Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovarov a služieb Heitec Slovensko, spol. s r. o.
Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti
HEITEC Slovensko, spol. s r.o. Trenčianska Turná 2811, SK – 913 21 Trenčianska
Turná, IČO: 341338064, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka č. 1053/R (ďalej len „Heitec Slovensko“ alebo „Objednávateľ“)
upravujú objednávky a iné zmluvné vzťahy pre nákup tovarov a služieb medzi
dodávateľom a Heitec Slovensko ako objednávateľom.
1.2 VOP sa používajú v znení, ktoré je platné v čase vystavenia objednávky alebo
uzavretia zmluvného vzťahu s dodávateľom.
2 Použiteľnosť VOP
2.1 Právne vzťahy medzi dodávateľom a Heitec Slovensko sa výlučne riadia týmito
VOP, pokiaľ nebolo v osobitnej zmluve jednoznačne dohodnuté inak.
2.2 Uplatnenie obchodných podmienok dodávateľa, ktoré sú v rozpore s
ustanoveniami VOP sa vylučuje, a to i v prípade, že spoločnosť Heitec Slovensko
nevznesie voči nim námietky.
3 Objednávky a uzatváranie zmluvy
3.1 Objednávky a iné zmluvy pre nákup tovarov a služieb sú pre Heitec Slovensko
záväzné, ak boli uzavreté písomne.
3.2 Dodávateľ je povinný objednávku riadne preskúmať s ohľadom na zjavné chyby,
nejednoznačnosť, neúplnosť alebo nevhodnosť pre zamýšľané použitie – všetky
potrebné zmeny alebo nutnosť vyjasnenia dodávateľ bezodkladne oznámi spoloč-nosti
Heitec Slovensko. Porušenie tejto povinnosti zo strany dodávateľa zakladá nárok
objednávateľa na náhradu škody.
3.3 Dodávateľ je tiež povinný preskúmať objednávacie číslo položiek tak, aby bola
zaručená zhoda s dokumentáciou alebo špecifikáciou ktorú dodávateľ prijal spolu s
objednávkou. V prípade potreby doplnenia toto bezprostredne oznámi Heitec
Slovensko.
3.4 Ak sa potvrdenie objednávky odchyľuje od samotnej objednávky, dodávateľ je
povinný informovať Heitec Slovensko o rozdieloch a vysvetliť ich jasne a
nezameniteľne v potvrdení objednávky. Heitec Slovensko bude viazaný odchýlkou iba
v prípade, ak s ňou vysloví písomný súhlas. Prijatie tovaru bez výhrad taký súhlas
nezakladá.
4 Termín dodania
4.1 Termín dodania začína plynúť dňom prijatia objednávky. Ak dodávateľ zistí, že
nie je schopný dodržať zmluvné podmienky, alebo ich nie je schopný dodržať načas,
je povinný túto prekážku okamžite oznámiť objednávateľovi, kde okrem iného uvedie
dôvody a predpokladané omeškanie dodávky. V prípade, že tak dodávateľ neurobí, nie
je oprávnený sa odvolávať na prekážku pri uplatnení práv voči Heitec Slovensko.
4.2 Pri omeškaní dodávateľa s vykonávaním dodávky je objednávateľ oprávnený
uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny
predmetného plnenia za každý deň omeškania, maximálne však 10% ceny celého
plnenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu
škody.
5 Cena
5.1 Dohodnuté ceny sú pevné a konečné. V cene sú zahrnuté všetky náklady
dodávateľa nevyhnutné pre riadne vykonanie dodávky ako napr. prepravné, poštovné,
balné, poistenie, dokumentácia a pod.
5.2 Zmena dohodnutej ceny je možná len po predchádzajúcom písomnom súhlase
objednávateľa.
