Všeobecné nákupné podmienky
spoločnosti Dynamic Assembly Machines Slovakia, s.r.o.
(v krátkosti označovanej ako DAM)
PREAMBULA
1.

2.

V obchodoch, v ktorých vystupuje spoločnosť Dynamic Assembly Machines Slovakia, s.r.o. (ďalej
v krátkosti označovaná: DAM) ako objednávateľ a/alebo kupujúci voči fyzickej a/alebo právnickej
osobe (ďalej v krátkosti označovanej: Dodávateľ) v súvislosti so spoplatneným pracovným
výkonom, tovarovým výkonom alebo službami, platia tieto Všeobecné nákupné podmienky (ďalej
v krátkosti označované: VNP).
Aktuálne VNP sú zverejnené na stránke www.d-a-m.sk. DAM je oprávnený kedykoľvek priebežne
meniť/upravovať obchodné podmienky. Účinnosť pôvodných VNP končí vydaním nových VNP
s aktuálnym termínom účinnosti a ich zverejnením na stránke DAM.

I.

UDELENIE ZÁKAZKY A OBJEDNÁVKA

1.

Všetky objednávky zo strany DAM-u sa uskutočňujú výlučne na báze týchto VNP, ktoré týmto
predstavujú integrálnu súčasť každej zmluvy medzi DAM-om a Dodávateľom. Prípadné
Podmienky predaja/dodacie podmienky Dodávateľa sa neaplikujú.
Ustanovenia odchyľujúce sa od týchto VNP sú pre spoločnosť DAM právne záväzné len vtedy, ak
ich DAM písomne uzná/písomne potvrdí.
Prípadné Podmienky predaja Dodávateľa nemajú prednosť pred týmito VNP, jedine ak by bolo
vopred výslovne písomne dohodnuté niečo iné. Predovšetkým nie je spoločnosť DAM povinná
namietať voči podmienkam, ktoré používa Dodávateľ, a ktoré odporujú týmto VNP. Nenamietanie
podmienok Dodávateľa neznamená v nijakom prípade súhlas alebo akceptáciu podmienok
Dodávateľa. Odvolanie sa spoločnosti DAM na ponukové podklady Dodávateľa neznamená
v nijakom prípade uznanie jeho podmienok alebo pravidiel.
Objednávky sú pre DAM právne záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené na objednávkovom tlačive
spoločnosti DAM a sú riadne podpísané. Ústne, telefonické alebo prostredníctvom e-mailu
vykonané predbežné objednávky, ako aj ústne dohovory a zmeny sú platné len vtedy, ak sú
z našej strany písomne potvrdené.
Dotazy zo strany DAM-u sú vždy nezáväzné a nezaväzujú spoločnosť DAM najmä k plneniu
akejkoľvek finančnej úhrady z akéhokoľvek titulu. Za vypracovanie ponúk atď. DAM neposkytuje
nijakú náhradu.
Ponuky Dodávateľa majú obsahovať nasledovné: cenu, jednotku ceny, menu, termín dodania,
množstvo, jednotku množstva, miesto dodania. Odovzdaním ponuky zodpovedá/ručí Dodávateľ
za to, že sú z jeho strany dané všetky predpoklady na splnenie ponúkaného výkonu a/alebo
tovaru.
Pokiaľ nedošlo k predpísaniu/určeniu ceny pred objednávkou zo strany DAM-u, uskutoční sa
objednávka s výhradou dodatočnej akceptácie ceny zo strany DAM-u.
Dodávateľ bez výnimiek a výhrad zodpovedá/ručí aj za dodržanie týchto VNP zo strany svojich
prípadných subdodávateľov.
Dodávky a/alebo práce, ktoré Dodávateľ vykoná bez písomného poverenia alebo z dôvodu
svojvoľného odchýlenia sa od zmluvy, budú zaplatené len vtedy, ak ich DAM dodatočne výslovne
písomne uzná. Na vyžiadanie spoločnosti DAM sa majú takéto dodávky a/alebo práce uviesť do
pôvodného stavu v priebehu primeranej lehoty, v prípade neuposlúchnutia tejto žiadosti to môže
vykonať spoločnosť DAM na náklady Dodávateľa.
Ak sa v rámci objednávky pomenuje účel použitia alebo bližšie okolnosti použitia výrobku, ktorý
sa má dodať, stanú sa tieto údaje súčasťou zmluvy a súčasťou dohodnutých vlastností predmetu
plnenia. Dodávateľ preberá zodpovednosť/záruku za to, že ním dodaný tovar alebo ním
vykonaná práca sú spôsobilé a použiteľné k uvedenému účelu.
Dodávateľ je povinný včas a preukázateľne informovať spoločnosť DAM o zmenách v
materiáloch, vo výrobných metódach a v dieloch od subdodávateľov. Spoločnosť DAM si
výslovne vyhradzuje právo súhlasu s takýmito zmenami. Rovnocennosť látok, materiálov resp.
metód, použitých ako náhrada, je povinný Dodávateľ na vyžiadanie DAM-u preukázať na vlastné
náklady. Svojvoľná zmena je výslovne zakázaná.
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Ak sa napriek tomu uskutoční, zodpovedá/ručí Dodávateľ v neobmedzenej výške za všetky ujmy,
ktoré by z toho mohli pre spoločnosť DAM vzniknúť.
Spoločnosť DAM si v prípade svojvoľných zmien zo strany Dodávateľa ďalej vyhradzuje právo
dodávku neprijať a odstúpiť od zmluvy, bez toho, aby si mohol Dodávateľ z tohto titulu uplatňovať
nároky voči DAM-u.

