	jednu	tretinu	
(1/3)	 zmluvnej	 ceny	 po	 vypršaní	 polovice	 dodacej	
lehoty,	na	 jednu	tretinu	(1/3)	v	rámci	štyridsaťpäť	(45)	
dní	pred	dodaním.	Platby	za	ceny	vypočítané	na	základe	
času	 sa	 fakturujú	 na	 týždennom	 princípe,	 alebo	 po	
kompletizácií	 rozsahu	 dodávky,	 podľa	 toho,	 ktorý	
nastane	prvý.	

6.3. Ak	kupujúci	nesplní	dohodnutý	deň	splatnosti,	kupujúci	
bude	 zodpovedný,	 bez	 upovedomenia,	 za	 úrok	
s	účinnosťou	odo	dňa,	kedy	bola	pohľadávka	splatná,	vo	
výške	 závislej	 od	 zvyčajných	 úrokových	 podmienok	
v	krajine	 Kupujúceho,	 však	 nie	 menej,	 ako	 päť	 percent		
nad	tri	mesiace	LIBOR	(London	Interbank	Offered	Rate)	
platná	v	deň	splatnosti	oneskorenej	platby.	

6.4. V	 prípade	 oneskorenej	 platby,	 dodávateľ	 môže	 po	
písomnom	 uzrozumení	 kupujúceho	 pozastaviť	 výkon	
rozsahu	 dodávky	 do	 doby,	 pokiaľ	 nebude	 pohľadávka	
uhradená.	

6.5. Ak	sa	kupujúci	a	dodávateľ	dohodli	na	vydaní	akreditívu	
kupujúceho	 v	 prospech	 dodávateľa,	 takýto	 akreditív	
musí	 byť	 neodvolateľný,	 rozšíriteľný	 a	 potvrdený	
bankou,	 ktorú	 úrčí	 dodávateľ,	 ak	 tak	 neurobí,	 potom	
bankou	 v	 krajine	 dodávateľa.	 Platba	 prostredníctvom	
takéhoto	 akreditívu	 musí	 byť	 vykonaná	 na	 počkanie	
proti	 odovzdaniu	 dodávateľom	 faktúry	 spolu	 s	
potvrdením	o	prijatí	účtu,	účet	aerolínií,	 alebo	skladový	
list,	 podľa	 potreby,	 alebo	 akékoľvek	 dokumenty,	 ako	
bolo	dohodnuté	medzi	obomi	stranami.	

6.6. V	 prípade,	 že	 náklady	 dodávateľa	 na	 plnenie	 svojich	
zmluvných	 povinností	 sa	 zvýšia	 po	 dátume	 stanovenia	
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ceny	z	dôvodu	akejkoľvek	zmeny	v	zákone,	objednávke,	
regulácií,	 alebo	 miestneho	 predpisu,	 ktorý	 má	 silu	
zákona,	sa	výška	takejto	ceny	priráta	k	zmluvnej	cene.	

6.7. Obe	 strany	 majú	 nárok	 na	 započítanie	 dlžných	 súm	 v	
súlade	 s	 platnými	 právnymi	 predpismi,	 avšak	 za	
predpokladu,	 že	 strana	 ovplyvňujúca	 toto	 započítanie	
musí	 preukázať	 písomné	 potvrdenie	 s	 detailami	 a	
dôvodom	o	vzniknutej	situácií	druhej	strane.	
	

7. Kontrola,	Prijatie	
7.1. Rozsah	 dodávky	 je	 subjektom	 podliehajúcim	 výstupnej	

kontrole	kupujúcim	pri	prevzatí	v	odovzdávacom	mieste.	
Nárok	na	náhradu	škody,	nedostatky,	 chyby	v	preprave,	
alebo	odmietnutie	rozsahu	dodávky,	alebo	jej	časti,	musí	
byť	 spravený	 odberateľom	 písomnou	 formou	
bezprostredne	 po	 obdržaní	 dokladu	 na	 mieste	
doručenia,	 alebo	 iný	 časový	 úsek	 dohodnutý	
v	objednávke,	 alebo	 poskytnutý	 rozhodným	 právom,	
alebo	 tieto	 nároky	 sú	 oslobodené	 a	 takýto	 rozsah	
dodávky	 je	 považovaný	 za	 neodvolateľný	 po	 prijatí	
kupujúcim.	 Ak	 tieto	 nároky	 nie	 sú	 uskutočnené	
bezprostredne	 po	 obdržaní	 dodávky	 na	 mieste,	 všetky	
tieto	 nároky	 za	 prípadné	 nedostatky	 budú	 napravené	 v	
súlade	s	klauzulou	9-		záruka.		

7.2. Služby	musia	byť	prijaté,	alebo	zamietnuté	po	ukončení	
týchto	služieb.	

7.3. Ak	 nie	 je	 dohodnuté	 inak	 v	 objednávke,	 náklady	
súvisiace	 s	 kontrolou,	 alebo	 testami	 tovaru	 hradí	
kupujúci.	
	

8. Zmeny	
8.1. Odberateľ	a	Dodávateľ	môžu	požiadať	písomnou	formou	

o	Zmeny,	ako	je	uvedené	v	klauzule	1.3	tejto	zmluvy.	Tak	
rýchlo,	 ako	 je	 to	 možné	 po	 obdržaní	 žiadosti	 o	 zmenu	
dodávateľom,	dodávateľ	poradí	odberateľovi	aké	zmeny	
sa	zmluvou,	ak	vôbec	nejaké,	môžu	stať	nevyhnutnými	s	
takouto	žiadosťou	o	zmenu.	

