Všeobecné nákupné podmienky
(vydanie: august 2017)
1.

Rozsah
Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak, tieto Všeobecné nákupné podmienky platia výlučne pre túto a všetky budúce kúpne zmluvy
alebo objednávky/zmluvy s dodávateľom (ďalej len ako „dodávateľ“). Odlišné alebo doplňujúce podmienky dodávateľa nie sú pre nás záväzné, a
to ani v prípade, ak sme ich výslovne nezamietli alebo ak sme dodávku akceptovali bez výhrad.

2.
2.1
2.2

Kúpna objednávka/zmluva; ponuka
Akékoľvek vedľajšie ústne dohody v súvislosti s kúpnou objednávkou/zmluvou musia byť vyhotovené v písomnej podobe.
Ponuky dodávateľa sú bezplatné; odhady nákladov budú uhrádzané iba len ak je to uvedené v písomnej dohode.

3.

Korešpondencia
Vo všetkej korešpondencii vrátane faktúr bude dodávateľ uvádzať číslo kúpnej zmluvy alebo objednávky, dátum kúpnej objednávky/zmluvy a
nami uvedený názov materiálu a/alebo číslo materiálu.

4.

Riadenie kvality
Dodávateľ bude udržiavať systém riadenia kvality, napr. v súlade s DIN ISO 9001 a/alebo DIN/ISO 14001. My sme oprávnení preskúmať systém
dodávateľa auditom na základe koordinácie s dodávateľom.

5.
5.1

Dodržiavanie predpisov
Odvolávame sa na tieto dokumenty: „Etický kódex zamestnancov spoločnosti Evonik“, „Globálna sociálna politika“ a „Naše hodnoty v oblasti
životného prostredia, bezpečnosti, ochrany zdravia a kvality“, ktoré platia pre spoločnosť Evonik Industries AG a jej dcérske spoločnosti, ktoré sú
dostupné na stránke http://www.fermas.sk. Ďalej sa odvolávame na „Etický kódex spoločnosti Evonik pre dodávateľov“, ktorý uvádza
príslušné normy platné pre našich dodávateľov a ktorý je takisto dostupný na http://www.fermas.sk. Od dodávateľa očakávame, že bude dodržiavať
medzinárodne uznávané minimálne normy iniciatívy OSN Global Compact a medzinárodné pracovnoprávne normy Medzinárodnej organizácie práce
(ILO).
Dodávateľ bude zároveň dodržiavať protikorupčné zákony platné pre zmluvný vzťah medzi dodávateľom a nami. Bez toho, aby boli dotknuté iné práva
alebo nápravy, na ktoré máme nárok, akékoľvek porušenie prvej vety tohto bodu 5.2 v súvislosti s touto zmluvou sa považuje za porušenie zmluvy, čo
nás oprávňuje odôvodnene ukončiť zmluvu.

5.2

6.

Subdodávatelia
Menovanie subdodávateľov podlieha nášmu predchádzajúcemu písomnému súhlasu. Dodávateľ prenesie na subdodávateľa rovnaké povinnosti,
ako sú povinnosti, ktoré má voči nám podľa tejto zmluvy a ďalej zabezpečí, aby jeho subdodávatelia takéto povinnosti dodržiavali.

7.
7.1

Preprava
Dodávateľ zaregistruje adresu doručenia uvedenú v kúpnej objednávke/zmluve. Preprava bude realizovaná v súlade so sadzobníkom, prepravnými
predpismi a predpismi o obaloch v súvislosti s príslušným spôsobom prepravy, napríklad železničná, cestná preprava, lodná preprava, letecká
preprava atď.
Okrem adresy doručenia bude prepravná dokumentácia vždy obsahovať informácie o kúpnej objednávke (konkrétne číslo objednávky, dátum
objednávky, miesto dodania, názov (meno) príjemcu (ak platí) a nami uvedený názov materiálu a/alebo číslo materiálu). V prípade zapojenia
subdodávateľov budú títo vo všetkej korešpondencii a prepravných dokumentoch uvádzať dodávateľa ako svojho zákazníka, ako aj vyššie uvedené
informácie o kúpnej objednávke.
Nákladné jednotky od 1 tony vyššie budú označené hmotnosťou jednotkového zaťaženia na jasne viditeľnom mieste a nezmazateľným
spôsobom.
Dodávateľ je oprávnený poskytnúť čiastočnú dodávku/plnenie iba s našim výslovným súhlasom.

