Všeobecné nákupné podmienky
§1

Oblasť platnosti
1. Platia výhradne naše nákupné podmienky; protichodné alebo od týchto obchodných podmienok
odlišné Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nebudú nami uznané, s výnimkou
individuálnej dohody.
2. Nebudú uznané ani vtedy, keď sa ani pri opätovnom doručení neodporovali, dodávka bola
prevzatá a/alebo tovar zaplatený.

§2

§3

Vystavenie objednávky
Objednávky musia byť v písomnej forme. Dodávateľ' je povinný našu objednávku
akceptovať/neakceptovať do 3 dní a túto nám právoplatne písomne potvrdiť.
Dodacie termíny prechod rizika
1. Termín dodávky, resp. vyhotovenia, uvedený v objednávke je záväzný.
2. Nie sme povinní prijať čiastkové dodávky a/alebo dodávky, resp. vyhotovenia vopred.
3. Dodávateľ' je povinný písomne nám oznámiť a odôvodniť predpokladané omeškania, ak
nastanú, alebo rozpozná okolnosti, z ktorých vyplýva, že nebude možné dodržať dohodnutý
termín dodávky, resp. vyhotovenia.
4. V prípade omeškania dodávky sme oprávnení požadovať zmluvnú pokutu vo výške 1%
z hodnoty dodávky za ukončený týždeň, avšak nie viac ako 5% z celkovej hodnoty
dodávky. Sme oprávnení popri plnení uplatniť zmluvnú pokutu. Zaväzujeme sa voči
dodávateľovi stanoviť pokutu najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia oneskorenej
dodávky. Ďalšie nároky a práva zostávajú vyhradené.
5. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, platia dodacie podmienky DDP. Dodávateľ' pritom musí
dodržať Manz štandardy pre dopravu, balenie a dodanie. Tieto sú dostupne na
http://manz.com/company/sourcing.
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§5

Platby a platobné podmienky
Cena uvedená v objednávke je záväzná. Obsahuje všetky plnenia a vedľajšie plnenia,
pokiaľ sa za ne neplatí osobitne, a ktoré sú potrebné na plnenie, kompletnú výrobu
plnenia, ktoré sa má vykonať, ako napr. náklady na pomocne prípravky, nástroje,
prepravné, clá, obalový materiál a jeho odvoz, doprava na nami určené miesto
doručenia, ako aj všetky náklady na uskutočnenie stavebných a montážnych prác
pripravených na prevádzku. Odchýlky, ako napr. osobitné ťažkosti alebo uskutočnenie
dodávky/plnenia počas nedele a sviatkov, ktoré majú za následok vyššiu cenu, treba
osobitne dohodnúť pred prijatím objednávky.
Faktúry treba vystaviť s udaním objednávacích údajov (číslo zmluvy - objednávky).
Platby uskutočníme v priebehu 60 dní netto, u výkresových dielov si pri platbe v priebehu 14 dní
uplatníme 3 % skonto a u katalógových dielov si pri platbe v priebehu 30 dní uplatníme 3 %
skonto. Platobná doba začína plynúť najskôr s príchodom faktúry, avšak nie pred príchodom
tovaru, resp. začatím montáže alebo inštalácie.
Na postúpenie nákladov, ako aj vopred stiahnutia nákladov potrebuje dodávateľ náš
predchádzajúci písomný súhlas.
Započítanie je prípustné len s protipohľadávkami, ktoré nepopierame, a právoplatne určenými
pohľadávkami.

Ručenie za nedostatky/nekvalitu
1. Kontrola doručeného tovaru sa u nás uskutočňuje len s ohľadom na zjavné nedostatky,
poškodenia počas prepravy, úplnosť a identitu tovaru. Takéto nedostatky budeme reklamovať
v primeranej lehote. Vyhradzujeme si právo uskutočnenia rozsiahlej vstupnej kontroly tovaru.
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Ďalšie reklamácie, pokiaľ' budú zistene nedostatky/nekvalita, budú vystavené a komunikované
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§6