8.2. Strany	 sa	 dohodnú	 na	 spravodlivej	 a	 rovnakej	 úprave	
týchto	 zmien	 v	 zmluve	 a	 na	 ich	 najlepšej	 vhodnosti.	 V	
prípade	 takejto	 dohody,	 by	 nemalo	 byť	možné,	 v	 rámci	
pätnástich	(15)	dní	po	tom,	ako	bolo	požiadané	o	zmenu	
jednou	 zo	 strán,	 dodávateľ	 je	 povinný	 pokračovať	 s	
doručením	rozsahu	dodávky	bez	požadovanej	zmeny.		
	

9. Záruka	
9.1. Dodávateľ	ručí,	že:	
a. Rozsah	 dodávky	 bude	 v	 požadovanom	 množstve	 a	

kvalite	ako	je	popísané	v	zmluve.	
b. Bude	bez	chýb	v	remeselnom	spracovaní	a	materiále.	
c. V	 rozsahu	 potrebnom	 na	 fungovanie	 rozsahu	 dodávky,	

bude	 bez	 vád	 v	 projekte,	 avšak	 za	 predpokladu,	 že	
dodávateľ	 nebude	 zodpovedný	 za	 návrh	 rozsahu	
dodávky	 (vrátane	 ale	 bez	 obmedzenia	 výberu	
meteriálov)	 do	 tej	 miery,	 že	 návrh	 a/alebo	 výber	
meteriálov	 bol	 vykonaný	 alebo	 poskytnutý	 kupujúcim,	
konečným	 spotrebiteľom,	 alebo	 treťou	 stranou,	 ktorou	
sa	nerozumie	sub-dodávateľ	menovaný	dodávateľom.	

9.2. S	výnimkou	prípadov,	kde	je	rozsah	dodávky	limitovaný	
poskytnutím	čisto	služieb,	obdobie	záruky	končí	najskôr	
z	nižšie	uvedených	termínov:	

a. po	 dvanástich	 (12)	 mesiacov	 od	 uvedenia	 rozsahu	
dodávky	do	prevádzky,	alebo	

b. po	 osemnástich	 (18)	 mesiacov	 od	 doručenia	 rozsahu	
dodávky,	alebo	

c. v	 prípade	 omeškania	 doručenia,	 alebo	 narušenia	 pre	
dôvody	mimo	kontrolu	dodávateľa,	po	osemnástich	(18)	
mesiacov	od	dátumu,	kedy	dodávateľ	potvrdí,	že	rozsah	
dodávky	je	pripravený	na	odoslanie.	

Kde	rozsah	dodávky	 je	 limitovaný	na	 číslo	 služby,	doba	
záruky	začne	po	dokončení	takýchto	služieb	a	zaniká	na	
konci	šesť	(6)	mesiacov	od	tej	doby.	

9.3. Ak	 počas	 doby	 záruky	 zlyhá	 rozsah	 dodávky	 v	 splnení	
podmienok	 a	 požiadaviek	 ustanovených	 v	 klauzule	 9.1,	
potom	 musí	 dať	 platiteľ	 písomné	 upozornenie	
dodávateľovi	 obsahujúce	 presnú	 špecifikáciu	
vzniknutých	 dôvodov.	 V	 rámci	 sedmich	 (7)	 dní	 (alebo	
takej	dlhej	doby,	ktorá	je	primeraná	za	daných	okolností)	
o	 prijatí	 oznámenia	 kupujúceho,	 dodávateľ	 musí	 začať	
opravu,	 modifikáciu,	 alebo	 nahradenie	 porušenej	 časti.	
Platiteľ	 musí	 urobiť	 rozsah	 dodávky,	 alebo	 porušenej	
časti	 z	 toho,	 dostupnú	 pre	 opravu.	 Dodávateľ	 preberá	
zodpovednosť	za	svoje	náklady	vzniknuté	ako	výsledok	z	
čisto	 takejto	 situácie.	 V	 žiadnom	 prípade	 nesmie	 byť	
dodávateľ	zodpovedný	za	náklady	z	poskytutia	prístupu	
k	 rozsahu	 dodávky,	 alebo	 nákladov	 demontáže,	
odstránenia,	alebo	re-inštalácie	akejkoľvek		položky.		

9.4. V	 prípade,	 že	 dodávateľ	 podnikne	 akúkoľvek	 opravu,	
alebo	 náhradu	 akejkoľvek	 časti	 z	 rozsahu	 dodávky	 v	
súlade	 so	 svojimi	 povinnosťami	 pod	 klauzulou	 9.3,	
potom	doba	záruky	takejto	opravenej,	alebo	nahradenej	
časti	 začne	 v	 deň	 kompletizácie	 a	 musí	 pokračovať	 po	
dobu	šiestich	(6)	mesiaov,	alebo	po	koniec	doby	záruky	
stanovenej	v	klauzule	9.2.		
V	každom	prípade	takéto	predĺženie	doby	záruky	nesmie	
presiahnuť	šesť	(6)	mesiacov	po	konci	doby	záruky.	