7.2

7.3
7.4
8.
8.1
8.2
8.3

9.
9.1
9.2
9.3

Informácie o nebezpečných materiáloch; informácie o produkte
Doručovaný tovar bude označený v súlade s ustanoveniami Vyhlášky o nebezpečných materiáloch a Smernicami ES/EU pre nebezpečné
materiály/prípravky.
Dodávateľ nám pred dodávkou a včas poskytne všetky potrebné informácie o produkte, predovšetkým tie, ktoré súvisia so zložením produktu a
skladovateľnosťou/životnosťou, napríklad karty bezpečnostných údajov, informácie o spracovaní, predpisy o označovaní, montážne pokyny,
opatrenia na ochranu pracovníkov atď. vrátane akýchkoľvek ich doplnení.
Dodávateľ zabezpečí, aby dodávaný tovar neobsahoval žiadne zlato, cín, tantal, wolfram alebo kombinácie vyššie uvedených materiálov
pochádzajúce z Konžskej demokratickej republiky alebo z jej susedných štátov. Dodávateľ nám na žiadosť poskytne informáciu o pôvode vyššie
uvedených materiálov a/alebo ich kombinácií.
Omeškanie
Nami uvedený dátum dodávky/plnenia v kúpnej objednávke/zmluve je záväzný. Dodávateľ nás bude informovať bez zbytočného omeškania a v
písomnej podobe, ak by malo dôjsť k tomu, že by nemohol svoje povinnosti splniť v dohodnutej lehote. V prípade omeškania budeme mať nárok na
naše zákonné práva.
Dodávateľ sa nemôže brániť tým, že mu neboli doručené dokumenty alebo informácie, ktoré od nás požadoval; iba ak takéto dokumenty alebo
informácie nedostal v primeranej lehote aj napriek tomu, že nám bezodkladne poslal písomnú pripomienku.
My si môžeme nárokovať akúkoľvek dohodnutú zmluvnú pokutu kedykoľvek až do doby splatnosti konečnej platby bez toho, aby sme si museli
výslovne vyhradzovať toto právo.

10.

Potvrdenie plnenia a prevzatie
Akékoľvek potvrdenia plnenia, ktoré sa majú zabezpečiť podľa zmluvy, ako aj prevzatie tovaru alebo služieb, budú bezodplatné a zaznamenané
oboma stranami v písomnej podobe.

11.

Hmotnosť/objem
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky, na ktoré by sme mohli mať nárok, v prípade akejkoľvek nezrovnalosti v hmotnosti tovaru má prednosť
hmotnosť, ktorú zistíme pri kontrole doručeného tovaru, pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že ním určená hmotnosť v čase prechodu rizika k tovaru bola
zmeraná správne v súlade so všeobecne akceptovanou metódou určovania hmotnosti Tento bod platí všeobecne pre aplikovateľné fyz.veličiny
( m2,m3, ks...)

12.
12.1

Faktúry a platba
Faktúry budú v súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami. Faktúra bude obsahovať číslo kúpnej objednávky. Faktúry budú zasielané osobitne
na fakturačnú adresu uvedenú v kúpnej objednávke/zmluve.
Splatnosť začne plynúť od dátumu vystavenia faktúry Úhrada nepredstavuje prevzatie (akceptáciu) tovaru alebo služieb.

12.2
13.

Oznámenie o vadách
Cieľom kontroly doručeného tovaru je výhradne zistenie očividných vonkajších (pri preprave) poškodení a očividných vonkajších odchýlok v zmysle
identity tovaru a množstva. Oznámenie o takýchto vadách pošleme bez zbytočného odkladu po doručení. Vo všetkých ostatných prípadoch pošleme
oznámenie o vadách čo najskôr, ako ich zistíme pri bežnom podnikaní.

14.
14.1

Nároky z dôvodu chýb, zodpovednosť dodávateľa, premlčacia lehota
Dodávateľ potvrdzuje , že doručený tovar a dodané služby budú v súlade s individuálne garantovaným popisom a zmluvne dohodnutou kvalitou, že
bude vhodný na zmluvne dohodnuté účely, že jeho hodnota alebo vhodnosť na zmluvne dohodnutý účel nebude negatívne ovplyvnená, že
odzrkadľuje najnovší vývoj, ako aj že bude v súlade s aktuálne platnými zákonnými a regulačnými pravidlami a predpismi.

