VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY ZTS Sabinov a.s.
I. Predmet.
1. Tieto Všeobecné nákupné podmienky stanovujú pravidlá pre dodávateľov tovaru a služieb do ZTS
Sabinov a.s.
2. Pojmy používané v týchto Všeobecných nákupných podmienkach:
a) Podmienky - Všeobecné nákupné podmienky
b) Predávajúci - Dodávateľ tovaru alebo služby do ZTS Sabinov a.s.
c) Kupujúci - ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 08330 Sabinov
d) Dodávka - Dodávaný tovar alebo služba
e) Kúpna zmluva - oboma stranami potvrdená objednávka, alebo iná samostatne uzatvorená, ale
oboma stranami podpísaná zmluva, z ktorej vyplýva povinnosť vykonať dodávku.
f) Individuálna zmluva - Rámcová alebo jednorazová kúpna zmluva uzatvorená s konkrétnym
dodávateľom, alebo na konkrétnu dodávku.
3. Týmto Všeobecným nákupným podmienkam je nadradená každá individuálna zmluva.
II. Vznik zmluvy.
1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy je predávajúci povinný potvrdiť, alebo navrhnúť zmeny najneskôr 5
pracovných dní od jeho odoslania kupujúcim.
2. V prípade, že predávajúci nesplní podmienku v bode 1 tejto časti, zmluva je uzavretá len vtedy ak
kupujúci písomne oznámi predávajúcemu, že napriek omeškaniu považuje zmluvu za platne uzavretú.
3. Predávajúci má právo a súčasne povinnosť vykonať dodávku len v prípade uzatvorenej kúpnej zmluvy.
4. Všetky zmeny a doplnky kúpnej zmluvy musia mať písomnú formu.
III.

Plnenie kúpnej zmluvy.

1. Predávajúci sa zaväzuje vykonať dodávku v objeme a termíne špecifikovanom v kúpnej zmluve.
2. Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru odovzdať kupujúcemu doklady potrebné na
prevzatie a užívanie tovaru.
3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom splnenia dodávky. Dodávka sa považuje za
splnenú až po overení množstva, kvality a úplnosti sprievodných dokladov a podpísaním preberacieho
protokolu alebo dodacieho listu.
4. Ak predávajúci dodá menšie množstvo, ako je uvedené v kúpnej zmluve, dodávka sa považuje za
nesplnenú.
5. Ak predávajúci dodá tovar v objeme, ktorý prekračuje množstvo uvedené v kúpnej zmluve, kupujúci má
právo odmietnuť prevyšujúcu časť. V takom prípade, kupujúci uhradí len primeranú hodnotu
z vystavenej faktúry. Týmto sa faktúra považuje za uhradenú. Kupujúci nenesie zodpovednosť za
prípadnú stratu, znehodnotenie alebo poškodenie naviac dodaného tovaru. Predávajúci je povinný na
vlastné náklady odobrať takýto tovar do 3 pracovných dní. V opačnom prípade má kupujúci právo
účtovať predávajúcemu náklady za skladovanie.
6. Ak predávajúci uskutoční dodávku pred termínom uvedeným v kúpnej zmluve, predávajúci má právo
odmietnuť takúto dodávku alebo je oprávnený takúto dodávku prijať s tým, že lehota splatnosti sa
automaticky predlžuje o počet dní o ktorý dodávka predstihla dohodnutý termín.
7. Kupujúci preberie dodávku automobilovou prepravou len v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod do
14:00 hod. Mimo uvedeného času je prebratie dodávky možné len na základe písomnej dohody.
IV.

Cena a platobné podmienky.

1. Cena uvedená v kúpnej zmluve je záväzná a predávajúci môže vystaviť faktúru len s touto cenou.
V prípade, že bude na faktúre uvedená vyššia cena, kupujúci má právo uhradiť len hodnotu,
zodpovedajúcu čiastke uvedenej v kúpnej zmluve. Týmto sa faktúra považuje za uhradenú.
2. Cena uvedená v kúpnej zmluve je bez DPH.
3. Ak nie je v individuálnej zmluve uvedené inak doba splatnosti faktúr je 60 dní po dodaní tovaru
a doručení faktúry kupujúcemu.
4. Predávajúci je oprávnený fakturovať v deň prevzatia dodávky, ale najneskôr 15 dní po dodávke.
V. Dodacie podmienky.