9.5. Záruky	 obsiahnuté	 tu	 nesmú	 byť	 použité	 a	 nesmú	 sa	
okamžite	ukončiť	ak	chyby,	alebo	defekty	v	 tomto	 texte	
nemôžu	byť	dokázané	ako	výsledok	zlyhania	dodávateľa	
v	klauzule	9.	Takéto	výluky	z	garancie	musia	obsahovať	
(ale	 nesmú	 byť	 limitované)	 nesprávne	 použitie,	 chyby	
pri	 inštalácií,	 nábehové,	 alebo	 zistené	 operačné	 chyby,	
zlyhaním	 vykonávať	 vhodnú	 údržbu,	 modifikácie	 alebo	
opravy	 odberateľom,	 koncovým	 užívateľom,	 alebo	
treťou	stranou	 iných	ako	dodávateľ,	bežné	opotrebenie,	
nesprávne,	 alebo	 nedbalé	 zaobchádzanie,	 erózie	 alebo	
korózie,	 nevhodné	 servisné	 produkty,	 alebo	 náhradné	
materiály,	 nevhodné	 základy,	 podmienky	 závažnejšie,	
alebo	 odlišné	 od	 špecifikovaných,	 alebo	 nedostatkov		
plynúcich	 iných	 rôznych	 dôvodov	 za	 dodávateľskú	
kontrolu.		
Záruka	sa	ukončí	okamžite	ak	odberateľ,	alebo	koncový	
užívateľ,	 v	 prípade	 poruchy	 s	 okamžitou	 platnosťou	
nepríjme	všetky	nevyhnutné	kroky	k	zabráneniu	takejto	
poruchy	 a	 neupozorní	 dodávateľa,	 ako	 je	 ustavené	
vyššie.	

9.6. Oprava	nezhôd	spôsobom	a	za	obdobie	stanovené	v	tejto	
klauzule	 9,	 predstavuje	 splnenie	 všetkých	 záväzkov	 zo	
strany	 dodávateľa	 k	 odberateľovi	 (ktoré	 záväzky	 sa	
vzťahujú	na	obmedzenia	zodpovednosti	uvedené	 inde	v	
zmluve,	 bez	 obmedzenia,	 klauzula	 11),	 či	 založené	 na	
základe	 zmluvy,	 nedbanlivosti	 alebo	 inak,	 vzhľadom	 na	
rozsah	 dodávky,	 alebo	 iných	 vykonaných	 služieb.	
Dodávateľ	 neposkytuje	 žiadne	 iné	 záruky,	 garancie,	
alebo	 zastupovanie	 v	súvislosti	 s	 rozsahom	 dodávky	
vrátane	akýchkoľvek	poskytnutých	servisov,	alebo	ako	je	
špecifikované	v	klauzule	9.	VŠETKY	OSTATNÉ	ZÁRUKY,	
PODMIENKY	 A	VYHLÁSENIA,	 VYJADRENÉ,	 ALEBO	
VYPLÝVAJÚCE	 	 ZO	 ZÁKONA,	 ALEBO	 ZVYKOVÉHO	 ČI	
INÉHO	 PRÁVA,	 VO	 VZŤAHU	 K	DODANIU	 ROZSAHU	
DODÁVKY,	 (VRÁTANE,	 ALE	 BEZ	 OBMEDZENIA	
K	PREDPOKLADANÝM	 ZÁRUKÁM	 PREDAJNOSTI	
A	VHODNOSTI	 NA	 KONKTRÉTNY	 ÚČEL)	 SÚ	 VYŇATÉ	
V	ROZSAHU	POVOLENOM	ZÁKONOM.	
	

10. Záruka	za	splnenie	povinností	
10.1. Ak	 nie	 sú	 určité	 požiadavky	 stanovené,	 špecifikované	

a	schválené	 dodávateľom	 písomne	 v	zmluve,	 dodávateľ	
nesmie	poskytovať	výkon	záruky.	
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10.2. Ak	 bola	 dohodnutá	 záruka	 plnenia,	musí	 byť	 naplnená,	
ak	 dohodnuté	 požiadavky	 boli	 dosiahnuté	 v	skúške	
výkonnosti	 v	dodávateľskej,	 alebo	 sub-dodávateľskej	
výrobe.	Testy	výkonu	na	mieste	sú	vylúčené.	
	

11. Obmedzenia	zodpovednosti	
11.1. BEZ	 OHĽADU	 NA	 AKÉKOĽVEK	 INÉ	 USTANOVENIA	

V	ZMLUVE,	 VRÁTANE	 VŠETKÝCH	 DOKUMENTOV,	
KTORÉ	 SÚ	 SÚČASŤOU	 A	V	MAXIMÁLNEJ	 MOŽNEJ	
MIERE	POVOLENEJ	ZÁKONOM,	V	ŽIADNOM	PRÍPADE	
NESMIE	 BYŤ	 DODÁVATEĽ	 ZAVIAZANÝ	
ODBERATEĽOVI,	 FORMOU	 POISTNÉHO	 PLNENIA,	
ALEBO	 DÔVODOM	 AKÉHOKOĽVEK	 PORUŠENIA	
ZMLUVY,	 ALEBO	 ZÁKONNEJ	 POVINNOSTI,	 ALEBO	
DELIKTY	 (VRÁTANE,	 ALE	 BEZ	 OBMEDZENIA	
Z	NEDBANLIVOSTI)	 PRE	 AKÝKOĽVEK	 UŠLÝ	 ZISK,	
STRATÁM	 Z	OBCHODOV	 ALEBO	 ZÁROBKOV,	
ONESKORENÍM	 ZO	 ŠKÔD,	 PRERUŠENÍ,	 ALEBO	
STRATY	Z	PRODUKCIE,	STRATY	Z	POUŽITIA,	STRATY	
Z	PRÍLEŽITOSTÍ,	 ALEBO	 OBCHODU,	 PRIAME,	
TRESTNÉ,	 ŠPECIÁLNE,	 NÁHODNÉ,	 ALEBO	NÁSLEDNÉ	
ŠKODY,	 KTORÉ	 MÔŽE	 UTRPIEŤ	 ODBERATEĽ.	
ODBERATEĽ	 ĎALEJ	 SÚHLASÍ	 BRÁNIŤ,	 ODŠKODNIŤ	
A	KRYŤ	DODÁVATEĽA	OD	AKÝCHKOĽVEK	NÁROKOV	
UPLATNENÝCH	 KONCOVÝM	 UŽÍVATEĽOM,	 ALEBO	
ODBERATEĽOVÝM	 ZÁKAZNÍKOM	 PRE	 PRÍPADNÉ	
STRATY.	 OPRAVNÉ	 PROSTRIEDKY	 KUPUJÚCEHO	
UVEDENÉ	 V	TEJTO	 ZMLUVE	 SÚ	 VÝLUČNÉ	
A	ZODPOVEDNOSŤ	 DODÁVATEĽA	 VO	 VZŤAHU	
K	AKEJKOĽVEK	 ZMLUVE,	 	 ODŠKODNENIU,	
ÚMYSELNÉMU	 POŠKODENIU	 (VRÁTANE	
NEDBANLIVOSTI),	 POD	 AKOUKOĽVEK	 ZÁRUKOU,	
ABSOLÚTNA	 ZODPOVEDNOSŤ,	 ALEBO	 INAK	 NESMIE	
PRESIAHNUŤ	 STO	 PERCENT	 (100%)	 ZMLUVNEJ	
CENY,	AK	NÁROKY	NEVZNIKLI	V	DÔSLEDKU	HRUBEJ	
NEDBANLIVOSTI,	ALEBO	ÚMYSELNÉHO	POCHYBENIA	
DODÁVATEĽOM,	 ALEBO	 PRÁVNEJ	 ZODPOVEDNOSTI	
DODÁVATEĽA	ZA	ZRANENIE	OSÔB.	
	