II.

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

1.

Objednávky spoločnosti DAM má Dodávateľ s firemným podpisom oprávnenej osoby vrátiť DAMu tak, aby boli doručené do DAM-u v priebehu 3 pracovných dní od obdržania objednávky. Platná
a záväzná zmluva medzi DAM a Dodávateľom vzniká momentom, kedy DAM obdrží od
Dodávateľa písomné potvrdenie objednávky.
V objednávke je potrebné potvrdiť najmä/avšak nielen cenu a údaj o dodacom termíne. Pokiaľ by
sa potvrdenie objednávky Dodávateľom odlišovalo od objednávky DAM-u (napr. ohľadne cien,
termínov alebo špecifikácií výrobkov), je nutné zmeny voči pôvodnej objednávke výrazne
viditeľne vyznačiť. Bez ohľadu na uvedené, platná zákazka/zmluva vznikne len vtedy, ak
spoločnosť DAM zmeny následne písomne odsúhlasí. Mlčanie zo strany DAM sa v nijakom
prípade nepovažuje za súhlas. Uskutočnené dodávky a/alebo práce Dodávateľom v súlade
s objednávkou DAM-u sa považujú v každom prípade za bezvýhradné uznanie objednávky resp.
podmienok DAM-u, aj keby existovalo odlišné potvrdenie objednávky alebo by neexistovalo
nijaké.
Ak Dodávateľ zašle do DAM-u predlohy v tlačenej forme a/alebo realizačné predlohy alebo iné
vzorky tovaru, stávajú sa tieto – pokiaľ ide o ich vyhotovenie a kvalitu – základom zmluvy, pokiaľ
by spoločnosť DAM neoznámila Dodávateľovi v priebehu 14 dní opak, predovšetkým želania
DAM-u ohľadne zmeny.
Pokiaľ by Dodávateľ objednávku nechcel/nemohol prijať, je povinný túto skutočnosť
preukázateľne oznámiť spoločnosti DAM najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania
objednávky. Toto oznámenie sa považuje za vykonané, keď dôjde do DAM-u. Z každého
porušenia tejto povinnosti zodpovedá/ručí Dodávateľ voči DAM-u za všetky, v dôsledku tohto
vzniknuté škody, vrátane ušlého zisku.

2.
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4.

III.

CENY

1.

Ceny obsiahnuté v objednávke DAM-u sú pevnými/konečnými cenami a zahŕňajú všetky
poplatky, odvody a vedľajšie náklady.
Pevné ceny vylučujú prípadné naviac požiadavky z titulu zvýšenia miezd alebo cien materiálov
alebo podobného a platia Franko miesto určenia vrátane balenia. Ak DAM vo výnimočných
prípadoch na základe predchádzajúcej osobitnej dohody prevezme náklady na prepravu
a balenie na seba, postará sa Dodávateľ o najlacnejšiu dopravu tovaru. Miesto plnenia nie je
týmto dotknuté.
Ceny a podmienky, ktoré nie sú v objednávke DAM predpísané, ale budú definované až neskôr,
vstúpia v každom prípade do platnosti až vtedy, keď ich písomne akceptuje DAM. Výdavky
inkasa z titulu vymáhania/prijímania platieb idú na ťarchu Dodávateľa.
DAM neposkytuje preddavok na cenu diela/tovaru alebo služieb, ak nie je vopred písomne
dohodnuté inak.

2.
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4.

IV.

DODACIE LEHOTY / DODACIE TERMÍNY

1.

Termíny resp. lehoty, uvedené spoločnosťou DAM v objednávkach, je potrebné každopádne
dodržať a týmto sa všetky objednávky stávajú záväznými obchodmi, pričom tovar musí
v dodacom termíne resp. v dodacej lehote podľa objednávky doraziť do uvedeného miesta
plnenia. Spoločnosť DAM prevezme dodávky len počas obvyklej pracovnej doby.
Odovzdanie/dodanie plnenia. Povinnosť Dodávateľa dodať predmet plnenia DAM-u je splnená
podpísaním písomného protokolu oboma zmluvnými stranami (nie momentom odovzdania
predmetu plnenia na prepravu prvému prepravcovi).

2.
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3.

4.

5.
6.

7.

Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať práce, ktorými ho spoločnosť DAM poverila/objednala,
v termínoch, stanovených DAM-om. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje k tomu, že bude mať neustále
dostatočné kapacity potrebných výrobných prostriedkov k dispozícii, takže aj v prípade
nepredvídanej udalosti, ako napr. prerušenia prevádzky, výroby alebo dodávky bude
zabezpečené, že v dôsledky takýchto okolností nedôjde ku sklzom v dodacích termínoch,
stanovených spoločnosťou DAM.
Pokiaľ by dohodnuté dodacie termíny resp. dodacia lehota nemohli byť z akýchkoľvek dôvodov
dodržané, je nutné o tomto spoločnosť DAM bezodkladne, včas, preukázateľne písomne
upovedomiť, aby mohla DAM prijať príslušné opatrenia.
Pri akomkoľvek omeškaní dodávky je spoločnosť DAM oprávnená od zmluvy okamžite odstúpiť
alebo pri stanovení dodatočnej lehoty alebo aj bez jej stanovenia naďalej požadovať plnenie.
Spoločnosť DAM je oprávnená, v prípade omeškania dodávky aj bez preukázania vzniknutej
škody, požadovať ako zmluvnú pokutu za prvý hoci aj začatý kalendárny týždeň omeškania/
prekročenia lehoty 5 % z celkovej hodnoty/ceny zákazky, za druhý hoci aj začatý kalendárny
týždeň omeškania 10 % z celkovej hodnoty/ceny zákazky, za tretí a každý nasledujúci hoci aj
začatý kalendárny týždeň omeškania 15 % z celkovej hodnoty/ceny zákazky. Uplatnenie si
škody, presahujúcej uvedený rámec, ostáva spoločnosti DAM vyhradené. Toto platí aj vtedy, ak
dôjde oneskorene iba jedna časť z dodávky, dokonca aj v tom prípade, ak oneskorená čiastková
dodávka bola spoločnosťou DAM bez výhrad prijatá. DAM a Dodávateľ potvrdzujú, že zmluvná
pokuta je s prihliadnutím na závažnosť porušenia povinnosti Dodávateľom primeraná.
Pri predčasnej dodávke si spoločnosť DAM vyhradzuje právo odoprieť prevzatie na náklady
a riziko Dodávateľa. Právo DAM na zaplatenie faktúry podľa pôvodne dohodnutého dodacieho
termínu ostáva zachované. Aj keď sú čiastkové dodávky výslovne vylúčené, pokiaľ nebolo
dohodnuté inak, začína lehota splatnosti pre všetky čiastkové dodávky až úplným dodaním
objednávky do DAM-u, resp. na miesto plnenia, ktoré DAM uviedla.

V.

DODÁVKA / ZÁSIELKA

1.

Dodávka a zásielka sa uskutočňujú zásadne bez akýchkoľvek výdavkov na strane DAM, na
náklady a riziko Dodávateľa, a to na miesto plnenia, ktoré uviedla spoločnosť DAM. Zásielky
dobierkové, ak nebolo vopred písomne dohodnuté inak, nebudú prijímané.
Náklady na poistenie prepravy, ktoré majú zahŕňať aj proces vykládky tovaru, znáša Dodávateľ.
Na požiadanie DAM-u môže byť vyžiadané oznámenie o vyexpedovaní, ktoré je potrebné
bezodkladne zaslať.
Dodávateľ má všetky dodávky zabaliť tak, aby nemohli byť poškodené, či už pri preprave alebo
počas skladovania, a aby nemohlo dôjsť k zníženiu ich kvality.
Je nutné presne dodržať predpisy pre zasielanie, udelené spoločnosťou DAM. Prípadné škody
alebo náklady, ktoré vzniknú z nedodržania predpisov pre zasielanie alebo z nedodržania
dohodnutých zasielateľských podmienok (napr. prekročená hmotnosť, zdržné pri nakladaní na
dopravné prostriedky, clá), idú výlučne na ťarchu Dodávateľa. Pokiaľ by predpisy pre zasielanie
alebo zasielateľské podmienky chýbali, je potrebné zvoliť si najpriaznivejšie druhy prepravy
a doručenia v prospech DAM.
Ku všetkým zásielkam sa prikladá dodací list s presným uvedením jeho obsahu. Prípadné priame
zásielky k zákazníkom spoločnosti DAM sa majú uskutočňovať v mene DAM v neutrálnom balení
a s neutrálnymi prepravnými dokladmi. Z dodacích listov je potrebné zaslať spoločnosti DAM
jednu kópiu. Ak je dohodnutá cenotvorba od závodu alebo zo skladu, je nutné zásielky
prepravovať s čo najnižšími nákladmi, pokiaľ spoločnosť DAM nepredpíše konkrétny druh
prepravy. Zvýšené náklady za zrýchlené prepravy idú pri oneskorení dodávky bez výnimky na
ťarchu Dodávateľa.
Pri dodávkach nepreclených tovarov je nutné pripojiť príslušné colné doklady.
Pri dodávkach zo zahraničia je potrebné pred odbavením zásielky zaslať na spoločnosť DAM
faktúry v predpísanom počte kusov. Pri poštovej zásielke je bezpodmienečne nutné k poštovej
sprievodke priložiť prepis faktúry.
V prípade chýbajúcich alebo neúplných prepravných dokladov, najmä ak chýbajú údaje na
objednávke, podliehajúce spätnému hláseniu, si spoločnosť DAM vyhradzuje právo odoprieť
prevzatie na náklady a riziko Dodávateľa.
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9.

