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Všeobecné nákupné podmienky 2020  

I. PLATNOSŤ 

Tieto všeobecné nákupné podmienky („Podmienky“) sa vzťahujú výhradne na všetky nákupy produktov a/alebo služieb 

firmou kupujúceho, ktorá je uvedená v nákupnej objednávke a/alebo v písemnej kupnej zmluve („Kupujúcí“), od 

dodavateľa („Dodavateľ“), nie je mezdi Kupujúcim a Dodavateľom („Strany“) dohodnuté písomne inak.Tieto Podmienky 

spolu s príslušnou písomnou kupnou zmlouvou a/alebo nákupnou objednávkou predstavujú pre tieto účely „Kúpnu 

zmluvu“. Tieto Podmínky nahradzujú a vylučujú akékoľvek iné predejné alebo nákupné podmienky, a to i vtedy, pokiaľ 

ich Kupující výslovne nevylúči. Zmeny a dodatky k týmto Podmienkam alebo Kupnej zmluve budú platné iba vtedy, pokiaľ 

budú oboma Stranami schválené písomnou formou. 

II. ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE 

„Produkty“ zahŕňajú produkty, materiály, komponenty, zariadenia, náhradné diely, dokumentáciu a služby, ako napr. 

inštalácia a testovanie Produktu, ktoré sú pre prevádzku alebo očakávané použitie Produktu. Produkty, ktoré zahŕňajú 

softvér, ktorý je určený na prevádzku, ktorý je určený na výrobu a dodávku ako ich súcást. „Služby“ nezahŕňajú práce, 

komponenty, materiály a náhradní díly, a to i mimo nich, kde nie sú nijako zahrnuté v specifikáciách alebo inej 

dokumentácii týkajúcej sa Služieb. Produkty a služby môžu byť vždy v súlade so špecifikáciami, pokynmi, výkresy, 

skúškami a dostupnými akostními a technickými požiadavkami na produkty a služby, ktoré sú v súlade s 

environmentálnymi požiadavkami vyžadovanými v rámci kupnej zmluvy. „Dodanie“ znamená dokončenie a dodanie 

Produktu a / alebo výkonu Služieb v súlade s Kupnou zmluvou. Do dodávky spadá všetka nevyhnutná dokumentácia, 

vrátane potrebných technických informácií. Dokument, protokol, pokyn a návod, který umožňuje použitíe, zabezpečenie, 

prevádzku, zabezpečenie a opravu Produktu, alebo dokumentace sestavená, získaná nebo vytvorená Dodávateľ alebo 

osoba, ktorá je vytvorená akoukoľvek stranou v súvislosti s Produktami a Službami. „Konecný užívateľ“ je zákazník 

kupujúci koncový produkt, ktorého je produkt a / alebo služba súčasťou. 

III. DODRŽIAVANIE ZÁKONOV, NARIADENÍ A ZÁSAD 

Dodávateľ musí vždy a na vlastné náklady zabezpečiť, aby produkty, vrátane ich konštrukcie, výroby a dokumentácie, a 

všetkého, čo je s Produktom spojené, a výkon Služieb boli úplne v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami, a to okrem 

iného aj v súlade akýchkoľvek zákonov, nariadení a noriem týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany životného prostredia. 

Produkty musia zahŕňať všetky bezpečnostné zariadenia a spĺňať pokyny požadované zo zákona alebo v špecifikáciách 

a tiež musí spĺňať osvedčené priemyselné postupy alebo ísť nad ich rámec. Dodávateľ súhlasí s tým, že bude striktne 

dodržiavať Kódex správania spoločnosti Konecranes. 

IV. ZMENY  

Produkty a / alebo Služby budú súčasťou koncových produktov, pre ktoré je nevyhnutnou požiadavkou prevádzkovú 

bezpečnosť. Dodávateľ nemá bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho právo robiť alebo prevádzať 

žiadne zmeny Produktu, špecifikácií, vstupných materiálu, kvality vstupných materiálov, miesta výroby, dohodnutých 

výrobných procesu, konštrukcia ci rozmerov Produktu, vrátane odchýlok, alebo akékoľvek iné podobné zmeny, ktoré by 

mohli mať vplyv na bezpečnosť, prevádzku, kvalitu Produktu a / alebo Služieb, Dobu dodanie alebo správne poskytnutia 

služieb Kúpnej zmluvy. 

