Všeobecné nákupné podmienky Miba Sinter Slovakia s.r.o.
1. Všeobecné:
Objednávateom je poda označenia v objednávke spoločnos Miba Sinter Slovakia s.r.o. alej iba
„Objednávate“. Predávajúcim, dodávateom alebo zhotoviteom je podnikate, ktorý uzatvorí s
Objednávateom zmluvu v oblasti uplatnenia predmetných nákupných podmienok, alej iba „Dodávate“. Tieto
nákupné podmienky sú záväzné – nezávisle od toho, či sa na ne bude výslovne odvoláva – pre všetky právne
úkony (obchody) uzatvorené s Dodávateom, medzi ktoré patria najmä - avšak nie len – výroba a dodanie tovaru,
opracovanie čiastočne zhotoveného tovaru ako aj poskytovanie služieb (následne iba „Dodávky/ služby“).
Dodávate akceptuje tieto nákupné podmienky najneskôr potvrdením objednávky Objednávatea. Právne vzahy
medzi Objednávateom a Dodávateom sa vždy a výslovne riadia týmito nákupnými podmienkami, ak v
jednotlivých prípadoch výslovne nebudú dojednané písomné dohody s odchýlkami; uvedené pravidlo platí bez
ohadu na eventuálne odkazy Dodávatea na vlastné nákupné alebo iné obchodné podmienky, aj ke zo strany
Objednávatea nebude vyjadrený výslovný nesúhlas s ich aplikáciou. Ďalej sa pravidlo uvedené v prvej vete
tohto odseku vzahuje aj na prípad, ke si je Objednávate vedomý odporujúcich alebo odchyujúcich
podmienok Dodávatea a prijme dodávky/ služby bez výhrad. Iba po predbežnom písomnom súhlase
Objednávatea je Dodávate oprávnený poveri subdodávatea vykonaním Dodávky/služby alebo jej časti,
pričom Objednávate nemusí zdôvodňova jeho eventuálne odmietnutie. Dodávate sa zaväzuje výslovne
využíva iba takých subdodávateov, ktorí poskytujú dostačujúcu záruku technicky bezchybného a včasného
splnenia zmluvy. Bez ohadu na to, že Dodávate zapojí subdodávateov alebo ktorékovek tretie osoby do
plnenia zmluvy alebo používa ich produkty alebo služby, zodpovedá v rovnakom rozsahu (aj ohadom zadĺženia
každého subdodávatea, at.), ako keby sa zaviazal sám zhotovi, resp. poskytnú Dodávku/služby v celom
objeme spolu s potrebným materiálom.
2. Ponuka:
Čo do množstva a kvality Dodávok/ služieb uvádzaných v ponuke, sa Dodávate musí drža požiadaviek
Objednávatea a v prípade odchýliek musí na ne výslovne poukáza. Dodávate predkladá všetky ponuky a
eventuálne predbežné kalkulácie bezplatne. Ak v ponuke Dodávatea nebude uvedená žiadna lehota na prijatie,
je Objednávate v každom prípade oprávnený prija ponuku Dodávatea v priebehu dvoch týždňov od doručenia
ponuky. Všetky prílohy k požiadavkám alebo objednávkam (napríklad: plány) zostávajú vo vlastníctve
Objednávatea. Bez vyzvania sa musia vráti Objednávateovi s ponukou alebo po vykonaní objednávky. Kópie
sa smú vyhotovi iba po predbežnom výslovnom súhlase Objednávatea.
3. Objednávka, zákazka:
Právne záväzné sú iba písomné objednávky Objednávatea alebo objednávky doručené elektronickou cestou.
Ústne alebo telefonicky udelené objednávky vyžadujú pre ich platnos písomné výslovné potvrdenie
Objednávatea. Dodávate musí písomne potvrdi objednávky a zákazky Objednávatea v priebehu 3 pracovných
dní (t.j. od pondelka do piatku s výnimkou zákonných sviatkov a dní pracovného pokoja ustanovených v
Slovenskej republike) od doručenia objednávky Objednávateom. Po vypršaní tejto lehoty (dátum doručenia u
Objednávatea je smerodajný) je Objednávate oprávnený odvola svoju objednávku bez akýchkovek nárokov
Dodávatea. Ak sa potvrdenie objednávky Dodávateom nemôže uskutočni počas vyššie uvedenej 3 – dennej
lehoty, Dodávate písomne oznámi v priebehu tejto doby svoj záväzný termín doručenia potvrdenia objednávky.