6 Platobné podmienky
6.1 Daňový doklad dodávateľa (ďalej len „faktúra“) musí obsahovať údaje podľa
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a číslo
objednávky, ako aj čísla a kódy každej položky. Faktúra musí byť zaslaná Heitec
Slovensko okamžite po dodaní všetkých položiek alebo služieb.
6.2 Objednávateľ je oprávnený vrátiť nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými
dokladmi nedoloženú faktúru v dobe splatnosti, bez toho aby nastalo omeškanie so
zaplatením.
6.3 Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru ku dňu uskutočneného zdaniteľného
plnenia. Týmto dňom sa rozumie deň prevzatia dodávky objednávateľom, ktorým sa
rozumie deň prechodu nebezpečenstva škody na objednávateľa.
6.4 Splatnosť faktúry je stanovená na 30 dní od doručenia faktúry. Cena bude
zaplatená na bankový účet dodávateľa uvedený v zmluve. V prípade vadného plnenia
je spoločnosť Heitec Slovensko oprávnená zadržať platbu až do riadneho plnenia.
7 Záruka za akosť a zodpovednosť za vady
7.1 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť na dodávku tovarov alebo
služieb v trvaní 24 mesiacov, pričom záručná doba začína plynúť dňom prevzatia.
7.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že jeho plnenie bude v súlade so špecifikáciou, bez vád a
jeho kvalita zodpovedá poskytnutým zmluvným zárukám výrobcu.
7.3 Heitec Slovensko je povinný oznámiť dodávateľovi prípadné zistené vady
zakúpeného tovaru bez zbytočného odkladu.
7.4 Heitec Slovensko je povinný overiť správnosť dodanej objednávky len čo do
správnosti počtu kusov, položiek, zjavných poškodení pri preprave alebo iných
vonkajších nedostatkov. Zodpovednosť objednávateľa za inšpekcie alebo testy nad
rámec horeuvedených sa vylučuje.
7.5 Vadu je dodávateľ povinný na svoje náklady a podľa voľby objednávateľa buď
odstrániť alebo dodať novú dodávku do 5 pracovných dní odo dňa reklamácie.
7.6 Ak dodávateľ vady neodstráni, resp. nedodá náhradnú dodávku, a to ani po
poskytnutí primeranej dodatočnej lehoty objednávateľom, je objednávateľ oprávnený:
a) od zmluvy alebo jej časti odstúpiť;
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b) požadovať poskytnutie zľavy;
c) na náklady dodávateľa vady odstrániť či obstarať náhradnú dodávku;
pričom povinnosti dodávateľa zo záruky za akosť a zo zodpovednosti za vady nie sú
týmto dotknuté.
7.7 Náklady vynaložené objednávateľom na odstránenie následkov porušenia povinností dodávateľa a na odstránenie všetkých vád dodávky je dodávateľ povinný
objednávateľovi uhradiť na základe písomnej výzvy objednávateľa. To sa primerane
týka i nákladov, ktoré objednávateľ márne vynaložil na spracovanie alebo úpravu
dodávky za vyššie uvedeným účelom.
8 Práva duševného vlastníctva tretích osôb
8.1 Dodávateľ zodpovedá za porušenie cudzích práv duševného vlastníctva tretích
osôb, ktoré nastane v súvislosti so zhotovovaním tovaru alebo poskytovaním služieb; a
to v celku alebo akejkoľvek ich časti.
8.2 Odsek 8.1 sa nepoužije za podmienky, že dodávateľ zhotovil a dodal položky
podľa špecifikácie spoločnosti Heitec Slovensko.
8.3 Strany sú povinné sa navzájom bezodkladne informovať o akýchkoľvek nárokoch
tretích osôb týkajúcich sa práv duševného vlastníctva a navzájom spolupracovať na
vyriešení vzniknutej situácie.