Všetky z verejnoprávnych predpisov vyplývajúce náklady na likvidáciu obalového materiálu,
dodaného spolu s tovarom, znáša Dodávateľ.
Pokiaľ boli tieto náklady cestou predbežného zaplatenia pri získaní obalového materiálu už
vyrovnané, má Dodávateľ bez vyzvania predložiť spoločnosti DAM dôkaz o tomto zaplatení,
v opačnom prípade je spoločnosť DAM oprávnená tieto náklady Dodávateľovi predpísať/
vyúčtovať.
Dodávateľ má každopádne a nezávisle od verejnoprávnych povinností, ktoré sa ho priamo
dotýkajú, odškodniť spoločnosť DAM vo vzťahu k nákladom na likvidáciu obalového materiálu.

VI.

PREVZATIE / PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

1.

Nebezpečenstvo škody prechádza na spoločnosť DAM až v mieste plnenia, a to aj vtedy, ak
neboli dohodnuté Franko dodávky, a to podpísaním písomného protokolu oboma zmluvnými
stranami.
DAM je povinná predmet plnenia najneskôr do 30 kalendárnych dní od prechodu nebezpečenstva
škody prezrieť a najneskôr do ďalších 30 kalendárnych dní, najneskôr však do uplynutia záručnej
doby reklamovať vady.
Prevzatie tovaru spoločnosťou DAM nezbavuje Dodávateľa zodpovednosti a/alebo záruky za
neodborné vyhotovenie tovaru resp. za tovar, vyhotovený v rozpore s objednávkou, ako aj za
skryté vady, ktoré sa stanú viditeľnými, resp. sa objavia až po prevzatí.
Výhrady vlastníckeho práva Dodávateľa akéhokoľvek druhu, nie sú pre spoločnosť DAM
záväzné. Prevzatím dodávky, bez ohľadu na úhradu ceny, prechádza táto kompletne do
vlastníctva spoločnosti DAM.
Musí byť dodaný presne objednaný počet kusov, resp. objednaný objem dodávky. Naviac
dodávky resp. väčšie dodávky, ako bolo objednané, nebudú prevzaté. To isté platí pre krátené
dodávky: Tieto však môže spoločnosť DAM podľa svojho vlastného slobodného uváženia
prevziať ako čiastkovú dodávku. V tomto prípade má Dodávateľ bezodkladne dodatočne dodať
chýbajúce množstvo, a to na vlastné riziko a na vlastné náklady.

2.
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VII.

ZMENA, SISTÁCIA, STORNOVANIE

1.

Spoločnosť DAM môže kedykoľvek v priebehu plnenia požadovať od Dodávateľa zmeny
v predmete dodávky, v konštrukcii, v technologickej metóde a vo vyhotovení. Pritom je potrebné
vo vzájomnej zhode primerane upraviť účinky predovšetkým vo vzťahu k zvýšeným alebo
zníženým nákladom/cene dodávky. Dodávateľ sa zaväzuje, pokiaľ to DAM vyžaduje, že tieto
zmeny k požadovanému termínu vykoná. V takom prípade znáša DAM náklady na ešte
nezmenené hotové predmety dodávky, ako aj na príslušné polotovary a suroviny, avšak výlučne
v rámci - v objednávke ako záväzne deklarovaného - schválenia výroby a materiálu a len pokiaľ
by Dodávateľ nedokázal tieto zásoby využiť iným spôsobom. Dodávateľ je povinný prijať všetky
opatrenia k tomu, aby množstvo tých hotových výrobkov resp. čiastočne spracovaných výrobkov,
ktorých zaplatenie preberá spoločnosť DAM, zredukoval len na bezpodmienečne nutnú mieru.
Spoločnosť DAM je oprávnená v akomkoľvek čase vyžadovať od Dodávateľa prerušenie ďalšieho
vykonávania zákazky. Dodávateľ má v každom prípade tomuto želaniu/pokynu vyhovieť a v tomto
prípade spoločnosti DAM okamžite objasniť náklady, ktoré vznikli až do tohto momentu, resp.
vysvetliť dôsledky, vyplývajúce z nariadeného prerušenia ako z ekonomického, tak aj z časového
hľadiska vo vzťahu k zákazke, a to tak, aby sa dali pochopiť aj s priložením potrebných dokladov.
Z titulu sistácií/zastavenia procesov, až do doby trvania najviac 3 mesiacov, si Dodávateľ voči
spoločnosti DAM nemôže uplatňovať akokoľvek formulované požiadavky.
Spoločnosť DAM je ďalej oprávnená, aj bez zavinenia Dodávateľa, kedykoľvek v priebehu
plnenia zmluvy, v celosti alebo z časti odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade je DAM povinná
zaplatiť dohodnutú hodnotu zákazky alikvótne ku z jej strany už prevzatým dodávkam resp.
prácam a Dodávateľovi nahradiť preukázané náklady súčastí, ktoré boli do momentu
deklarovaného odstúpenia už vo výrobe. Nároky presahujúce tento rámec, Dodávateľovi
neprislúchajú.
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VIII. PREDKLADANIE FAKTÚR
1.