14.2

Ak dodávka tovaru/poskytnutie služby nebude v súlade s bodom 14.1 alebo bude vadná akýmkoľvek iným spôsobom, môžeme podľa vlastného
výberu požadovať popri akýchkoľvek našich zákonných právach okamžitú a bezplatnú výmenu vadného tovaru alebo opravu chýb. V takom prípade
nás dodávateľ odškodní aj za všetky náklady a výdavky, ktoré nám priamo alebo nepriamo vzniknú v súvislosti s výmenou alebo opravou. V urgentných
prípadoch alebo ak si dodávateľ nesplní svoju povinnosť vymeniť/opraviť tovar sme oprávnení si danú vadu bezodkladne opraviť sami alebo nechať
si ju opraviť treťou stranou na náklady dodávateľa. Ak dodávateľ poskytne garanciu kvality alebo odolnosti dodávky/služby, a to bez ohľadu na vyššie
uvedené, môžeme si uplatniť aj naše práva vyplývajúce z takejto garancie.
Dodávateľ je zodpovedný za právne chyby v súlade so zákonnými predpismi; predovšetkým zabezpečí, aby dodávka tovaru/poskytnutie služieb
alebo ich zmluvne dohodnuté používanie nebolo v rozpore s patentmi tretích strán alebo inými právami duševného vlastníctva v dohodnutej krajine
dodávky/poskytnutia. V prípade, že by bol voči nám vznesený nárok v dôsledku takéhoto porušenia, dodávateľ je povinný na základe našej

14.3

14.4
14.5
14.6

požiadavky vstúpiť do riešenia, pričom pokiaľ nás nezbaví zodpovednosti za všetky nároky (vrátane všetkých právnych nákladov), ktoré nám vzniknú
v dôsledku alebo v súvislosti s takýmito nárokmi tretích strán, zodpovedá v celom rozsahu za spôsobenú škodu. Bez predchádzajúceho súhlasu
dodávateľa neuzavrieme žiadnu dohodu s treťou stranou, ktorá by mala nepriaznivý dopad na dodávateľa.
Vo všetkých ostatných ohľadoch bude zodpovednosť dodávateľa určená zákonnými ustanoveniami. Na základe našej požiadavky nás dodávateľ
oslobodí a zbaví zodpovednosti za nároky tretích strán na odškodnenie, ak vada, ktorá je príčinou nároku, je spôsobená alebo spadá do
zodpovednosti dodávateľa alebo jeho dodávateľov.
Zákonné a/alebo zmluvne dohodnuté nároky a práva súvisiace s vadami a vadami vlastníctva sa premlčujú podľa platných právnych predpisov.
Mimo prerušenia plynutia premlčacej lehoty stanovenej zákonom, premlčacia lehota pre nároky a práva súvisiace s vadami neplynie od
oznámenia vady až pod jej odstránenie. Premlčacia lehota začne plynúť odznova pre dodávky tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré boli
opätovne dodané/poskytnuté, či už celkom alebo čiastočne, a pre dodávky a plnenia, ktoré boli vymenené alebo opravené.

15.
15.1

Poistenie
Dodávateľ je povinný počas trvania právneho vzťahu s nami mať uzavreté poistenie zodpovednosti s podmienkami, ktoré sú bežné pre dané odvetvie,
avšak v každom prípade s minimálnym krytím 200 000 EUR na každú udalosť počas trvania zmluvy vrátane záručnej doby. Pokiaľ nebude v príslušnej
zmluve alebo objednávke dohodnuté inak. Dodávateľ na žiadosť poskytne dokumentáciu svojho poistného krytia.

16.

Informácie
Dodávateľ nám poskytne všetky informácie vrátane výkresov a iných materiálov, ktoré požadujeme na účely montáže, prevádzky, servisu alebo opravy
nám dodaného tovaru alebo služieb včas a bezodplatne bez toho, aby sme ich museli požadovať.

17.

Vstup do závodu/areálu
Pri vstupe do nášho závodu/na naše stavenisko budú dodržiavané pokyny nášho personálu. Dodávateľ sa ďalej oboznámi s a bude dodržiavať
príslušné predpisy spoločnosti Evonik Fermas s.r.o.

18.

Zodpovednosť
Riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.

19.
19.1

Právo na započítanie v rámci skupiny
Pohľadávky, ktoré budeme my a s nami prepojené spoločnosti mať voči dodávateľovi vznikajú všetkým spoločnostiam našej skupiny, ktoré v tejto
súvislosti budú vystupovať ako spoloční a nerozdielni veritelia. Z toho dôvodu je možné tieto pohľadávky započítať voči nárokom dodávateľov voči
akejkoľvek spoločnosti v našej skupine. To isté sa vzťahuje aj na práva zadržania alebo iné spôsoby obrany a výnimiek.
V prípade existencie niekoľkých neuhradených pohľadávok, dodávateľ nemôže namietať voči nášmu rozhodnutiu o tom, ktorá pohľadávka sa má
započítať.