v súlade s obchodným poriadkom. Dodávateľ' sa do istej miery vzdáva námietky na oneskorenú
reklamáciu.
Dodávateľ' je povinný vykonať priebežnú výrobnú kontrolu kvality a uskutočniť
výstupnú kontrolu tovaru a skontrolovať kvalitu svojich dodávok.
Dodávateľ' preberá zákonnú záruku za nedostatky/nekvalitu, zistene v priebehu 36
mesiacov od dodania tovaru, pokiaľ nebude zmluvne dohodnutá iná dĺžka záručnej
doby. Prislúchajú nám nekrátené zákonné nároky z nedostatkov/nekvality; v každom
prípade sme oprávnení požadovať od dodávateľa odstránenie nedostatkov alebo
dodávku nového tovaru. Právo na náhradu škody, predovšetkým právo na náhradu
škody namiesto plnenia, zostáva výslovne vyhradené.
Na odvrátenie akútneho nebezpečenstva škody, môžeme aj bez upomienky alebo
stanovenia lehoty voči dodávateľovi nedostatok na náklady dodávateľa sami odstrániť,
nechať odstrániť alebo zaobstarať náhradu, pokiaľ nie je možné oboznámiť dodávateľa
o nedostatku a hroziacej škode a dať mu príležitosť na odstránenie.
Ak Manz realizuje opravu dodaných kusov, náklady budú fakturované dodávateľovi.
Tieto pozostávajú z odpracovaných hodín a použitého materiálu.
V prípade zistenia sériovej chyby počas záručnej doby, dodávateľ znáša náklady na
kontrolu a opravné aktivity na všetky diely z danej série. Sériovou chybou sa rozumie,
ak minimálne 33% dodaných dielov z jednej série/šarže vykazuje tú istú chybu.
Dodané diely, voči ktorým nebola vznesená námietka formou reklamácie ,sú
považované pre Manz Slovakia,s.r.o. za schválené a vyhovujúce. Dodávateľ je
povinný pri opakovanej budúcej výrobe dodržať tie isté technologické kroky ako pri
prvotnej zákazke. Každá prípadná zmena musí byť vopred prerokovaná a schválená
spoločnosťou Manz Slovakia, s.r.o. prostredníctvom oddelenia kvality. Prípadnou
zmenou sa rozumie:
- Zmena kooperanta (napr. dodávateľa povrchovej úpravy)
- Zmena technológie opracovania výrobku
- Zmena výrobcu materiálu / MPN (platí pre katalógové diely)
- Zmena balenia výrobku
Nedodržaním hore uvedených požiadaviek spoločnosti Manz Slovakia, s.r.o. si je
dodávateľ vedomý následkov vo forme prípadného prerušenia spolupráce.

Ručenie; ručenie za tovar/výrobok; ochranné práva tretích osôb
1. Prípadné nároky na náhradu škody - z akéhokoľvek právneho dôvodu - možno voči nám
uplatniť len z dôvodu úmyselného poškodenia a hrubej nedbanlivosti. Toto sa
nevzťahuje na porušenie zmluvných povinností, na nároky z ručenia za výrobok, ako aj
vinou spôsobené škody na živote, tele a zdraví.
2. Ak si u nás uplatní nárok na náhradu škody spôsobenej výrobkom tretia osoba, dodávateľ je
povinný nás oslobodiť od týchto nárokov na náhradu škody, na prvé požiadanie, pokiaľ' sa ho vo
vzťahu navonok týka zákonné ručenie za spôsobené škody. V rámci svojho ručenia za škodové
prípady v zmysle predchádzajúcej vety je dodávateľ tiež povinný nahradiť prípadné náklady,
ktoré vyplynú z alebo v súvislosti s akciou odvolania, ktorú sme uskutočnili. O obsahu a rozsahu
opatrení odvolania, ktoré sa majú uskutočniť, bude dodávateľ' - pokiaľ to bude možné informovaný a bude mu daná príležitosť na oznámenie stanoviska. Nedotknuté zostávajú
ostatné zákonné nároky. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude minimálne počas doby premlčania na
prípadné nároky z ručenia za výrobok ako aj za prípadné nároky za nedostatky/nekvalitu
udržiavať paušálne povinné poistenie zodpovednosti za výrobok s primeranou sumou krytia min.
€ 5 mil. za škodu na zdraví/vecnú škodu, a na požiadanie nám to preukáže; ďalšie nároky na
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náhradu škody z našej strany zostávajú nedotknuté.
3. Dodávateľ' nás oslobodí od nárokov tretích osôb za porušenie ochranných práv, ako napr.
patentových, autorských alebo značkových práv, pokiaľ dodávateľ alebo jeho spolupracovníci pri
plnení alebo výkone svojou vinou spôsobili škodu. Zmluvné strany sa budú navzájom
informovať, keď voči nim budú uplatnené nároky za porušenie ochranných práv.
§7

Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia
1. Všetky dodávky musia zodpovedať zákonom, nariadeniam a iným ustanoveniam, ktoré
sú pre nás platné. Dodávateľ je povinný zákazku zrealizovať tak, aby boli dodržané
predpisy na ochranu životného prostredia, na ochranu pred úrazmi a bezpečnosť
práce (aj regulátory profesijného združenia) ako aj všeobecne uznané bezpečnostné,
technické pracovné a medicínske pravidlá.
2. Dodávateľ sa zaväzuje na požiadanie nám alebo tretej osobe, nami určenej, dať bezplatne
k dispozícii na preverenie vzorky ním používaných materiálov/prostriedkov. Náklady na tieto
skúšky znáša dodávateľ, ak z toho vyplynie, že ním použité materiály/prostriedky
nezodpovedajú podmienkam zmluvy. Nároky na náhradu škody z našej strany zostávajú
vyhradené.

