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Všeobecné nákupné podmienky  
 

 
1. Uzavretie zmluvy 
 
(1) Nasledovné všeobecné nákupné podmienky (Podmienky) 
upravujú všetky požiadavky a objednávky (Objednávka) zadané 
spoločnosťou VACUUMSCHMELZE, s.r.o. (VAC) a dodávky alebo 
služby, ktoré Dodávateľ poskytuje spoločnosti VAC na základe 
Objednávok. Okrem toho upravujú všetky budúce dodávky alebo 
služby, ktoré Dodávateľ poskytne spoločnosti VAC, a to aj v prípade, 
že po uzavretí zmluvy sa na ne nebude výslovne odkazovať. 
 
(2) Tieto Podmienky sa aplikujú bezvýhradne (výlučne). Spoločnosť 
VAC neuznáva všeobecné podmienky Dodávateľa, okrem prípadu 
a v rozsahu v akom s nimi výslovne súhlasila v písomnej forme. 
Prevzatie dodávok alebo služieb Dodávateľa ani ich zaplatenie 
nepredstavujú takýto súhlas. 
 
(3) Dodávateľ je povinný písomne potvrdiť každú Objednávku 
zadanú spoločnosťou VAC (Potvrdenie objednávky). Ak 
k písomnému potvrdeniu nedôjde do dvoch týždňov od prijatia 
Objednávky, spoločnosť VAC môže kedykoľvek zrušiť svoju 
Objednávku. Výzvy na dodanie v zmysle objednávky 
a harmonogram tzv. call-off dodávky sú vždy záväzné, pokiaľ 
Dodávateľ proti nim nepodá námietku do dvoch pracovných dní odo 
dňa ich prijatia. 
 
(4) Ak sa Potvrdenie objednávky odchýli od zadanej Objednávky, 
spoločnosť VAC bude ním viazaná len vtedy, ak s odchýlkou 
písomne súhlasila.  
 
(5) Ústne dojednania vrátane úprav alebo dodatkov k Objednávkam 
sa považujú za platné len vtedy, ak ich spoločnosť VAC písomne 
potvrdí. 
 
2. Termíny plnenia 
 
(1) Stanovené termíny dodania sú pre Dodávateľa záväzné. 
Rozhodujúcim časovým bodom pre včasnosť dodávky je dátum 
prijatia dodávky bez vád u príjemcu určeného spoločnosťou VAC 
(bez ohľadu na dohodnuté podmienky Incoterms). V prípade, že 
dodávka zahŕňa nastavenie, inštaláciu, montáž alebo iné služby, 
rozhodujúcim časovým bodom pre včasnosť dodávky je dátum 
poskytnutia všetkých služieb v súlade so zmluvou a písomné 
prevzatie dodávky a služieb spoločnosťou VAC. 
 
(2) Ak sa omeškanie dodávky alebo služby stane zrejmým, 
spoločnosť VAC musí byť o tom urýchlene informovaná spolu 
s príčinou a predpokladaným trvaním omeškania. 
 
(3) V prípade neplnenia dodávok alebo služieb je spoločnosť VAC 
oprávnená, popri nároku na plnenie, požadovať od Dodávateľa aj 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z hodnoty dodávky alebo služby za 
každý celý týždeň neplnenia. Dodávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu do 14 dní odo dňa prijatia oznámenia o nároku spoločnosti 
VAC. Všetky ostatné práva a nároky zostávajú týmto nedotknuté 
a povinnosť Dodávateľa zaplatiť spoločnosti VAC zmluvné pokuty 
žiadnym spôsobom neovplyvňuje zodpovednosť Dodávateľa za 
škodu. 
 
(4) Dodávky alebo služby môžu byť dodané alebo poskytnuté ešte 
pred plánovaným dátumom len s písomným súhlasom spoločnosti 
VAC. V prípade, že dodávky alebo služby sú dodané alebo 
poskytnuté ešte pred plánovaným dátumom, začne splatnosť 
odplaty za dodanie plynúť až od dátumu, kedy bolo dodanie 
pôvodne naplánované. 
 
(5) Zaslanie väčšieho množstva, než bolo objednané, je 
podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti 
VAC. 
 
(6) Čiastočné dodávky alebo služby nie sú povolené, pokiaľ s tým 
spoločnosť VAC písomne nesúhlasila. 
 