Objednávate je potom poda svojho slobodného zváženia oprávnený bu akceptova tento nový termín alebo
odvola objednávku (bez akýchkovek nárokov Dodávatea). Ak by sa potvrdenie objednávky Dodávatea - aj čo
len v malom rozsahu – odchyovalo od objednávky Objednávatea, musí Dodávate na takú skutočnos zretene
poukáza a vyžiada od Objednávatea výslovný písomný súhlas s odchýlkou; v takomto prípade sa má za to, že
zmluvný vzah v rozsahu úplne nepotvrdenej objednávky až do doručenia výslovného písomného súhlasu
Dodávatea s odchýlkou Odberateovi nevznikol a bez takého súhlasu je Objednávate kedykovek oprávnený
odmietnu Dodávky/ služby nezodpovedajúce objednávke hoci aj len v malom rozsahu (bez akýchkovek nárokov
Dodávatea).
4. Ceny:
Dohodnuté ceny (do toho spadajú aj mzdy za dielo) sa rozumejú so zreteom na dlžnú dodávku/ službu poda
predmetu zmluvy ako garantované pevné ceny, obsahujúce všetky náklady Dodávatea spojené s plnením
Dodávky/služby. Zvýšenie cien – z ktoréhokovek dôvodu - sa výslovne vylučuje. Ceny sa rozumejú vrátane
balenia a dopravy k miestu plnenia/prevzatia (miesto určenia) a vykládky. Ak v objednávke neboli uvedené žiadne
ceny, musia by uvedené v príslušnom potvrdení, pričom si Objednávate vyhradzuje právo neakceptova cenu
uvedenú Dodávateom a zmluvný vzah v rozsahu danej objednávky neuzavrie, resp. od zmluvy odstúpi.
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5. Odstránenie odpadu:
Dodávate vyhlasuje svoju pripravenos a týmto ponúka Objednávateovi odobra spä tovar dodaný
Dodávateom za účelom odborného a požiadavkám zákona vyhovujúceho spracovania odpadu v prípade
poverenia Objednávateom. Po vykonanom odstránení odpadu je Objednávate povinný uhradi Dodávateovi
vzniknuté a na trhu obvyklé náklady na základe predloženia príslušných podkladov.
6. Termíny dodania, oneskorenie dodávky:
Dohodnuté dodacie termíny a lehoty sú záväzné. Pokia nebolo dohodnuté iné, je dodacím termínom dátum
uvedený na objednávke Objednávatea. Smerodajným pre dodržanie dodacieho termínu alebo dodacej lehoty je
dátum dodávky alebo poskytnutia služby na adresu uvedenú v objednávke. Dodávky/ služby vykonané pred
dohodnutým termínom dodania sa považujú za uskutočnené až k okamihu dohodnutého dodacieho termínu.
Akékovek omeškanie Dodávatea s dodaním sa považuje za podstatné porušenie zmluvy (zmluvných
povinností) s nárokmi Objednávatea v zmysle ustanovenia §345 a nasl. Obchodného zákonníka; právo na
náhradu škody tým nie je dotknuté. Bez ohadu na to a len čo Dodávate zistí, že sa mu nepodarí načas vykona
celú alebo čiastočnú dodávku/ službu, bezodkladne oznámi Objednávateovi túto skutočnos s uvedením príčin
a predpokladanej dĺžky oneskorenia. Po obdržaní správy má Objednávate možnos bezodkladne odstúpi od
zmluvy a žiada náhradu škody z dôvodu nesplnenia. Ak Dodávka/ služba bola výslovne dohodnutá v zmluve na
určitý termín (fixný obchod), je Objednávate v prípade oneskorenia zo strany Dodávatea bez stanovenia
dodatočnej lehoty oprávnený odstúpi od zmluvy a uplatni si náhradu škody. Z odstúpenia od zmluvy zo strany
Objednávatea nevznikajú Dodávateovi žiadne nároky voči Objednávateovi. Prevzatie plnenia (dodávka) sa
uskutoční na základe preskúšania na mieste určenom Objednávateom a/alebo pri príležitosti nasadenia tovaru.
Ustanovenia §§427 a 412 Obchodného zákonníka neplatia. Povinnos preskúšania tovaru sa nevzahuje na
skryté chyby materiálu, ktoré pri prvotnej kontrole (pri preberaní dodávky / služby) nie sú zistitené.