2.
3.

Všetky faktúry - pokiaľ nebolo dohodnuté nič iné – sa posielajú v jednom originálnom vyhotovení
do DAM-u. Vo faktúrach sa musia vyznačiť okrem čísla objednávky aj všetky údaje na
objednávke a spôsob zásielky.
Postúpenie akýchkoľvek pohľadávok Dodávateľa voči DAM vyžaduje predchádzajúci písomný
súhlas spoločnosti DAM.
Po zaslaní tovaru resp. po kompletne vykonanej práci, sa faktúra s uvedením všetkých údajov na
objednávke posiela do DAM-u. V prípade importu je potrebné uvádzať krajinu pôvodu, číslo
deklarácie tovaru s dátumom a číslo EUR, pod ktorým boli predmetné tovary importované.
Spoločnosť DAM si vyhradzuje právo bez spracovania/akceptácie vrátiť tie faktúry, ktorých
vyhotovenie nezodpovedá predpísaným predlohám DAM-u, resp. príslušným obchodným
a daňovo- právnym predpisom alebo sú inak obsahovo resp. po stránke výpočtu nesprávne.
V takýchto prípadoch sa faktúry až do ich opätovného príchodu považujú za nepredložené
a pohľadávky nie sú považované za splatné.

IX.

PLATBA

1.

Cena je splatná po dodaní kompletného predmetu zmluvy v prospech DAM-u, a to aj v prípade,
keď bolo dohodnuté postupné plnenie. Cena je splatná na základe daňového dokladu
Dodávateľa, bezhotovostným prevodom, v mene EUR, v lehote splatnosti daňového dokladu.
Lehota splatnosti je 30 dní od vystavenia daňového dokladu.
V prípade nenáležite vystavených faktúr lehota splatnosti do momentu odstránenia vád daňového
dokladu neplynie.
Spoločnosť DAM – nie však Dodávateľ – je oprávnená započítať si voči Dodávateľovi ako vlastné
pohľadávky – aj keď tieto ešte nie sú splatné – tak aj započítať ich vzájomne voči pohľadávkam
Dodávateľa.
Platba neznamená ani uznanie náležitej správnosti dodávky a ani zrieknutie sa práv akéhokoľvek
druhu, prislúchajúcich spoločnosti DAM.
Po dobu záručnej lehoty môže spoločnosť DAM zadržať po dohode čiastku až do výšky 10 %
z hodnoty zákazky/z ceny zákazky vrátane DPH ako zádržné pre uplatnenie nárokov zo
zodpovednosti Dodávateľa za vady plnenia a zo záruky.

2.
3.

4.
5.

X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY / NÁHRADA ŠKODY / ZÁRUKA

1.

Dodávateľ zodpovedá voči spoločnosti DAM z titulu náhrady škody, záruky, ako aj z každého
mysliteľného/prípustného právneho dôvodu.
Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy/plnenia v okamihu, keď prechádza
nebezpečenstvo škody na DAM, a ktoré boli spôsobené porušením povinností Dodávateľa, a to
aj za vady, o ktorých DAM vedela.
Zárukou za akosť preberá Dodávateľ záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej doby
spôsobilý na užívanie na obvyklý účel, a že si zachová dohodnuté vlastnosti, ak nie je v týchto
podmienkach ďalej stanovené inak.
Dodávateľ sa zaručuje za použitie najlepšieho, účelu zodpovedajúceho materiálu, za vecné a
odborné vyhotovenie v súlade s objednanou zákazkou, za účelnú konštrukciu a bezvadnú
montáž a za dodržanie stavu techniky, všetkých príslušných noriem a všetkých relevantných
technických normatívov, aj keď tieto neboli výslovne zadané.
Zodpovednosť Dodávateľa sa vzťahuje na všetky ním dodané diely, aj keď ich on sám nevyrobil
alebo ich odobral od tretej osoby.
Pokiaľ by Dodávateľ nesplnil svoje povinnosti v plnom rozsahu, zodpovedá za všetky ujmy
vrátane následných škôd, ktoré z toho pre spoločnosť DAM vzniknú.
Záručná lehota predstavuje – ak nie je vopred písomne dohodnuté niečo iné – 1 rok a začína
plynúť konečným prevzatím (podpísaná zápisnica z konečného prevzatia) dodávky.
Od uplatnenia reklamácie vád zo strany DAM až do úplného vybavenia reklamácie záručná doba
neplynie. V prípade, ak Dodávateľ v rámci reklamácie poskytne DAM náhradné nové plnenie
alebo jeho časť, začína nová záručná doba na takéto nové plnenie alebo jeho časť plynúť znovu.
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6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

XI.