V. PREHLIADKY A KONTROLA KVALITY 

Dodávateľ zodpovedá za kvalitu Produktu a / alebo Služieb a za realizáciu potrebných kontrol a skúšok na vlastné náklady 

a na žiadosť Kupujúceho mu musí predložiť správu a potvrdenie o tychto skúškach a testoch. Kupujúci musí mať v 

rozumných časoch umožnený voľný prístup do podniku Dodávateľa za účelom kontroly alebo testovania Produktu, 

výrobných procesu a kvality. Schválenie kontrol alebo skúšok Produktu, technickej dokumentácie alebo výkresu 

Dodávateľa alebo dohľadu nad konštrukčnými prácami ci výrobou zo strany Kupujúceho alebo konečného používateľa 

nezbavujú Dodávateľa v žiadnom rozsahu akejkoľvek z jeho povinností, ani nijako neobmedzujú právo Kupujúceho 

uplatnovat nároky v súvislosti s Produkty alebo Službami. 

VI. BALENIE, ZNAČENIE A SKLADOVANIE  

 Produkty musia byť zabalené vhodným spôsobom s ohľadom na ich charakter a spôsob prepravy a v súlade s pokynmi 

Kupujúceho ohladne spôsobu, rozmerov, hmotnosti alebo iných aspektu balenia. Dodávateľ musí Produkty jasne označiť 

a uviesť na nich ich príjemcu, miesto určenia a akékoľvek ďalšie pokyny, ktoré sú nevyhnutné pre manipuláciu a 

skladovanie. 

VII. MIESTO DODANIA, DOBA DODANIA A VLASTNÍCKE PRÁVO K DODÁVKE 

Ak nie je písomne dohodnuté inak, platia dodacie podmienky DDP (Incoterms 2010), miesto, divízia Kupujúceho 

zúčastnujúce v objednávke. Namiesto poskytnutia sluzieb služieb bude dohodnuté v kúpnej zmluve. Produkty budú 

dodané Kupujúcemu a / alebo Služby budú vykonané v súlade s dobou dodania dojednania v kúpnej zmluve ("Doba 

dodania"). Produkty nesmú byť dodané a Služby nesmie byť vykonané pred touto Dobou dodania. Čas je v súvislosti s 

plnením povinností Dodávateľa podľa týchto Podmienok a / alebo Kúpnej zmluvy rozhodujúce. Vlastnícke právo k 

produktom prechádza na Kupujúceho v Dobe dodania. 

VIII. ONESKORENIE NA STRANE DODAVATEĽA 

V prípade, že Dodávateľ predvída, že dôjde k oneskoreniu, musí o tom bezodkladne písomne formou uvedomit 

Kupujúceho, uviesť príčinu a predpokladanú dobu trvania oneskorenia. Toto nijako neobmedzuje povinnosti Dodávateľa 

spôsobené neskorým dodania. V prípade, že k prekroceniu Doby dodania dôjde z akéhokoľvek iného dôvodu než z 

dôvodu zásahu vyššej moci alebo z dôvodu, ktorý možno výlučne pripísať Kupujúcemu, má Kupujúci právo na náhradu 

sposobených škôd. Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, bude sa výška likvidovaných škôd rovnať 0,5% kúpnej 

ceny podľa kúpnej zmluvy za každý deň, od prvého kalendárneho dňa, kedy k prekroceniu Doby dodania dôjde, a to až 

do maximálnej výšky 15% kúpnej ceny. V prípade, že oneskorenie Dodávateľa trvá aj potom, čo je dosiahnutá táto 

maximálna výška likvidovaných škôd, má Kupujúci právo Kúpnu zmluvu okamžite ukončiť. Aby mohol Kupujúci 

požadovať náhradu likvidovaných škôd, nemusí nevyhnutne preukázať, že oneskorenie malo za následok skutočné 

škody. Ďalej má Kupujúci právo na náhradu všetkých ďalších škôd a na opravné prostriedky, ako povoľuje zákon. 