19.2
20.

Likvidácia odpadu
Pokiaľ dodávka tovaru/splnenie služieb dodávateľa vyprodukuje odpad podľa definície podľa platných zákonov o odpadovom hospodárstve,
dodávateľ takýto odpad zhodnotí alebo zlikviduje s výhradou akejkoľvek opačnej písomnej dohody, a to na vlastné náklady a v súlade s takýmito
zákonmi o odpadovom hospodárstve. Vlastníctvo, riziko a zodpovednosť za odpad podľa zákonov o odpadovom hospodárstve prechádza na
dodávateľa momentom vzniku odpadu.

21.

Mlčanlivosť a ochrana údajov
Dodávateľ sa zaväzuje, že bude uchovávať v tajnosti akékoľvek informácie, vedomosti a materiály, ako napríklad technické a iné údaje, osobné
údaje, namerané hodnoty, techniky, obchodné skúsenosti, obchodné tajomstvá, know-how, výkresy a inú dokumentáciu (ďalej len ako „INFORMÁCIE“), ktoré od nás dostane alebo ktoré mu poskytneme my alebo iná spoločnosť našej skupiny, a že neposkytne takéto INFORMÁCIE
tretím stranám a že ich použije iba na účely splnenia príslušnej kúpnej objednávky/zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje, že vráti všetky INFORMÁCIE,
ktoré mu boli dodané v hmotnej forme, ako napríklad dokumenty, vzorky, ukážky a podobne bez zbytočného omeškania po našej žiadosti a bez
toho, aby si ponechal akékoľvek kópie alebo poznámky. Ďalej vymaže aj svoje vlastné poznámky, zhrnutia a vyhodnotenia obsahujúce
INFORMÁCIE bez zbytočného omeškania po našej žiadosti a poskytne nám o tom písomné potvrdenie. My si ponechávame vlastníctvo a autorské
práva k všetkým INFORMÁCIÁM.
Dodávateľ bude dodržiavať všetky platné zákony a predpisy o ochrane údajov. Dodávateľ poučí svojich zamestnancov o platných zákonoch a
politikách o ochrane údajov a zaviaže ich povinnosťou mlčanlivosti. Na našu žiadosť nám dodávateľ poskytne príslušné prehlásenia o dodržiavaní
tejto povinnosti.

22.

Projektová dokumentácia
Akékoľvek výkresy alebo nákresy atď. vypracované dodávateľom v súlade s našimi požiadavkami sa stanú našim vlastníctvom bez ďalších poplatkov
bez ohľadu na to, či ostanú u dodávateľa. Akékoľvek prehlásenia dodávateľa o opaku alebo inak v rozpore s vyššie uvedeným, ktoré by boli napríklad
vytlačené na nám odovzdaných dokumentoch, nie sú záväzné.

23.

Propagačné materiály
Dodávateľ môže uvádzať existenciu obchodného vzťahu s nami vo svojich informačných a propagačných materiáloch iba s našim výslovným
predchádzajúcim súhlasom.

24.

Zákaz postúpenia
Postúpenia pohľadávok zo strany dodávateľov sú zakázané; postúpenie pohľadávok je možné výlučne s naším predchádzajúcim písomným
súhlasom.

25.

Obchodné podmienky
Pokiaľ boli dohodnuté akékoľvek prepravné podmienky v súlade s Medzinárodnými obchodnými podmienkami (INCOTERMS), tieto sa budú vykladať
a budú platné podľa podmienok INCOTERMS 2010.

26.
26.1

Miestna príslušnosť a rozhodné právo
Ak je dodávateľ podnikateľom, miestna príslušnosť súdov sa bude riadiť výhradne podľa miesta nášho sídla. Máme právo začať súdne konanie
na ktoromkoľvek súde príslušnom na prejednanie veci. Strany sa dohodli na tom, že prípadné spory prejednajú všeobecné súdy Slovenskej
republiky.
Zmluva a právny vzťah medzi dodávateľom a nami sa bude riadiť právom Slovenskej republiky s vylúčením princípov kolízneho práva. Na túto zmluvu
sa nevzťahuje Dohoda OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) z 11. apríla 1980.

26.2