Dodávateľ preberá záruku takým spôsobom, že podľa voľby spoločnosti DAM buď všetky
výrobky, ktoré sa počas záručnej doby stanú v dôsledku vád na konštrukcii, materiáli alebo
vyhotovení nepoužiteľnými alebo sa poškodia, bezodkladne zadarmo nahradí, opraví alebo
poskytne zníženie ceny, ako aj uhradí spoločnosti DAM vzniknutú škodu, prípadne poskytne iné
plnenie v súlade so zákonom.
Všetky náklady v súvislosti so splnením povinnosti Dodávateľa zo zodpovednosti za vady a
záruky, predovšetkým/aj náklady na montáž a demontáž, znáša bez výnimky Dodávateľ. Toto
platí aj pre ten prípad, že vada bola – z akéhokoľvek dôvodu - objavená až po ďalšom spracovaní
resp. po zabudovaní do nadradenej skupiny konštrukcií.
Pre náhradné diely platí zodpovednosť Dodávateľa za vady a záruka tak, ako pre hlavnú
dodávku.
Potvrdenky o prevzatí zo strany DAM-u, týkajúce sa prijatia tovaru, nie sú nijakým vyhlásením
o definitívnom prevzatí, resp. o bezvadnosti dodaných tovarov.
V každom prípade zodpovedá Dodávateľ v takom rozsahu, v akom záruku prevzala spoločnosť
DAM voči svojmu objednávateľovi. Pokiaľ budú teda so zákazníkom dohodnuté dlhšie záručné
doby prípadné širší obsah záruky, upovedomí DAM o tomto Dodávateľa a Dodávateľ už teraz
súhlasí pre takéto prípady s predĺžením lehoty v rozsahu predĺženia v pomere medzi DAM-om
a jej zákazníkom plus ďalšie 2 mesiace alebo rozšírený obsah záruky.
Pokiaľ by boli na spoločnosť DAM niektorým z jej zmluvných partnerov vznesené nároky kvôli
chybným prácam, za ktoré je zodpovedný Dodávateľ, DAM je oprávnená k regresnému
uplatneniu nároku voči Dodávateľovi, ktorý je zodpovedný za chybnú prácu.
Pokiaľ by bol niektorým zo zmluvných partnerov DAM-u vznesený nárok voči spoločnosti DAM na
odstránenie vady, postihuje táto povinnosť na žiadosť DAM-u Dodávateľa, pokiaľ je za chybu
zodpovedný on.
Bez ohľadu na iné záväzky je Dodávateľ povinný ohľadne ním dodaných výrobkov nahradiť
spoločnosti DAM všetky škody, ako aj odškodniť spoločnosť DAM vo vzťahu ku všetkým nárokom
tretích osôb z titulu zodpovednosti za vady výrobku. Dodávateľ je každopádne povinný nahradiť
spoločnosti DAM všetky náklady, ktoré DAM-u vzniknú z odvrátenia nejakého vzneseného
nároku alebo z nejakého náhradného plnenia. Dodávateľ sa zaväzuje, vo vzťahu k z jeho strany
dodaným výrobkom, na dotaz DAM-u bezodkladne pomenovať príslušného výrobcu, importéra
alebo predchádzajúceho dodávateľa, ako aj dať bezodkladne spoločnosti DAM k dispozícii na
obranu proti nárokom tretích osôb z titulu zodpovednosti za vady výrobku účelné podklady
a dôkazový materiál, akými sú najmä výrobné podklady a podklady, z ktorých vyplývajú výrobné
a dodané šarže a/alebo čas výroby a čas dodávky.
Dodávateľ sa zaväzuje, že bude udržiavať dostatočné poistenie na práve vyššie uvedené riziko
vznesenia nároku, a že na vyzvanie predloží DAM-u k tomuto vhodný dôkaz.
Dodávateľ zodpovedá voči spoločnosti DAM z titulu náhrady škody pri akomkoľvek zavinení za
všetky nároky, predovšetkým aj za len majetkové škody a za ušlý zisk. Navyše sa Dodávateľ
zaväzuje k odškodneniu spoločnosti DAM pri regresných nárokoch aj ohľadne nákladov na
vedenie súdnych procesov alebo nákladov mimosúdneho vybavenia, ako aj ohľadne úrokov.
Dodávateľ má spoločnosť DAM odškodniť pri patentových, autorských sporoch a pri sporoch
v súvislosti so značkovým právom a zaručiť neobmedzené používanie dodaného tovaru.
Dodávateľ vyhlasuje na základe prevzatia objednávky voči spoločnosti DAM výslovne, že na
predmete dodávky neviaznu nijaké práva, najmä nijaké ochranné práva tretích osôb. Dodávateľ
preberá záväzok k tomu, že odškodní spoločnosť DAM a každú škodu, ktorá by v takomto
prípade spoločnosti DAM vznikla, uhradí v plnej výške.

ZÁSOBOVANIE NÁHRADNÝMI DIELMI A OPOTREBOVATEĽNÝMI DIELMI
Dodávateľ sa zaväzuje už s prevzatím zákazky, že dokáže dodať predmet dodávky ako aj všetky
v súvislosti s ním v prípade potreby potrebné náhradné diely po dobu najmenej 10 rokov od
riadnej prvotnej dodávky. V prípade porušenia tohto záväzku zodpovedá Dodávateľ za všetky
škody, ktoré z tohto pre spoločnosť DAM vzniknú.
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XII.