Kupujúci má právo požadovať náhradu likvidovaných škôd po uplynutí doby dodania Produktu a / alebo vykonanie 

Služieb. 

IX. CENY, PLATEBNÉ PODMIENKY A PRÁVO NA POZDRIADENIE  

Celková cena, ktorá sa má byť za Produkty alebo Služby zaplatená, bude stanovená v kúpnej zmluve. Kúpna zmluva 

zahŕňa všetky príslušné dane a poplatky, bankové poplatky a tiež všetky ďalšie výdavky, ktoré môžu Dodávateľovi 

vzniknúť v súvislosti s plnením kúpnymi zmluvy, okrem iného vrátane balenia, manipulácie, značenia, skladovania, 

testovania produktu a ďalších podobných nákladov. Akékoľvek zmeny Kúpnej zmluvy musí byť s Kupujúcim dohodnuté 

zvlášt a písomnou formou. Dátum fakturácie nesmie byť pred Dátumom dodania. Kupujúci má právo pozdržať platbu v 

tom rozsahu, v akom nie je dodávka dokoncená, a to v súlade s požiadavkami stanovenými v tychto Podmienkach a / 

alebo v kúpnej zmluve. 

X. PREVZATIE DODÁVKY  

Po realizácii dodávky kupujúcim alebo konečným užívateľom a po úspešnom dokončení skúšok a testov Kupujúci 

dodávku prevezme, a to za predpokladu, že dodávka bude zodpovedať špecifikáciám a požiadavkám podľa Kúpnej 

zmluvy, a za predpokladu, že kupujúcim alebo konečným užívateľom bola dodaná všetka dohodnutá dokumentácie. 

Prevzatia dodávky nezbavuje Dodávateľa v žiadnom rozsahu žiadnej z jeho povinností a neobmedzuje právo Kupujúceho 

na náhradu škody alebo na iné opravné prostriedky v súvislosti s dodávkou. 

XI. ZÁRUKA  

Dodávateľ týmto ručí za to, že Produkty a Služby budú prísne spĺňať špecifikácie a iné akostné a technické požiadavky 

stanovené v kúpnej zmluve, vzorky a popisky, a tiež platné zákony, nariadenia a priemyselné normy. Produkty a Služby 

budú bez vád materiálu, spracovania alebo konštrukcie a budú vhodné pre ich bežné a určené použitie. Služby budú 

vykonávané odborným spôsobom, presne, s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s najlepšími súčasnými postupmi 

uplatňovanými v danom odbore a podľa najprísnejších technických alebo iných príslušných odborných noriem. Záručná 

doba je 24 mesiacov od prevzatia zo strany konečného používateľa, alebo 36 mesiacov od prevzatia zo strany 

Kupujúceho, podľa toho, čo nastane skôr ( "záručná doba"). Pre opravené alebo vymenené Produkty, popr. Pre znovu 

vykonané Služby, bude záručná doba predĺžená, a začína dňom, kedy Kupujúci alebo Konecný užívateľ opravu, výmenu 

alebo nové vykonanie Služby schváli. Počas záručnej lehoty Dodávateľ bezodkladne a zadarmo pre Kupujúceho alebo 

konečného používateľa, podľa výhradného uváženia Kupujúceho, prípadné chybné alebo inak nevyhovujúce Produkty 

alebo Služby opraví, vymení alebo znovu vykoná, popr. Za ne vráti peniaze, a to okrem iného vrátane vykonanie kontroly, 

inštalácia, demontáže a vrátane pracovných a prepravných nákladu. Ak by Dodávateľ odmietol splniť alebo by nesplnil 

svoje zárucné povinnosti k spokojnosti Kupujúceho v primeranej lehote, má Kupujúci právo nechať opravu, výmenu alebo 

nové poskytnutia sluzieb vykonať na náklady Dodávateľa. To isté právo Kupujúcemu prevziat, ak v naliehavých prípadoch 

alebo v prípade, že tak možno znížiť náklady, dôvodne nazna, že nie je vhodné čakať, než prácu vykoná Dodávateľ.Táto 

zárucnej povinnosť Dodávateľa nijako neobmedzuje zodpovednost Dodávateľa ani práva kupujúc eho na náhradu škody. 