7. Dodanie materiálu:
Materiál dodaný Objednávateom Dodávateovi zostáva vlastníctvom Objednávatea; musí by skladovaný
bezplatne a oddelene od vlastného tovaru Dodávatea a taktiež musí by jasne označený a spravovaný ako
majetok Objednávatea. Dodávate smie používa dodaný materiál výlučne pre vykonanie Dodávok/ služieb pre
Objednávatea. Pri znížení hodnoty alebo strate dodaného materiálu musí Dodávate poskytnú Objednávateovi
kompenzáciu poda zákonných predpisov. V prípade uplatnenia nárokov na dodaný materiál tretími osobami
musí Dodávate o tom bezodkladne písomne informova Objednávatea a na vlastné náklady uskutočni
opatrenia na ochranu vlastníckych práv Objednávatea.
8. Poistenie:
Všetky prepravy sú poistené v rámci všeobecnej poistnej zmluvy Objednávatea. Dodávate uzavrie príslušné
poistenie prepravy a krytie iba vtedy, ak o to v jednotlivom prípade písomne požiada Objednávate. Na vlastné
náklady uzavrie Dodávate poistné zmluvy v renomovaných a solventných poisovniach, ktoré poskytujú krytie
prípadných nárokov z povinného poistenia pri plnení výrobkov alebo služieb a z povinného zmluvného
poistenia motorových vozidiel. Poisovne musia preukáza primeranú poistnú ochranu zodpovedajúcu hodnote
a použitiu Dodávok/ služieb predstavujúcich predmet zmluvy. Na žiados Objednávatea predloží Dodávate
príslušné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy (poistku) vydané poistiteom. Preverovanie alebo opomenuté
požadovanie potvrdenia o poistení zo strany Objednávatea v žiadnom prípade nepredstavuje zrieknutie sa
uvedenej povinnosti uzavrie poistenie na strane Dodávatea. Uzatvorenie poistnej zmluvy však nevedie k
obmedzeniu povinností a zodpovednosti Dodávatea vyplývajúcich z príslušného zmluvného vzahu. Ak by v
súvislosti s predmetnými Dodávkami/ službami vznikla poistná udalos, Objednávate a Dodávate sú povinní
navzájom sa informova o všetkých okolnostiach a udalostiach súvisiacich s touto poistnou udalosou.
9. Záruky
Dodávate garantuje a nesie zodpovednos za to, že Dodávka/ služba zodpovedá účelu použitia, najnovšiemu
stavu techniky, príslušným normám ako aj príslušným úradným predlohám a ustanoveniam odborných združení.
Ďalej Dodávate garantuje a zodpovedá za to, že sa na Dodávky/ služby neviažu žiadne práva tretích osôb a že
sú zhotovené, nadobudnuté a uvedené do obehu bez porušenia priemyselných a iných chránených práv ako aj
iných právnych ustanovení týkajúcich sa súaže. Dodávate odškodní Objednávatea v prípade nárokov
uplatnených z tohto titulu (vrátane všetkých s tým spojených nákladov, najmä nákladov na právne vymáhanie).
Ak nebola pre konkrétny prípad písomne dohodnutá dlhšia záručná lehota, trvá záručná lehota u hnutených vecí
2 roky od odovzdania/prevzatia Dodávky/ služby u stavieb 5 rokov od odovzdania/prevzatia. Dodanie
Dodávky/služby s vadami sa považuje za podstatné porušenie zmluvy (zmluvných povinností). Ak
Dodávka/služba bude ma vadu, môže Objednávate uplatni nasledovné práva z titulu zodpovednosti
Dodávatea za vady: bezplatná náhradná dodávka, odstúpenie od zmluvy, bezplatné odstránenie nedostatku
alebo primeraná zava z ceny alebo žiada opravu na náklady Dodávatea a to bez porušenia ostatných
zákonných možností a to aj v prípade, že vada bola nepodstatná alebo odstránitená. Ak sa (napríklad: pri
námatkovej kontrole Objednávatea) zistí, že jednotlivé časti Dodávky/ služby sú vadné, je Objednávate
oprávnený odmietnu celú Dodávku/ službu a zasla ju spä Dodávateovi na jeho náklady. Vytriedenie vadných
a bezvadných častí Dodávky/ služby prináleží v každom prípade Dodávateovi. V prípade odstúpenia od zmluvy sa
už dodaný tovar zašle spä Dodávateovi na jeho náklady a nebezpečenstvo.