§8

Nebezpečné látky a látky podliehajúce deklarácii
Ak ide u dodávaného tovaru o nebezpečné látky v zmysle zákona o chemikáliách, dodávateľ je
povinný k dodávke priložiť zákonné bezpečnostné listy s údajmi podľa smernice 91/155/EHS.
Bezprostredne po revízii týchto údajov nám musí dodávateľ bez vyzvania dodať zmenenú
verziu.

§9

Utajenie
1. Dodávateľ, jeho zamestnanci a prípadní subdodávatelia, musia aj po ukončení spolupráce
medzi nami a dodávateľom zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, o ktorých sa
dozvedeli v rámci a pri príležitosti uskutočňovania plnenia, a použiť ich iba na účely splnenia
zmluvných záväzkov. Dodávateľ zabezpečí, že on, jeho zamestnanci, prípadní subdodávatelia
budú starostlivo zaobchádzať s údajmi danými k dispozícii na neobmedzenú dobu.
2. Vyhradzujeme si všetky vlastnícke a autorské práva ku všetkým podkladom daným
z našej strany k dispozícii. Bez nášho písomného súhlasu nesmú byť sprístupnené
tretím osobám a môžu sa použiť výhradne na výrobu, resp. plnenie našej objednávky,
resp. zmluvy. Po realizácii zákazky je potrebné nám vrátiť späť všetky podklady bez
vyzvania. Voči tretím osobám je potrebné ich držať v tajnosti.
3. Dodávateľ smie vo svojej reklame poukázať na svoje obchodné spojenie s nami len v prípade
nášho písomného súhlasu.
4. Dodávateľ je povinný zachovávať naše podklady, dokumentáciu, prevádzkové a obchodné
údaje v tajnosti a pri plnení zákazky bude spolupracovať len so subdodávateľmi zaviazanými
dohodou o mlčanlivosti v zmysle týchto podmienok.

§ 10
Výrobné prostriedky a pomôcky (modely, vzorky, nástroje atď.)
1. V prípade, ak objednávateľ čiastočne alebo v plnej výške uhradil náklady spojené
s výrobnými pomôckami a prípravkami, dodávateľ prevedie ich vlastníctvo na
objednávateľa. Odovzdanie sa nahradí výpožičným vzťahom, ktorý sa týmto dohodne
a na základe ktorého je dodávateľ, až do odvolania, oprávnený používať výrobné
prostriedky a pomôcky.
2. Náklady na ošetrenie, údržbu a obnovu dielov výrobných prostriedkov a pomôcok idú na ťarchu
dodávateľa.
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3. Tieto výrobné prostriedky a pomôcky sa smú meniť len po predchádzajúcom
písomnom súhlase objednávateľa. Treba ich uchovávať separátne a vlastníctvo
objednávateľa treba na samotných výrobných prostriedkoch a v obchodných knihách
dodávateľa jednoznačne označiť. Nesmú sa použiť na vlastné účely alebo sprístupniť
tretím osobám. Dodávateľ musí výrobné prostriedky a pomôcky poistiť na vlastné
náklady v plnej hodnote nového výrobného prostriedku proti požiaru, vytopeniu,
búrke, živelnej pohrome, krádeži a vandalizmu.
4. Pokiaľ nie je inak dohodnuté a dodávateľ' už nemá otvorené plnenie objednávok, objednávateľ'
si môže kedykoľvek vyžiadať výrobné prostriedky a pomôcky späť. Dodávateľovi neprislúcha
právo zadržania.
§ 11
Miesto plnenia; miesto súdu a použiteľné právo; účinnosť rozdelenia
1. Všetky dohody medzi stranami prijaté za účelom realizácie zmluvy sú zakotvené
v zmluve. Vedľajšie ústne dohody neexistujú. Doplnky alebo zmeny zmluvy si
vyžadujú písomnú formu.
2. Miestom plnenia pre všetky povinnosti a práva zo zmluvného vzťahu je naše obchodné sídlo,
pokiaľ z objednávky nevyplýva niečo iné.
3. Miesto súdu pre všetky právne spory, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu, ako aj spory o jeho
vzniku a jeho účinnosti sa určuje podľa nášho obchodného sídla; sme však oprávnení
dodávateľa zažalovať aj na súde jeho miesta sídla.
4. Na všetky právne vzťahy medzi stranami platí výhradne právo krajiny, v ktorej má
sídlo objednávateľ. Ustanovenia Viedenskej dohody Spojených národov zo dňa 11.
apríla 1980 o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru (Kúpne právo Spojených
národov) sa vylučujú.
5. Ak by sa jednotlivé časti týchto nákupných podmienok stali právne neúčinnými, pokračovanie
zmluvy a týchto ustanovení zostáva v ostatnom nedotknuté.
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