VÝKRESY / PODKLADY OBJEDNÁVKY

1.

Výkresy ako aj technické výpočty dá Dodávateľ v prípade potreby bezplatne k dispozícii
Objednávateľovi.
Pokiaľ budú spoločnosťou DAM k vyhotoveniu zákazky k dispozícii dané alebo pripojené výkresy,
návrhy, pomôcky a podobné, ako náradie, formy a pod., ostávajú tieto v majetku spoločnosti
DAM, nesmú byť sprístupnené tretím osobám a nesmú sa použiť na reklamné účely.
Dodávateľovi k dispozícii poskytnuté výkresy zo strany spoločnosti DAM nezbavujú Dodávateľa
povinnosti postupovať s odbornou starostlivosťou, výkresy skontrolovať, sám sa informovať a
v prípade zistenia vád výkresov vopred preukázateľne upozorniť DAM na ich nevhodnosť. Pokiaľ
by si Dodávateľ nesplnil svoje povinnosti ohľadne samoinformovania sa, kontroly podkladov
k zákazke, ktoré mu boli odovzdané a varovania spoločnosti DAM, zodpovedá Dodávateľ za
všetky vady zákazky a škodu, ktoré z tohto spoločnosti DAM vzniknú. Každé opomenutie
samoinformovania sa, kontroly jemu odovzdaných podkladov a varovania spoločnosti DAM je
považované za hrubú nedbanlivosť. Ak by sa to Dodávateľovi k rozsiahlemu plneniu jeho
povinnosti ohľadne samoinformovania sa javilo potrebné, je Dodávateľ povinný vykonať
obhliadky priamo na mieste. Tieto sa neuhrádzajú osobitne.
Poskytnutý materiál zostáva majetkom spoločnosti DAM, ako taký je ho potrebné označiť,
oddelene skladovať a spravovať. V prípade zníženia jeho hodnoty a jeho straty poskytne
Dodávateľ zaňho náhradu. Poskytnutý materiál sa smie použiť len pre zákazky od spoločnosti
DAM. Pri opracovaní a spracovaní tohto materiálu sa spoločnosť DAM stáva bezprostredným
majiteľom novej alebo prerobenej veci. Zúčtovanie ohľadne poskytnutého materiálu je potrebné
vykonať formou, ktorú spoločnosť DAM oznámila.
Poskytnuté materiály je bez osobitného požiadania potrebné spoločnosti DAM vrátiť s ponukami
alebo po uskutočnenej realizácii objednávky. Spoločnosť DAM je aj oprávnená svoj majetok si
vhodným spôsobom príslušne označiť.
Dielčie listy s technickým alebo obchodným obsahom, priložené k poskytnutému materiálu, tvoria
integrálnu súčasť objednávky.
Objednávky a všetky k nim sa vzťahujúce údaje, podklady atď. si ako obchodné tajomstvo
spoločnosti DAM vyžadujú dôverné zaobchádzanie.
Dodávateľ sa výslovne zaväzuje, že bude držať v tajnosti všetky obchodné a výrobné tajomstvá,
o ktorých sa v priebehu svojej spolupráce so spoločnosťou DAM dozvie, že bude o nich
zachovávať mlčanlivosť, že ich – pokiaľ to nie je pre dosiahnutie účelu spolupráce potrebné –
nebude zaznamenávať a zakreslovať, a že ich priamo alebo nepriamo neoznámi nikomu, ani
vlastným rodinným príslušníkom, spolupracovníkom alebo ostatným tretím osobám, ktoré ani nie
sú zjavne v súťažnom alebo konkurenčnom pomere k spoločnosti DAM, a/alebo že ich nepoužije
sám pre seba a/alebo že ich nevyužije nejakým iným spôsobom.
Za obchodné a výrobné tajomstvá sa považujú všetky, najmä nie očividné udalosti, v prípade
pochybnosti všetko, čo už nie je iným spôsobom známe. Toto platí napr. aj pre dáta a informácie,
ktoré sa obvykle považujú za bezvýznamné. K obchodným a výrobným tajomstvám patria okrem
iného aj všetky technické a ekonomické informácie; získané vedomosti o základných
štandardoch; o inováciach; všetky písomné podklady (plány, kresby, korešpondencia atď.);
fotografický materiál; pracovné metódy; pracovné programy; údaje o zákazníkoch; zdroje od
dodávateľov a zdroje odberu; výrobné prístroje a zariadenia atď., aj keď tieto nie sú dôverné
alebo sa neoznačujú ako „ dôverné ˝.
Dodávateľ sa zaväzuje, že od spoločnosti DAM získané vedomosti, podklady a ostatné
informácie použije výlučne pre účely spolupráce so spoločnosťou DAM.
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XIII. MIESTO PLNENIA A MIESTO SÚDU
1.
2.