Ako	 je	 použité	 vyššie	 ‘‘hrubá	 nedbandlivosť‘	 znamená	
bezohľadné	 ignorovanie,	 alebo	 umyseľnú	 ľahostajnosť	
a	škodlivé	dôsledky,	ktorým	sa	nedá	vyhnúť	a	‘‘úmyselné	
pochybenie‘‘	 sa	 rozumie	 konanie,	 ktoré	 je	 spáchané	
úmyselne	 bez	 ohľadu	 na	 bezpečnosť	 ostatných	 a/alebo	
bezpečnosť	 iného	 vlastníctva.	 ‘‘Hrubá	
nedbanlivosť‘‘a/alebo	 ‘‘úmyselné	 pochybenie‘‘nezahŕňa	
akékoľvek	 konanie,	 alebo	 opomenutie,	 alebo	 prípadné	
nesprávne	rozhodnutia,	alebo	chyby	v	dobrej	viere.	
	

12. Duševné	vlastníctvo	
12.1. Kupujúci	 potvrdzuje,	 že	 je	 v	plnej	 miere	 oprávnený	

používať,	 alebo	 poskytovať	 povolenia	 pre	 použitie	
technickej	 dokumentácie	 poskytnutej	 dodávateľovi	 pre	
plnenie	 rozsahu	 dodávky	 dodávateľom,	 alebo	 jeho	 sub-
dodávateľom,	 v	uvedenom	 poradí.	 V	prípade,	 že	 by	
kupujúci	 nebol	 plne	 oprávnený	 na	 objednávku	
ustanoveného	výkonu	od	dodávateľa	bez	porušenia	práv	
duševného	vlastníctva,	alebo	tretích	strán,	kupujúci	musí	
bezprostredne	 informovať	dodávateľa	bez	akéhokoľvek	
omeškania.	 V	tomto	 prípade,	 kupujúci	 musí	 ukončiť	
prácu	kým	potrebné	schválenia	pre	výkon	činnosti	nie	sú	
doručené.	 Dodávateľ	 nesmie	 použiť	 technickú	
dokumentáciu	 doručenú	 od	 kupujúceho	 na	 akékoľvek	
iné	účely,	ako	sú	ustanovené	v	zmluve.	

12.2. Akékoľvek	know-how,	vynálezy,	patenty,	autorské	práva,	
alebo	 podobné	 veci	 poskytnuté	 dodávateľom	 a	použité,	
alebo	 vyvinuté	 v	priebehu	 naplnenia	 zmluvy	
dodávateľom	 sú	 vlastníctvom	 dodávateľa	 a	žiadne	
vlastníctvo	 a	nároky	 nesmú	 byť	 prenesené,	 alebo	
postúpené	 kupujúcemu,	 odberateľovi	 kupujúceho	 alebo	

koncovému	 užívateľovi	 vzhľadom	 na	 know-how,	
vynálezy,	 patenty	 a	autorské	 práva	 sú	 k	dispozícií			
(papiere,	elektronické	médium,	atď).	Avšak,	koncovému	
užívateľovi	 môže	 byť	 poskytnuté	 obmedzené	 právo	
použit	 toto	 know-how,	 vynálezy,	 patenty,	 autorské	
práva,	 alebo	 tomu	 podobné	 prislúchajúce	 k	operáciám,	
údržbe	 a	opravám	 rozsahu	 dodávky	 na	 neexkluzívnej	
báze,	 ktorej	 právo	 nezahŕňa	 použitie	 stanoveného	
duševného	 vlastníctva	 pre	 reprodukciu	 rozsahu	
dodávky,	alebo	jej	častí.	

12.3. Dodávateľ	 je	 povinný	 vykonať	 všetko	 úsilie,	 aby	
zabezpečil,	 že	 rozsah	 dodávky	 a	častí	 prislúchajúcej	
k	tomu,	 v	konkrétnej	 forme	 navrhnutej	 dodávateľom,	
neporuší	 žiadne	 práva	 duševného	 vlastníctva	 tretích	
strán.	V	prípade	akéhokoľvek	porušenia	práv	duševného	
vlastníctva	 	 prislúchajúcich	 k	rozsahu	 dodávky,	
dodávateľ	môže	na	základe	vlastného	uváženia	uplatniť	
právo	 použitia	 rozsahu	 dodávky	 bez	 zhoršenia	 jeho	
vhodnosti,	 alebo	 modifikovať,	 či	 nahradiť	 ho	 tak,	 že	
neporušuje	 autorské	 práva.	 Povinnosti	 dodávateľa	
uvedené	 v	tomto	 dokumente	 sú	 závislé	 na	 tom,	 ak	 (i)	
dodávateľ	 obdržal	 rýchlu	 písomnú	 výpoveď;	 (ii)	
dodávateľ	 obdržal	 asistenciu	 od	 odberateľa	 v	obrane	 a	
(iii)	právo	dodávateľa	vyjadriť	súhlas	k	uzavretiu,	alebo	
brániť	sa.	