9 Dodacie podmienky
9.1 Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, dodacia podmienka je DDP (Delivered Duty
Paid – s dodaním, clo vyplatené – dojednané miesto určenia) HEITEC Slovensko,
spol. s r.o., 913 21 Trenčianska Turná 2811, Slovenská republika. Dodávku je
dodávateľ povinný zabaliť takým spôsobom, aby v priebehu prepravy nedošlo k jej
poškodeniu či škodám na zdraví a majetku.
9.2 Dodávky na dobierku nebudú akceptované. Výnimku tvoria prípady kedy s nimi
objednávateľ vopred písomne súhlasil.
9.3 Dodávateľ pripojí k dodávke dodací list so všetkými údajmi z objednávky, akými
je najmä číslo objednávky, číslo dielu, presné označenie tovaru a položka objednávky.
9.4 Nástroje, formy, vzorky, modely, profily, výkresy, normy, tlačové predlohy,
inštrukcie v akejkoľvek forme, ktoré poskytol objednávateľ, ako aj predmety podľa
nich vyrobené, nesmú byť bez písomného súhlasu objednávateľa odovzdané tretím
osobám, ani použité na iný účel, ako je dohodnuté v zmluve. Dodávateľ je povinný
tieto veci chrániť proti neoprávnenému použitiu a označiť ich ako „Majetok
spoločnosti Heitec Slovensko“. Ak budú tieto povinnosti dodávateľa porušené, môže
objednávateľ požadovať ich vydanie bez toho, aby boli jeho ďalšie práva akokoľvek
dotknuté.
10 RoHS a REACH
10.1 V prípade, že by dodávateľ dodal výrobky, ktoré podliehajú obmedzeniam
týkajúcich sa nebezpečných látok alebo požiadavkám na informácie uloženým
právnymi predpismi, je dodávateľ povinný takéto látky deklarovať v primeranom
formáte objednávateľovi najneskôr do dňa prvého dodania výrobku.
11 Mlčanlivosť
11.1 Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Heitec Slovensko oznámiť, resp. akokoľvek sprístupniť tretej strane
dôvernú informáciu. Zároveň je dodávateľ oprávnený použiť prijaté dokumenty, údaje
a informácie súvisiace s dôvernou informáciou iba na účel stanovený zmluvným
vzťahom.
11.2 Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku predmetného zmluvného vzťahu a to
najmenej po dobu piatich rokov.
11.3 Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú verejne známe a
ktoré má zmluvná strana preukázateľne k dispozícii už k dátumu uzatvorenia
zmluvného vzťahu.
12 Zásady správania dodávateľa
12.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy, okrem iného aj v oblasti boja
proti korupcii a praniu špinavých peňazí, ochrany hospodárskej súťaže a životného
prostredia.
12.2 Dodávateľ sa zaväzuje mať zavedený systém riadenia kvality, ktorý je v súlade s
normou ISO 9001. V prípade, ak dodávateľ nie je podľa tejto normy certifikovaný,
objednávateľ má právo vykonať u dodávateľa audit za účelom zistenia zhody plnenia
tejto normy.
13 Miesto plnenia, voľba práva a čiastočná neplatnosť
13.1 Miesto plnenia pre dodávky alebo služby je miesto určenia, pre platby je miestom
plnenia sídlo Heitec Slovensko, spol s r.o.
13.2 Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom sa riadi právom
Slovenskej republiky.
13.3 V prípade neplatnosti jednotlivých ustanovení týchto nákupných podmienok
ostávajú ostatné ustanovenia v platnosti.
14 Záverečné ustanovenia
14.1 Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 01.07.2020.
14.2 Heitec Slovensko si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto
VOP. Akékoľvek zmeny či doplnenia VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich
zverejnenia na internetovej stránke Heitec Slovensko, ak Heitec Slovensko neuvedie
inak. Oznámenie zmeny VOP sa uskutoční buď umiestnením VOP na internetovej
stránke Heitec Slovensko alebo ich zaslaním dodávateľovi. Zmeny VOP sa
nevzťahujú na zmluvné vzťahy uzatvorené pred zmenou VOP.
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