(7) Spoločnosť VAC môže od zmluvy odstúpiť, ak a) Dodávateľ 
zastaví svoju činnosť, alebo b) sa Dodávateľ stane platobne 
neschopným alebo predĺženým, alebo c) je podaný návrh na 

vyhlásenie konkurzu na majetok Dodávateľa, alebo d) Dodávateľ 
požiada o ochranu pred veriteľmi, alebo je u neho vymenovaný 
správca konkurznej podstaty alebo likvidátor, alebo sa začne voči 
nemu akékoľvek iné podobné konanie. Týmto ustanovením nie sú 
dotknuté iné zákonné alebo zmluvné práva spoločnosti VAC na 
odstúpenie od zmluvy. 
 
3. Expedícia 
 
(1) Dodávateľ znáša náklady na expedíciu a balenie dodávok. Pokiaľ 
spoločnosť VAC neurčí inak, platia dodacie podmienky DDP (s 
dodaním clo platené) (Incoterms 2010). Okrem uvedeného je na 
leteckú prepravu potrebný písomný súhlas spoločnosti VAC. 
Akékoľvek ďalšie náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania 
prepravných pokynov, znáša Dodávateľ. Všetky ďalšie náklady, 
ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti využitia expresnej prepravy 
s cieľom dodržať plánovaný termín dodania, znáša Dodávateľ. 
Riziko straty (a náhodnej škody) a vlastnícke právo (vlastníctvo) 
prechádzajú na spoločnosť VAC pri dodaní bez vád do miesta 
dodania, ktoré určila spoločnosť VAC. 
 
(2) Všetky dodávky zahŕňajú dodacie listy alebo expedičné príkazy 
spolu s uvedením obsahu ako aj celé číslo objednávky. Oznámenie 
o zásielke vrátane týchto údajov musí byť zaslané bez zbytočného 
odkladu. 
 
4. Faktúry 
 
Faktúry musia obsahovať všetky údaje stanovené zákonom, ako aj 
číslo objednávky a čísla každej jednotlivej položky. Splatnosť faktúry 
nenastane, pokiaľ tieto údaje chýbajú. Rovnopisy faktúr sú 
označené ako duplikáty. 
 
5. Platba 
 
(1) Platby budú uhradené s 3 % zľavou do 14 dní alebo v plnej 
výške do 30 dní. Dodávateľ urýchlene vystaví spoločnosti VAC 
dobropis na zľavu. 
 
(2) S výnimkou podľa článku čl. 2 ods. 4 začína lehota splatnosti 
plynúť po poskytnutí kompletnej dodávky alebo služby bez vád a po 
prijatí riadne vystavenej faktúry. V rozsahu, v akom je Dodávateľ 
povinný zabezpečiť testy materiálu, testovacie správy, kvalitatívne 
dokumenty alebo inú dokumentáciu, sa dodávka alebo služba 
nebude považovať za kompletnú, pokiaľ nebola takáto 
dokumentácia doručená aj spoločnosti VAC. V prípade, že 
spoločnosť VAC uplatňuje voči Dodávateľovi oprávnený nárok, 
spoločnosť VAC môže podľa vlastného uváženia vždy zadržať 
zodpovedajúcu časť platby, započítať vzájomné pohľadávky alebo 
uhradiť platbu len čiastočne. 
 
(3) Platby sa považujú za uhradené v deň, v ktorý spoločnosť VAC 
vystaví šek alebo prevedie finančné prostriedky zo svojho účtu na 
účet Dodávateľa. 
 
(4) Prijatie dodávky, služby alebo platby nepredstavuje vzdanie sa 
nárokov spoločnosti VAC, ani potvrdenie, že dodávka alebo služba 
je v súlade so zmluvou. 
 
6. Postúpenie nárokov 
 
Pohľadávky Dodávateľa voči spoločnosti VAC môžu byť postúpené 
len s písomným súhlasom spoločnosti VAC.  
 
7. Reklamácia 
 
(1) Dodávateľ ručí za to, že všetky dodávky a služby sú bez vád, 
funkčné a vo všetkých ohľadoch vhodné na zamýšľaný účel. Všetky 
dodávky a služby musia byť okrem toho v súlade s najnovšími 
poznatkami, všeobecne uznávanými technickými a bezpečnostnými 
predpismi a príslušnými právnymi predpismi. 
 
(2) Podmienkou prevzatia je kontrola dodávok a služieb s cieľom 
uistiť sa, či sú bez vád, najmä že sú správne a kompletné; táto 
kontrola sa vykoná v rozsahu, v akom je to primerané v bežnom 
obchodnom styku, a v rozumne najkratšom čase primeranom v 
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bežnom obchodnom styku. Spoločnosť VAC je povinná oznámiť 
akékoľvek vady bez zbytočného odkladu po ich zistení. V tejto 
súvislosti sa Dodávateľ neodvolateľne vzdáva práva namietať proti 
včasnému neoznámeniu vád, t. j. povinnosť Dodávateľa odstrániť 
vady nemôže byť v žiadnom prípade obmedzená v dôsledku toho, 
že spoločnosť VAC ho na ne včas neupozornila. 
 