12.4. Povinnosť	 dodávateľa	 uvedená	 v	klauzule	 12.3	 sa	
nevzťahuje	 na	 (i)	 rozsah	 dodávky,	 alebo	 jej	 časť	 ktorá	
bola	vyrobená	na	základe	dizajnu	kupujúceho,	(ii)	služby	
vykonávané	 pomocou	 dokumentácie	 odberateľa,	 (iii)	
použitie	 rozsah	 dodávky,	 alebo	 akejkoľvek	 jej	 časti	
v	spojení	 s	akýmkoľvek	 iným	 produktom	 v	kombinácií	
nezariadenej	 dodávateľom	 ako	 časť	 rozsahu	 dodávky,	
alebo	 (iv)	 produkty	 vyrobené	 za	 použitia	 rozsahu	
dodávky.	 Pokiaľ	 ide	 o	takéto	 zariadenia,	 služby,	
produkty,	 časti	 použité	 v	takejto	 kombinácií,	 dodávateľ	
nenesie	 žiadnu	 zodpovednosť	 za	 porušenie	 práv	
duševného	 vlastníctva	 tretím	 stranám,	 a	odberateľ	
odškodní	 dodávateľa	 proti	 akémukoľvek	 porušeniu	
a	vzniknutým	 nárokom.	 Dodávateľ	 spolupracuje	
s	odberateľom	 v	rovnakom	 zmysle	 ako	 dodávateľ	
špecifikuje	v	bode	12.3	(i)	až	(iii)	vyššie.		

12.5. Materiál	 chránený	 autorskými	 právami	 dodávateľa	
nesmie	 byť	 kopírovaný	 odberateľom	 vynímajúc	
v	prípade	 archivačných	 účelov,	 alebo	 nahradenia	
chybnej	kópie.		
	

13. Dôvodné	ukončenie	zmluvy	
13.1. Kupujúci	má	právo	ukončiť	zmluvu	(alebo	akúkoľvek	jej	

časť)		v	prípade,	že	dodávateľ:	
a. sa	stane	insolventným,	urobí	dohodu	v	prospech	svojich	

veriteľov,	 má	 príjemcu,	 alebo	 správcu	 menovaného	
v	prospech	 svojich	 veriteľov,	 alebo	 zložky	 pre	 ochranu	
od	veriteľov	v	prípade	 akéhokoľvek	 skrachovania	 alebo	
insolventnosti.	

b. podstatným	spôsobom	poruší	a	nesplní	svoje	povinnosti	
a	významné	záväzky	podľa	tejto	zmluvy.	

13.2. Ak	odberateľ	vypovedá	zmluvu	na	základe	klauzuly	13.1	
tejto	zmluvy,	alebo	akúkoľvek	ich	časť	ako	je	ustanovené	
v	klauzule	13,	kupujúci	je	povinný	zaplatiť	dodávateľovi	
čať	 zmluvnej	 ceny	 zodpovedajúcu	 rozsahu	 dodávky	
dokončenej	 a	akceptovanej	 odberateľom.	 Ak	 sa	 strany	
nevedia	 dohodnúť	 na	 hodnote	 časti	 z	rozsahu	 dodávky	
tak	 ukončenej,	 nezávislí	 odborník	 bude	 zvolený	 oboma	
stranami,	 ktorý	 stanový	 cenu	 a	táto	 cena	 bude	
akceptovaná	oboma	stranami.	Pre	určenie	ceny,	náklady	
dodávateľa	 spojené	 s	čiastočným	 rozsahom	 dodávky	
a	uvedenej	hodnoty	 čiastkového	 rozsahu	dodávky,	musí	
kupujúci	zvážiť	na	adekvátnom	a	spravodlivom	základe.	
V	prípade,	 že	 kupujúci	 neakceptuje	 akúkoľvek	 časť	
rozsahu	 dodávky,	 kupujúci	 je	 povinný	 na	 náklady	
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dodávateľa	 vrátiť	 všetok	 tovar	 hmotného,	 či	
nehmotného	 charakteru,	 ktorý	 bol	 už	 doručený	
a	dodávateľ	 je	 povinný	 vrátiť	 kupujúcemu	 už	 obdržanú	
sumu	za	daný	tovar.	Dodávateľ	nesmie	byť	dlžný	žiadnú	
inú	sumu.	

13.3. Dodávateľ	 má	 právo	 vypovedať	 zmluvu	 (alebo	
akúkoľvek	jej	časť)		v	prípade,	že	kupujúci:	

a. sa	 stane	 insolventým,	 urobí	 dohodu	 v	prospech	 jeho	
veriteľov,	 je	 príjemca,	 alebo	 správca	 vymenovaný	
v	prospech	 jeho	 veriteľov,	 alebo	 súbory	 pre	 ochranu	
pred	veriteľmi	v	prípade	krachu,	alebo	insolventnosti,		

b. prípadné	 nesplnenie	 podstatných	 zmluvných	
podmienok,	 vrátane,	 ale	 bez	 obmedzenia	 k	zlyhaniu	
vykonania	 akejkoľvek	 platby	 splatnej	 k	dohodnutým	
platobným	podmienkam.	