1. V prípade, ak dodacia podmienka nie je uvedená v kúpnej zmluve, alebo individuálnej kúpnej zmluve,
platí dodacia doložka DDU ZTS Sabinov a.s., Hlavná 1, 08256 Pečovská Nová Ves.
2. Ak za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy je potrebný vstup osobných, nákladných a iných
účelových motorových vozidiel predávajúceho, alebo ním povereného prepravcu na územie kupujúceho
a do objektov kupujúceho, predávajúci je povinný oboznámiť svojich zamestnancov alebo zabezpečiť
poučenie zamestnancov prepravcu o zákaze prepravy tretích osôb (vrátane maloletých a mladistvých).
V prípade nedodržania tohto zákazu nebude vozidlám umožnený vstup do areálu kupujúceho
a dodávka bude považovaná za nesplnenú.
3. V prípade, že je v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy nutný vstup zamestnancov predávajúceho alebo
zamestnancov jeho subdodávateľa do areálu spoločnosti kupujúceho, je tento vstup možný len
v sprievode zamestnanca ZTS Sabinov a.s.
4. Zakazuje sa používanie fotografických prístrojov alebo iných prístrojov na zaznamenávanie obrazu
v areáli ZTS Sabinov a.s. porušenie tohto zákazu môže byť potrestané pokutou 10000€ a je dôvodom
na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
5. Predávajúci zodpovedá za škody vzniknuté kupujúcemu v dôsledku nedodržania podmienok v časti
“V.“ týchto podmienok.
VI.

Balenie, obaly a značenie dodávky.

1. Balenie pre dohodnutý druh dopravy vykonáva predávajúci tak, aby pri preprave nemohlo dôjsť
k poškodeniu dodávky
2. Ak predávajúci chráni obal konzervačnou látkou, je povinný dodať Kartu bezpečnostných údajov
a Technický list k tejto konzervačnej látke ako súčasť sprievodných dokladov.
3. Na faktúre a dodacom liste predávajúci uvedie množstvo obalov v kg rozdelených podľa materiálu a na
vratné a nevratné. U vratných obalov uvedie tiež počet kusov.
4. V prípade, že predávajúci neuvedie toto rozdelenie, budú obaly považované za nevratné.
5. Ak je predávajúci povinný registrovať sa v zmysle Zákona o obaloch č. 119/2010z.z. v znení neskorších
predpisov, dodá kópiu registrácie, ako súčasť sprievodnej dokumentácie. Pri ďalšej dodávke
predávajúci nie je povinný túto registráciu dodať kupujúcemu.
6. Ak predávajúci nie je povinný registrovať sa v zmysle Zákona o obaloch č. 119/2010z.z. v znení
neskorších predpisov, dodá kupujúcemu pri každej dodávke prehlásenie o tejto skutočnosti.
7. Ak predávajúci nesplní niektorý z bodov 3 až 6 tejto časti, kupujúci má právo prerušiť dobu splatnosti
až do splnenia tejto požiadavky.
8. Každá dodávka bude označená číslom výkresu, alebo kódom materiálu zrozumiteľným kupujúcemu,
a množstvom priamo na výrobku alebo na každom obale.
VII. Pokuty.
1. Kupujúci má právo účtovať pri oneskorenej dodávke pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý
deň omeškania. Tým nie je dotknutá povinnosť uhradiť kupujúcemu všetky škody , ktoré sú dôsledkom
tohto oneskoreného plnenia.
2. V prípade, že predávajúci úplne, alebo čiastočne odmietne plniť podľa kúpnej zmluv, zaväzuje sa
uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20% z hodnoty nedodaného tovaru
3. Zmluvnými pokutami podľa bodu 1 a 2 tejto časti, nie je dotknutá povinnosť uhradiť kupujúcemu všetky
škody , ktoré sú dôsledkom takéhoto konania.
VIII.

Zodpovednosť za vady dodávky.

1. Predávajúci je povinný zabezpečiť, že dodávka kvalitatívne aj kvantitatívne zodpovedá kúpnej zmluve.
2. Kvalita a kompletnosť dodávky bude overená a potvrdená na dodacom liste výstupnou kontrolou
predávajúceho. Predávajúci je povinný na požiadanie dodať kupujúcemu Certifikát 3.1 podľa STN EN
10204
3. Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku kvality na obdobie 24 mesiacov od doručenia dodávky pokiaľ
zmluve nie je dohodnutá iná záručna doba.
4. Reklamované vady zistené v záručnej dobe môže kupujúci odstrániť na náklady predávajúceho, s čím
prijatím objednávky predávajúci súhlasí. Nároky na náhradu škody týmto nie sú dotknuté.
IX. Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci mešká s dodávkou dlhšie ako 7
kalendárnych dní.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia kúpnej zmluvy môžu zmluvné strany meniť v priebehu platnosti kúpnej zmluvy, len po
vzájomnej dohode formou písomného dodatku, podpísaného oboma stranami.
2. Na všetky právne vzťahy, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktoré nie sú upravené kúpnou zmluvou, alebo
týmito podmienkami, sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, alebo iných právnych predpisov
Slovenskej republiky.
3. Tieto podmienky platia výlučne. Odchyľujúce sa obchodné podmienky predávajúceho nie sú platné, aj
keď kupujúcemu oznámil svoje vlastné, odlišné obchodné podmienky, alebo ak sú tieto podmienky
vytlačené na písomnostiach predávajúceho.