(3) Minimálna záručná doba je v prípade dodávok 36 mesiacov odo 
dňa dodania a v prípade služieb 36 mesiacov odo dňa konečného 
prevzatia spoločnosťou VAC. Ak Dodávateľ splní svoju povinnosť 
odstrániť vadu vykonaním náhradnej dodávky, záručná doba 
vzťahujúca sa na náhradnú dodávku začne plynúť odo dňa prijatia 
náhradnej dodávky, pokiaľ si Dodávateľ pri náhradnej dodávke 
výslovne a správne nevyhradil právo vykonať náhradnú dodávku 
výlučne na základe dobrej vôle s cieľom predísť sporom alebo 
v záujme pretrvania dodávateľského vzťahu. Predchádzajúce 
ustanovenie neovplyvňuje dlhšie zákonné záručné doby.  
 
(4)  Spoločnosť VAC je oprávnená rozhodnúť, ako bude vada 
odstránená (oprava vady, alebo náhradná dodávka bez 
vád/poskytnutie náhradných bezvadných zmluvných 
dodávok/služieb). Dodávateľ nesmie odmietnuť spôsob nápravy, 
ktorý si zvolila spoločnosť VAC, pokiaľ nepreukáže neprimerané 
dodatočné náklady, ktoré vzniknú výlučne v dôsledku zvoleného 
spôsobu nápravy. 
 
(5) V prípade, že Dodávateľ neodstránil vadu po uplynutí primeranej 
lehoty určenej spoločnosťou VAC, spoločnosť VAC je oprávnená 
odstrániť vady alebo zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou na 
náklady Dodávateľa a Dodávateľ je povinný nahradiť výdavky 
vynaložené spoločnosťou VAC v plnej výške. Spoločnosť VAC nie je 
povinná stanoviť Dodávateľovi lehotu na nápravu vád, ak to nie je 
možné z dôvodov mimoriadnej naliehavosti, najmä s cieľom odvrátiť 
bezprostredné nebezpečenstvo alebo zabrániť väčším škodám. 
 
(6) V prípade právnych vád týkajúcich sa vlastníckeho práva 
k dodávkam dodaným alebo službám poskytnutým podľa tejto 
zmluvy je Dodávateľ povinný odškodniť a chrániť spoločnosť VAC 
pred ujmou v súvislosti s nárokmi tretích osôb, okrem prípadu ak 
Dodávateľ vady na vlastníckom práve nezavinil. 
 
(7) Dodávateľ je povinný odškodniť a chrániť spoločnosť VAC pred 
ujmou v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi zo zodpovednosti za vady 
produktu, nákladmi a výdavkami vyplývajúcimi z vadných dodávok 
alebo služieb dodaných Dodávateľom, a to vrátane nákladov na 
akékoľvek opravy/stiahnutie tovaru z obehu.  
 
(8) Ustanoveniami tohto čl. 7 nie sú dotknuté ostatné práva 
vyplývajúce zo zákona, zmluvné práva ani nároky z vád. 
 
8. Subdodávatelia 
 
Dodávateľ nie je oprávnený využívať subdodávateľov alebo tretie 
osoby na poskytnutie alebo pomoc so zmluvnými službami, a to ako 
vcelku, tak ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti VAC. 
Ak spoločnosť VAC udelila takýto súhlas, Dodávateľ bude 
zodpovedný za plnenie subdodávateľov tak, ako za svoje vlastné 
plnenie. 
 
9. Práva duševného vlastníctva spoločnosti VAC a práva 
spoločnosti VAC k materiálu 
 
(1) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, táto zmluva (i) nemá vplyv na práva 
duševného vlastníctva ani iné práva spoločnosti VAC, ktoré 
existovali ešte pred dátumom jej účinnosti, a (ii) nemení práva 
spoločnosti VAC k dokumentácii, materiálom, ochranným známkam 
ani ich častiam, ktoré spoločnosť VAC poskytla Dodávateľovi. 
 