13.4. Ak	 dodávateľ	 vypovedá	 zmluvu,	 alebo	 akúkoľvek	 jej	
časť,	 špecifikované	 v	klauzule	 13.3,	 	 dodávateľ	 je	
povinný	vyplatiť	celý	rozsah	dodávky	dokončenej,	alebo	
čiastočne	dokončenej	 ku	dňu	 vypovedania	 zmluvy,	 plus	
dodatočné	 náklady	 a	ostatné	 škody	 vzniknuté	 takouto	
výpoveďou	 zmluvy,	 vrátane,	 ale	 bez	 obmedzenia	 ku	
stornovacím	 nákladom	 prislúchajúcim	 k	subdodávkam	
a/alebo	výdavky	pre	nezrušiteľné	zadováženie.	
	

14. Bezdôvodné	vypovedanie	zmluvy	
14.1. Kupujúci	 má	 právo	 na	 vypovedanie	 zmluvy	 do	

pätnástich	 (15)	 dní	 od	 písomného	 oznámenie	
dodávateľovi	 a	dodávateľ	 musí	 zastaviť	 jeho	 výkon	 po	
obdržaní	 takéhoto	 oznámenia	 vynímajúc,	 ak	 nie	 je	
dohodnuté	 inak	 s	kupujúcim.	 Ak	 kupujúci	 vypovedá	
zmluvu	bez	udania	dôvodu,	tak	zaplatí	dodávateľovi:	

a. dohodnutú	 jednotkovú	 cena	 za	 rozsah	 dodávky	
dokončenej	a	doručenej	

b. vzniknuté	 dodatočné	 náklady	 na	 materiál	 a	pracovnú	
silu	 a	inžinierske	 služby	 doručené	 dodávateľom	
s	ohľadom	 na	 stornované	 položky,	 ktoré	 sú	 k	náhrade	
kupujúcemu	 podľa	 sadzby	 dodávateľa	 platné	 v	čase	
stornovania,	 alebo	 ktoré	 nesmú	 presiahnuť	 zmluvnú	
sumu	pre	tie-ktoré	položky	

c. šesť	 percent	 (6%)	nákladov	 a	výdavkov	prislúchajúcich	
k	bodu	(b)	vyššie	miesto	zisku	

d. ostatné	 náklady	 a	výdavky,	 vrátane	 storno	 poplatkov	
subdodávateľom,	 skladovacím	 nákladom,	 atď.,	 ktoré	
dodávateľovi	 môžu	 vzniknúť	 v	súvislosti	 s	prípadným	
stornovaním,	 alebo	 vypovedaním	 zmluvy,	 alebo	
v	prípade	 zrušenia	 plánu	 sú	 súčasťou	 ako	 časť	 zmluvy,	
špecifikovaná	výška	prislúchajúca	zrušeniu	plánu.	
	

15. Doba	zastavenia		
15.1. Ak	 sa	 kupujúci	 rozhodne	 zastaviť	 kontrakt,	 dodávateľ	

má	 nárok	 na	 kompenzáciu	 akýchkoľvek	 nákladov	
zapríčinených	 takýmto	 zastavením.	 Ak	 zastavenie	 trvá	
viac	ako	dva	(2)	mesiace,	zmluva	musí	byť	ukončená	bez	
udania	dôvodu	v	závislosti	s	klauzulou	14.	

15.2. V	prípade	 zastavenia	 na	 základe	 klauzuly	 15.1,	 alebo	
klauzuly	 6.4,	 dodávateľ	 musí	 obnoviť	 prácu	 po	
písomnom	 príkaze	 zo	 strany	 kupujúceho,	 potvrdení	
o	platbe,	 a	písomnému	 súhlasu	 medzi	 stranami	 so	
zmenami,	 ktoré	 môžu	 byť	 požadované	 akonáhle	 je	
pracovná	kapacita	k	dispozícií.	
	

16. Dôvernosť	
16.1. V	súvislosti	 so	 zmluvou,	 kupujúci	 a	dodávateľ	 (ako	 sú	

zverejnené	 informácie,	 oznamujúca	 strana)	môže	každý	
poskytovať	 druhej	 strane	 (pokiaľ	 ide	 o	získané	
informácie,	 prijímacia	 strana)	 dôverné	 informácie.	
Dôverné	informácie	nesmú	obsahovať	informáciu,	ktorá	
(i)	 je,	 alebo	 sa	 stane	 všeobecne	 dostupnou	 verejnosti,	
alebo	 ako	 výsledok	 sprístupnenia	 prijímacej	 strany,	 jej	
zástupcov,	 alebo	 dcérskej	 spoločnosti,	 alebo	 (ii)	 je,	 či	

stane	sa	dostupnou	prijímacej	strane,	alebo	jej	zástupcov	
dcérskej	spoločnosti	na	nedôvernej	báze	od	zdroja	iného	
ako	 oznamujúca	 strana,	 kedy	 takýto	 zdroj	 nie	 je	
v	najlepšom	 vedomí	 prijímacej	 strane,	 subjekt	
povinnosti	 mlčanlivosti	 oznamujúcej	 strany,	 alebo	 (iii)	
bol,	 alebo	 je	 následne	 nezávisle	 vyvinutý	 prijímacou	
stranou	 jej	 zástupcov,	 alebo	 dcérskej	 spoločnosti	 bez	
odkazu	na	dôverné	informácie,	alebo	(iv)	je	požadované,	
aby	 boli	 zverejnené	 uznesením	 a	príkazom	 príslušného	
súdu,	alebo	vládnej	agentúry.	