XII. DOSTUPNOST PRODUKTOV A NÁHRADNÝCH DIELOV  

Dodávateľ ručí za dostupnosť Produktu ako náhradných dielov za podmienok, ktoré sú z obchodného hľadiska primerané, 

po dobu desiatich (10) rokov od Dodanie Produktu. 

XIII. PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

Všetky dáta, dokumentácie, špecifikácie, výkresy a technická dokumentácia, a takisto tak ďalšie informácie dodané 

Kupujúcemu, alebo zaplatené Kupujúcim, zostávajú výhradným duševným vlastníctvom Kupujúceho a nesmie byť 

Dodávateľom použité pre žiadne iné účely ako na účely plnenia Kúpnej zmluvy. V prípade, že sa strany nedohodnú na 

samostatnej softvérovej licenciu, udeluje Dodávateľ Kupujúcemu, a / alebo akékoľvek treťou stranou určenou Kupujúcim, 

zadarmo a bez obmedzenia celosvetovo platnú, neodvolateľné, trvalú, nevýhradnú, prevoditeľné a sublicencovatelnou 

licenciu na použitie, distribúciu, reprodukovanie a kopírovanie , zmenám, vývoji a úprave akéhokoľvek softvéru 

zabudovaných v Produktoch a / alebo službách na akomkoľvek médiu. V súlade s vyššie uvedeným Dodávateľ 

zodpovedá na vlastné náklady za zabezpecenie licencií za softvér tretích strán, ktorý je v Produktoch a / alebo Službách 

včlenený. Dodávateľ udeľuje Kupujúcemu zdarma neobmedzenú, celosvetovo platnú, neodvolateľné, trvalú, nevýhradnú 

a sublicencovatelnou licenciu na použitie, reprodukovanie, úprave a zaclenenia materiálu Dodávateľa, ako sú napr. 

Návody, pokyny, výkresy, texty, vizuálne dizajny a ukážky, do materiálu Kupujúceho. Dodávateľ nemá právo použiť 

ochranné známky Kupujúceho ani na ne nijak odkazovať. Dodávateľ ručí za to, že Produkty neporušujú žiadne patentové 

práva, ochranné známky, autorské práva, práve na vzor alebo akákoľvek iné práva duševného vlastníctva tretích strán. 

V prípade porušenia musí Dodávateľ, podľa uváženia Kupujúceho, Kupujúceho brániť, odškodniť a zbaviť ho 

zodpovednosti v súvislosti so všetkými následkami vyplývajúcimi z akéhokoľvek porušenia patentových práv, ochranných 

známok, práve na vzor alebo iných práv duševného vlastníctva z dôvodu výroby, spracovania, použitia alebo predaja 

Produktu a / alebo pre účely zabezpečenia súladu Produktu. Povinnosť brániť, odškodniť a zbaviť zodpovednosti 

pretrvávať aj po ukončení Kúpnej zmluvy. 

XIV. ODŠKODNENIE 

Pretože medzinárodné operácie Kupujúceho vyžadujú promptnosť a spoľahlivosť, berie Dodávateľ na vedomie a 

zaväzuje sa, že bude všetky svoje povinnosti plniť s mimoriadnu starostlivosť a že aj drobné porušenie može pre 

Kupujúceho a konečného užívateľa predstavovat značné škody. Všetky škody a náklady vzniknuté kupujúcim alebo 

konečným užívateľom z dôvodu porušenia zo strany Dodávateľa alebo jeho subdodávateľa budú Dodávateľom plne 

hradené. Dodávateľ musí Kupujúceho brániť, odškodniť a zbaviť ho zodpovednosti v súvislosti so všetkými škodami a 

nárokmi týkajúcimi sa zranení alebo škôd voci akýmkoľvek osobám alebo majetku, ktoré vzniknú alebo vyplynú v 

súvislosti s plnením kúpnej zmluvy zo strany Dodávateľa alebo jeho subdodávateľa (a voci všetkým nárokom, 

požiadavkám, riadením, škodám, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v tejto súvislosti vzniknú alebo vyplynú). 