(2) Dodávateľ týmto vyhlasuje a ubezpečuje spoločnosť VAC, že 
dodávky alebo služby poskytované spoločnosti VAC neporušujú 
práva duševného vlastníctva tretích osôb. V prípade vznesenia 
nároku voči spoločnosti VAC v súvislosti s porušením práv 
duševného vlastníctva je Dodávateľ povinný odškodniť spoločnosť 
VAC za všetky škody, náklady a výdavky vyplývajúce z takého 
nároku alebo porušenia. Spoločnosť VAC umožní Dodávateľovi buď 
sa nezávisle brániť, alebo zasiahnuť do konania týkajúceho sa 
nároku z uvedeného porušenia. Ak sa zistí, že dodávky alebo služby 
poskytované spoločnosti VAC porušujú práva duševného vlastníctva 
tretích osôb, Dodávateľ bude povinný bez vzniku nákladov pre 

spoločnosť VAC upraviť dodávky a/alebo služby tak, aby 
neporušovali tieto práva, alebo získať a udržať si licenciu a práva od 
tretej osoby s cieľom umožniť neobmedzené a nepretržité užívanie 
poskytovaných dodávok a/alebo služieb. 
 
(3) V rozsahu, v akom nie je dohodnuté inak, je Dodávateľ povinný 
skladovať dokumentáciu alebo materiál, ktorý mu poskytla 
spoločnosť VAC, oddelene, bezodplatne, označený a uchovávaný 
s riadnou starostlivosťou obozretného obchodníka. Táto 
dokumentácia alebo materiál sa môže používať len na účely 
dodávok alebo služieb poskytovaných spoločnosti VAC. V prípade 
straty alebo poškodenia materiálu zaplatí Dodávateľ kompenzáciu.  
 
10. Know-how a povinnosť zachovávať mlčanlivosť 
 
(1) Nástroje, formy, vzorky, modely, profily, nákresy, štandardy, 
mechaniky a šablóny poskytnuté spoločnosťou VAC, ako aj 
predmety vyrobené na ich základe sa nesmú poskytovať tretím 
osobám ani používať na iný účel ako na zmluvný účel bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti VAC. Musia byť 
zabezpečené proti neoprávnenému prístupu alebo použitiu. Bez 
ohľadu na ďalšie práva môže spoločnosť VAC vyžadovať ich 
vrátenie, ak Dodávateľ tieto povinnosti porušuje. 
 
(2) Dodávateľ nie je oprávnený poskytovať tretím osobám dôverné 
informácie, ktoré získal od spoločnosti VAC, a to v rozsahu, v akom 
nemal o nich zákonne nadobudnutú vedomosť z iného zdroja. 
Dôverné informácie zahŕňajú všetky informácie, ktoré sú označené 
za dôverné alebo ktoré by sa mali chápať ako dôverné. 
 
(3) Všetky majetkové práva spoločnosti VAC zostávajú bezo zmeny. 
 
11. Právo odmietnuť plnenie a zádržné právo 
 
Dodávateľ môže uplatniť zádržné právo len vo vzťahu 
k protinárokom, ktoré vzniknú priamo z tejto zmluvy. Dodávateľ 
môže uplatňovať zádržné právo alebo právo odmietnuť plnenie len 
na základe nárokov, ktoré nie sú spochybnené alebo ktorých 
existenciu súd právoplatne potvrdil. 
 
12. Rôzne ustanovenia 
 
Dodávateľ sa zaväzuje: 
 

-  dodržiavať príslušné predpisy o prevencii nehôd, ďalšie 
predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a uznávané 
pravidlá bezpečnosti a pracovného lekárstva;  

- dodržiavať všetky príslušné právne predpisy vrátane právnych 
predpisov v oblasti životného prostredia a uplatňovať čo 
najmodernejšie a najekologickejšie postupy; 

- dodržiavať nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) a smernice 
2002/95/EC (RoHS) a 2002/96/EC (WEEE) v znení neskorších 
zmien; 

- dodržiavať zásady paktu OSN Global Compact Initiative 
(www.unglobalcompact.org), ktorý sa vzťahuje na ochranu 
ľudských práv, práva kolektívneho vyjednávania, zrušenie 
nútenej a detskej práce, elimináciu diskriminácie v práci 
a povolaní, zodpovednosť za životné prostredie, 
a predchádzanie korupcii; a 

- dodržiavať Kódex správania sa spoločnosti VAC (Code of 

Conduct). 
 
13. Súdna príslušnosť a rozhodné právo 
 
(1) Slovenské súdy majú výlučnú právomoc ohľadom akýchkoľvek 
sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy. V rozsahu, v akom je podľa 
zákona možné vybrať si konkrétny slovenský súd, bude mať 
príslušnosť súd podľa sídla spoločnosti VAC. 
 
(2) Táto zmluva a všetky veci, ktoré z nej vyplývajú alebo s ňou 
súvisia, sa riadia a vykladajú podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky s vylúčením aplikácie kolíznych ustanovení právnych 
predpisov a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe 
tovaru (CISG). 