16.2. Prijímacia	 strana	 súhlasí,	 s	výnimkou	 prípadov	
ustanovených	 zákonom,	 (i)	 použiť	 dôverné	 informácie	
iba	v	spojení	s	plnením	zmluvy,	alebo	inštalácií,	operácií,	
údržbe	 a	použití	 rozsahu	 dodávky	 predanej	 podľa	
zmluvy,	 a	 (ii)	 vykonať	 dôvodné	 opatrenia	 k	predídeniu	
narušenia	 dôverných	 informácií,	 s	výnimkou	 jej	
zamestnancov	pre	účel	plnenia	zmluvy,	alebo	 inštalácie,	
operácie	 údržby,	 alebo	 použitiu	 rozsahu	 dodávky	
predanej	 podľa	 zmluvy.	 Ďalej,	 ak	 dôjde	 k	zverejneniu	
dôverných	 informácií	 tretej	 strane,	 je	 požadované,	 aby	
prijímacia	 strana	 vynaložila	 všetko	 úsilie	 vyžadovať	
zákonom	 chránené,	 súkromné,	 alebo	 dôverné	
zaobchádzanie	 s	informáciami	poskytnutými	konkrétnej	
tretej	strane.	
	

17. Kontrola	vývozu	
17.1. Dodávateľ	 musí	 exportovať	 a/alebo	 re-exportovať	

akúkoľvek	 exportnú	 položku	 v	súlade	 so	 všetkými	
platnými	vývoznými	zákonmi.	

17.2. Dodávateľ	výslovne	uznáva	a	súhlasí,	že	to	NEBUDE:	
a. odvracať,	 požívať,	 exportovať	 alebo	 re-exportovať	

akúkoľvek	 exportnú	 položku	 proti	 platným	 vývozným	
zákonom;		

b. exportovať,	 re-exportovať,	 alebo	poskytovať	 akúkoľvek	
exportnú	položku	akejkoľvek	entite,	alebo	osobe	v	rámci	
akejkoľvek	 krajiny,	 ktorá	 je	 subjektom	 akýchkoľvek	
sankcií;		

c. exportovať,	 re-exportovať,	 alebo	poskytovať	 akúkoľvek	
exportnú	 položku	 entitám	 alebo	 osobám,	 ktoré	 sú	
nevhodné	v	súlade	platnými	vývoznými	zákonmi.		

17.3. Vývozné	licencie	
Ak	 je	 požadovaná	 vývozná	 licencia,	 po	 obdržaní	
potvrdení	 o	objednávke,	 dodávateľ	 musí	 pripraviť	
potrebnú	 žiadosť	 v	mene	 kupujúcejo	 a	predložiť	 ju	
príslušným	 orgánom.	 Pokiaľ	 sa	 jedná	 o	akúkoľvek	
vývoznú	 licenciu,	 kupujúci	 musí	 poradiť	 dodávateľovi	
ohľadom	 platnosti,	 čísla,	 dátumu	 vydaina	 a	dátumu	
vypršania.	 Výkon	 dodávateľa	 stanoveného	 v	zmluve	
musí	 byť	 subjektom	 potvrdenia	 evidencia,	 že	 vydal	
vhodnú	 a	platnú	 vývoznú	 licenciu.	 Kupujúci	 preberá	 na	
seba	všetku	zodpovednosť	za	zaplatenie	dodávateľovi	za	
všetky	výdaje	spojené	s	vybavením	akejkoľvek	vývoznej	
licencie.	

	
18. Odškodnenie/Poistenie	
18.1. Odškodnenie	

Obe	strany	musia	odškodniť,	alebo	kryť	druhú	stranu	od	
škôd	 vzniknutých	 na	 vlastníctve	 tretej	 strany,	 alebo	
telesným	 zraneniam	 (vrátane	 smrti),	 alebo	 oboch,	
vyplývajúce	z	plnenia	zmluvy,	do	tej	miery	do	akej	škoda,	
alebo	 zranenie	 pripadá	 k	nedbanlivosti,	 alebo	
úmyselného	 pochybenia	 jednej	 zo	 strán.	 Akýkoľvek	
nárok	 na	 odškodnenie,	 alebo	 spolupodieľanie	 sa	medzi	
dodávateľom	a	kupujúcim	musí	byť	vyriešené	na	základe	
percent	 nedbanlivosti	 tej-ktorej	 strany,	 po	 uznesení	
nároku	 tretej	 strany	 na	 základe	 čoho	 vznikol	 daný	
záväzok.	

18.2. Poistenie	
18.2.1. Dodávateľ	je	povinný	vykonať	a/alebo	udržať	nasledové	

poistenie:	
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a. všeobecné	 a	produktové	 poistenie	 zodpovednosti	 za	
škodu	 kryje	 zákonnú	 zodpovednosť	 za	 ublíženie	 na	
zdravý	 a	škode	 tretej	 strane	 na	 fyzickom	 vlastníctve	
(vrátane	 vlastníctva	 kupujúceho	 iného	 ako	 rozsah	
dodávky)	 prislúchajúcemu	 výlučne	 k	plneniu	 tejto	
zmluvy.	Hranica	poistenia	musí	byť	jeden	milión	Eur	(€	
1,000,000.00)	 za	 vzniku,	 a	dva	 milióny	 Eur	 (€	
2,000,000.00)	v	úhrne.	(Na	miesto	advokáta:	prispôsobiť	
v	mene	domácej	krajiny)	

b. Poistenie	 prepravy	 v	súlade	 s	akýmkoľvek	 dohodnutým	
obchodom,	 ktoré	 musí	 byť	 vynaložené	 v	súlade	
s	Incoterms.	

c. Pre	 všetkých	 svojich	 zamestnancov	 zainteresovaných	
v	plnení	 tejto	 zmluvy,	 a	to	 poistenie	 proti	 pracovnému	
úrazu	 a	poistenie	 choroby	 (napríklad	 náhrada	
pracovníkov,	alebo	podobné	sociálne	poistenie)	v	súlade	
s	platnými	 právnymi	 predpismi	 sa	 môže	 uplatniť	 na	
daných	zamestnancov.	

d. Poistenie	 auta	 v	súlade	 s	príslušnými	 právnymi	
predpismi,	 alebo	 vlastné	 do	 miery,	 ak	 zamestnanci	
dodávateľa	 používajú	 vlastné	 auto,	 nie	 vlastné,	 alebo	
prenajaté	 automobily	 pri	 výkone	 služby	 na	 strane	
kupujúceho.	