Povinnosť brániť, odškodniť a zbaviť zodpovednosti pretrvávať aj po ukončení Kúpnej zmluvy. Žiadna zo strán 

nezodpovedá za nepriame škody alebo straty, pokiaľ nie sú zapríčinené z dovodu hrubej nedbanlivosti, úmyselného 

prečinu, porušenie práv duševného vlastníctva alebo porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany Dodávateľa, alebo z 

dôvodu nároku vyplývajúcich z povinnosti Dodávateľa poskytnúť odškodnenie podľa tohto článku. Bolo výslovne 

dohodnuté, že akékoľvek obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na škody alebo straty vyplývajúce zo smrti alebo 

zrenenia osob. Škody, ktoré vzniknú koncovému užívateľovi, sa nepovažujú za nepriame škody.  

XV. POJISTENIE ZODPOVEDNOSTI 

Dodávateľ musí na vlastné náklady zabezpečiť poistenie všeobecnej zodpovednosti (vrátane zodpovednosti za výrobok) 

v minimálnej výške 2 000 000 eur za každý poistný prípad alebo nehodu. Na žiadosť Kupujúceho mu musí Dodávateľ 

predložiť potvrdenie o poistení. Povinnosť zabezpečiť poistenie nemá vplyv na zákonnú zodpovednost Dodávateľa a 

jeho subdodávateľov, ani ju nijako neobmedzuje. 

XVI. VYŠŠIA MOC  

Žiadna zo strán nenesie voči druhej strane zodpovednosť za omeškanie alebo neplnenie, ktoré je spôsobené zásahom 

vyššej moci. Vyššia moc znamená nepredvídateľné udalosti, ku ktorým dôjde po podpise kúpnej zmluvy a ktoré sú nad 

rámec primeranej kontroly strán, okrem iného vrátane vojny, vládnych rozhodnutí a prírodných katastrof, ak takéto 

udalosti bránia postihnutej strane v plneni jej povinností, alebo toto plnenie zdržujú, a takto postihnutá strana nie je bez 

neprimeraných výdavkov schopná udalosti vyššej moci zabrániť alebo ju ukonciť. 

Strana uplatňujúca si nároky z dôvodu vyššej moci musia preukázať vplyv vyššej moci na jej plnenie, musí okamžite 

podniknúť vhodné opatrenia na zmiernenie dosledku a musí informovať písomne druhú stranu o dobe, kedy vyššia moc 

začala, o predpokladanej dĺžke trvania a ukončenie udalosti vyššej moci. Ak je plnenie tejto strany v dôsledku udalost i 

vyššej moci oneskorenie o dlhšie ako tri (3) mesiace, muže ktorákoľvek zo Strán Kúpnu zmluvu ukončiť na základe 

písomnej výpovede. 

XVII. VÝVOZNÁ KONTROLA 

Dodávateľ musí dodržiavať všetky príslušné vývozné kontroly, colné predpisy a nariadenia týkajúce sa zahraničného 

obchodu. Do dvoch týždňov od prijatia objednávky - a bez zbytočného odkladu v prípade akýchkoľvek zmien - musí 

Dodávateľ Kupujúcemu písomne poskytnúť všetky informácie a údaje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s týmito 

nariadeniami. Dodávateľ zodpovedá za všetky výdavky a / alebo škody, ktoré Kupujúcemu vzniknú z dôvodu 

akéhokoľvek porušenia povinností podľa tohto článku. 

XVIII. DOVERNOSŤ 

Dodávateľ a jeho subdodávatelia musia udržiavať v tajnosti a nesmie žiadne tretej strane vyzradiť, a nesmie použiť pre 

žiadne iné účely, než na účely uvedené v kúpnej zmluve, žiadne dôverné informácie, okrem iného vrátane technických, 

komerčných, obchodných, finančných alebo firemných informácií, existencie a obsahu Kúpnej zmluvy a dôverných 

informácií Kupujúceho a jeho pridružených firiem ( "dôverné informácie"). Dodávateľ nesmie pre žiadne účely použiť ani 

zmieňovať meno Kupujúceho vo verejných ani súkromných správach. 