Miestom plnenia pre dodávku a prácu je, pokiaľ nie je dohodnuté nič iné, závod spoločnosti DAM,
Štefánikova 33, 921 01 Piešťany.
VNP a zmluvy uzatvorené na jej základe sú uzatvorené podľa slovenského práva a všetky právne
vzťahy, ktoré vzniknú z týchto zmlúv, sa spravujú slovenským právom. Práva a povinnosti
zmluvných strán neupravené v kúpnej zmluve a VNP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník SR v znení neskorších zmien a predpisov.

XIV. VYHLÁSENIA
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Dodávateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s ustanoveniami objednávky a VNP,
pričom tieto sú pre neho formulované zrozumiteľne. Dodávateľ potvrdzuje, že mal dostatočný
časový priestor oboznámiť sa najmä s VNP a DAM mu výslovne poskytol možnosť sa k nim
vyjadriť. Dodávateľ potvrdzuje, že objednávka/zmluva ani VNP neobsahujú neprijateľné
podmienky/ ustanovenia, ktoré by spôsobovali značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach
zmluvných strán v neprospech Dodávateľa, ani neukladajú Dodávateľovi povinnosti bez právneho
dôvodu.
Dodávateľ potvrdzuje, že v rámci predzmluvných rokovaní s DAM nebolo podstatným spôsobom
narušené jeho ekonomické správanie sa, že zo strany DAM neboli aplikované žiadne
neprimerané vplyvy, ktoré by významne obmedzili schopnosť Dodávateľa urobiť kvalifikované
rozhodnutie, a že DAM v plnom rozsahu dodržal zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní
výrobkov a služieb.
Dodávateľ potvrdzuje, že DAM voči nemu nekonal v rozpore s dobrými mravmi, správanie DAM
a jeho zástupcov nevykazovalo žiadne znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky,
nemalo by privodiť žiadnu ujmu Dodávateľovi, Dodávateľ nebol uvedený žiadnym spôsobom do
omylu.
Dodávateľ potvrdzuje, že rozhodnutie o obchodnej transakcii bolo prijaté na základe úplného
dostatku informácií, rozhodnutie je jeho slobodným a kvalifikovaným rozhodnutím, že dohoda o
predmete plnenia nebola žiadnym spôsobom zo strany DAM-u negatívnym spôsobom
ovplyvnená/obmedzená.
Zmluvné strany si nezamlčali ani neopomenuli žiadne podstatné informácie ani iné údaje
ohľadom obchodnej transakcie.
Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu a VNP v súlade s ustanoveniami právneho poriadku
Slovenskej republiky a potvrdzujú, že im zmluva ako celok ukladá právne záväzky, ktoré sú pre
nich záväzné, a ktoré môžu byť voči nim vymáhané podľa ustanovení zmluvy a VNP.
V súvislosti s podpísaním alebo plnením zmluvy nie je zo strany Dodávateľa nevyhnutné obdržať,
vykonať alebo realizovať žiaden ďalší súhlas, poverenie, schválenie, vzdanie sa alebo výnimku,
podanie alebo registráciu na žiadnom orgáne verejnej moci v Slovenskej republike ani u inej
osoby.

XV.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.

Všetky odchýlky od týchto VNP sa vyžadujú v písomnej forme. Platí to aj pre zrieknutie sa
požiadavky na písomnú formu. Ústne vedľajšie dohovory sú právne neúčinné.
Ak by boli jednotlivé ustanovenia týchto VNP v celosti alebo čiastočne neúčinné alebo
nevykonateľné, nedotkne sa to účinnosti ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa pre tento
prípad zaväzujú, že neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradia účinnou alebo
vykonateľnou úpravou, ktorá sa čo najviac priblíži k ekonomicky zamýšľanému účelu v celosti
alebo čiastočne neúčinnej alebo nevykonateľnej úpravy v rámci celej zmluvy. V prípade
dodatočného objavenia sa nejakej medzery platí za dohodnuté také ustanovenie, ktoré
zodpovedá tomu, čo by podľa zmyslu a účelu predmetnej dohody o spolupráci bolo bývalo
dohodnuté, ak by sa bolo myslelo od začiatku na riešenie zmluvne neupravenej otázky.

2.
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3.

4.

5.

Pokiaľ by sa medzi spoločnosťou DAM a Dodávateľom prijali zmluvné dohody mimo týchto VNP
a tieto by boli v rozpore s ustanoveniami VNP, je dohodnuté, že ustanovenia v zmluvných
dohodách mimo VNP sa dostanú prednostne k využitiu len vtedy, ak bolo pri tom výslovne
písomne dohodnuté, že príslušné ustanovenia týchto VNP stoja na druhom mieste.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav
vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je
urobený v predpísanej forme.
Aktuálne znenie VNP je účinné od 06.09.2012.

XVI. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Bankové smerové číslo:
IČ DPH:
Číslo v obchodnom registri:
Súd pre obchodný register:
IBAN:
BIC:

TATRA BANKA
262 672 5811
1100
SK 2022252727
17128/R
Okresný súd Trenčín
SK79 1100 0000 0026 2672 5811
TATR SK BX
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