18.2.2. Kedykoľvek	 kupujúci	 požaduje	 príslušné	 potvrdenie	
o	vykonanom	 poistení,	 dodávajúci	 musí	 predlotiť	
potvrdenia	akéhokoľvek	poistenia,	dodávateľ	je	povinný	
uskutočniť	 a/alebo	 udržiavať	 takéto	 poistenie	 na	
základe	zmluvy,	za	predpokladu,	že	tieto	pravidlá	musia	
byť	 výlučne	 s	ohľadom	 na	 kupujúceho	 a	poistenia	 pre	
jeho	zákazníka	a	konečného	spotrebiteľa	nie	 je	uvedená	
výnimka	 kupujúcemu	 ako	 dodatočné	 poistné	 strany,	
alebo	pripoistené	strany.	
	

19. Použiteľné	právo/Riešenie	sporov	
19.1. Použiteľné	právo	

ZMLUVA	 JE	 UZATVORENÁ	 A	MUSÍ	 BYŤ	
INTERPRETOVANÁ	 V	SÚLADE	 S	PLATNÝMI	
PRÁVNYMI	 PREDPISMI	 V	SLOVENSKEJ	 REPUBLIKE.	
KONFLIKT	 PRÁVNYCH	 PRÁVNYCH	 PREDPISOV	 JE	
VYLÚČENÝ.	

19.2. Arbitráž	
SPORY	 VYPLÝVAJÚCE	 Z	ALEBO	 V	SÚVISLOSTI	
S	TOUTO	 ZMLUVOU	 MUSIA	 BYŤ	 VYRIEŠENÉ	 NA	

VĽÚDNOM	ZÁKLADE.	AK	TO	NIE	 JE	MOŽNÉ,	TAKÉTO	
SPORY	 MUSIA	 BYŤ	 UROVNANÉ	 VÝLUČNE	 NA	
ZÁKLADE	PODMIENOK	A	PRAVIDIEL	ARBITRÁŽE	NA	
ZÁKLADE	 PRAVIDIEL	 MEDZINÁRODNEJ	
EKONOMICKEJ	 KOMORY	 TROMI	 ROZHODCAMI.	
KAŽDÁ	ZMLUVNÁ	STRANA	MÁ	PRÁVO	SI	USTANOVIŤ	
JEDNÉHO	 ROZHODCU,	 PREDSEDA	 MUSÍ	 BYŤ	
NOMINOVANÍ	 DVOMI	 ROZHODCAMI	 URČENÝMI	
OBOMI	 STRANAMI.	 PROCES	 ARBITRÁŽE	 MUSÍ	 BYŤ	
VYKONÁVANÝ	 V	ANGLICKOM	 JAZYKU.	 MIESTOM	
ARBITRÁŽE	 MUSÍ	 BYŤ	 SÍDLO	 SPOLOČNOSTI	 -	
BRATISLAVA,	SLOVENSKÁ	REPUBLIKA.	

	
20. Rôzne	
20.1. Úloha	

Akýkoľvek	 úkon	 strany,	 ktorého	 cieľom	 je	 prechod,	
prenos,	 alebo	 delegácia	 akékoľvek	 práva,	 povinnosti	
a	zväzku	 na	 tretiu	 osobu	 bez	 predchádzajúceho	
písomného	 súhlasu	 druhej	 zmluvnej	 strany	 je	 neplatný.	
Dcérske	 spoločnosti	dodávateľa	 sa	nepovažujú	 za	 tretie	
strany.	 Aj	 keď,	 takéto	 obmedzenia	 nesmú	 byť	 použité	
v	prípade,	 kde	 dodávateľ	 v	zmyslejeho	 bežných	
obchodných	 praktík,	 vykoná	 časť	 svojej	 práce,	 alebo	
dodá	prostredníctvom	subdodávateľa.	

20.2. Vzdanie	sa	práv	
Zanedbanie	 na	 strane	 dodávateľa,	 alebo	 kupujúceho,	
ktoré	 spočíva	 v	 nevykonávaní	 niektorých	 z	jeho	 práv	
nepredstavuje	ani	nesmie	byť	považované	za	odstúpenie	
od	zmluvy,	alebo	prepadnutie	týchto	práv.	

20.3. Oddeliteľnosť	
Pokiaľ	sa	niektoré	ustanovenie	tejto	zmluvy	stane,	alebo	
bude	 vyhlásené	 za	 neplatné	 alebo	 neúčinné,	 nemá	 to	
vplyv	 na	 platnosť	 a	 účinnosť	 ostatných	 ustanovení	
zmluvy.	Zmluvné	strany	sú	v	uvedenom	prípade	povinné,	
bez	 zbytočného	 odkladu,	 začať	 rokovania	 o	 nahradení	
neplatného,	 alebo	 neúčinného	 ustanovenia	 novým	
ustanovením,	 ktoré	 bude	 svojim	 obsahom	 a	 účelom	
najbližšie	pôvodnému	ustanoveniu.		

	
	

	
	

	
	

	
	