Dodávateľ musí obmedziť prístup k dôverným informáciám len na tie zo svojich zamestnancov a subdodávateľov, ktorí 

prístup k týmto informáciám potrebuje na účely riadneho plnenia Kúpnej zmluvy, za predpokladu, že tieto osoby budú 

písomne zaviazané dodržiavať mlčanlivosť minimalne v takom rozsahu, aký je stanovený v tychto podmienkach.  

Pri ukončení Kúpna zmluvy alebo na žiadosť a podľa uváženia Kupujúceho musí Dodávateľ bezodkladne vrátiť 

Kupujúcemu všetky dôverné informácie (vrátane kópií), alebo musia všetky dôverné informácie zničit a predložit 

potvrdenie o ich zničení. Povinnosť zachovania mlčanlivosti pretrváva aj po ukončení Kúpnej zmluvy.  

XIX. UKONČENIE 

Kupujúci má právo bezodkladne ukonciť Kúpnu zmluvu, alebo akúkoľvek jej časť, bez akejkoľvek povinnosti voči 

Dodávateľovi, v pripade, že: 

a. Dodávateľ podstatným spôsobom porušuje svoje povinnosti stanovené vo 

Všeobecných zmluvných podmienkach a / alebo v kúpnej zmluve a toto 

porušenie nenapraví ani do tridsiatich (30) kalendárnych dní od písomného 

upozornenia zo strany Kupujúceho. Podstatné porušenie zo strany Dodávateľa 

zahŕňa aj prípady, kedy Dodávka nesplna špecifikované požiadavky na kvalitu 

a / alebo bezpečnost; alebo 

b. Dodávateľom, alebo voči Dodávateľovi alebo jeho majetku, je začaté akékoľvek 

konkurznej, likvidačné ci insolvenčné konanie alebo konanie o nútenej správe, 

Dodávateľ je nútene riadený menovaným konkurzným správcom alebo 

správcom majetku, alebo musí vykonať postúpenie v prospech veriteľa, alebo 

bude iným spôsobom zrejmé , že Dodávateľ v dôsledku svojich finančných 

alebo iných prekážok nie je schopný splniť svoje povinnosti v súlade s kúpnou 

zmluvou. Kupujúci si vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou ukončiť celú 

Kúpnu zmluvu, alebo akúkoľvek jej časť, podľa svojich potrieb na základe 

písomnej výpovede. V takomto prípade musí Dodávateľ okamžite k tomuto 

dátumu ukočiť práce uvedené vo výpovede Kupujúceho a musí zabezpečiť 

všetku už dokončenú prácu, pričom má Dodávateľ právo na primeraný poplatok 

za ukoncenie zmluvy, ktorý bude pokrývať iba skutočných priamych náklady 

spojené s Produkty / Službami, ktoré už boli vyrobené / vykonané pred 

datumom výpovede. Pri ukončení zmluvy z akéhokoľvek dôvodu musí 

Dodávateľ bezodkladne vrátiť všetky špecifikácie, výkresy a technickú 

dokumentáciu, materiály, nástroje a akýkoľvek ďalší majetok Kupujúceho.  

XX. POSTÚPENIE A ZADÁVANIE PRÁCE SUBDODAVATEĽOM 

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho nemôže Dodávateľ Kúpnu zmluvu ani akúkoľvek cast zo svojich 

povinností previest, postúpiť alebo zadať subdodávateľom. Dodávateľ zodpovedá za prácu svojich subdodávateľov ako 

za svoju vlastnú. 

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO A REŠENIE SPOROV 

Kúpna zmluva sa riadi a musí byť vykladaná v súlade so zákonmi platnými v mieste podnikania Kupujúceho, s vylúčením jeho voľby 

práva a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Spory budú s konečnou 

platnosťou vyriešené súdom v mieste podnikania Kupujúceho. Kupujúci má právo požadovať predbežné opatrenie na súde v mieste 

podnikania Dodávateľa. 

 

V Banskej Bystrici 25.5.2020 
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