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Objednávate je v naliehavých prípadoch oprávnený sám podniknú potrebné opravy, resp. doladenia na náklady a
nebezpečenstvo Dodávatea. Záručná povinnos obsahuje aj náklady na odstránenie závad na mieste.
V ostatnom platia zákonné záručné ustanovenia. Ich platnos nemôže by zmluvne vylúčená v neprospech
Objednávatea.
10. Náhrada škody, záruka za Dodávku/službu (produkt):
V rámci zákonných predpisov zodpovedá Dodávate za všetky škody spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti.
Nárok Objednávatea na náhradu škody zahŕňa celú škodu, vrátane ušlého zisku a všetkých následných škôd,
ktoré vzniknú Objednávateovi (počítajúc do toho nároky na náhradu škody uplatnené voči Objednávateovi z
titulu vady Dodávky/služby jeho zmluvnými partnermi a/ alebo konečnými zákazníkmi). V prípade odvolacích
akcií (to sú opatrenia, prostredníctvom ktorých Dodávky/ služby vykonané pre konečných zákazníkov sa pre
zabránenie vecných a osobných škôd preverujú na existenciu vady, a vady sa prípadne odstraňujú výmenou
alebo opravou) uskutočnených Objednávateom alebo jeho zákazníkmi neznáša Dodávate náklady, iba ak môže
preukáza, že nim vykonané Dodávky/ služby neboli príčinou odvolacích akcií alebo prinajmenšom nezavinili
vznik príslušnej škody. Dodávate garantuje a zodpovedá za to, že dodané Dodávky/služby (produkty) sú
bezchybné čo do konštrukcie, výroby a inštrukcií v zmysle všetkých relevantných právnych ako aj technických
predpisov Najmä Dodávate garantuje, že poda stavu vedy a techniky v okamihu uvedenia do obehu nebola
zistená žiadna závadnos dodaných produktov. Dodávate musí písomne informova Objednávatea o
plánovaných zmenách materiálov, spôsobov výroby, častí Dodávok/ služieb a o iných zmenách týkajúcich sa
realizácie alebo zostavenia Dodávok/ služieb. Bez výslovného písomného súhlasu Objednávatea, ktorý nemôže
by zamietnutý bez vecného zdôvodnenia, nesmie Dodávate vykonáva obdobné zmeny. Dodávate sa
zaväzuje, že dá Objednávateovi k dispozícii všetky údaje, ktoré sú účelné pre dodanie bezchybného produktu,
napríklad, návod na použitie, pokyny ohadom tovaru a pod.,. Ak by sa Dodávateovi neskôr stali známe
okolnosti, ktoré by mohli zdôvodni vadu Dádavky/služby (produktu), je povinný o tom bezodkladne písomne
informova Objednávatea a nahradi všetky náklady na eventuálne stiahnutie vadných produktov. Obmedzenia
všetkých druhov zo záväzkov vyplývajúcich pre Dodávatea titulu zodpovednosti za vady ako aj obmedzenia
všetkých druhov z nárokov na náhradu prislúchajúcich Objednávateovi z titulu zodpovednosti za vady sú
neplatné. Dodávate je povinný kedykovek oznámi na požiadanie Objednávatea výrobcu, resp.
preddodávatea závadného produktu.
11. Porušenie patentu:
Dodávate zodpovedá za to, aby pri Dodávkach/ službách neboli porušené žiadne predmety priemyselnoprávnej
ochrany (najmä práva k vynálezom, dizajny, úžitkové vzory, topografie polovodičových výrobkov), autorské
práva alebo iné chránené práva tretích osôb ktoréhokovek druhu. Dodávate sa zaväzuje zabezpeči, aby
Objednávate bol zbavený všetkých nárokov tretích osôb zo škôd a sažností.
12. Faktúra, platba, zákaz zápočtu a odstúpenia:
Po odovzdaní Dodávky/ služby musia by faktúry zaslané Objednávateovi poštou a nesmú by priložené k
Dodávke/ službe. Musia obsahova úplné číslo a dátum objednávky. Faktúra musí ma náležitosti stanovené
všeobecne záväzným právnym predpisom (v súčasnosti §71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení
neskorších predpisov). Na faktúrach musí by jasne uvedená adresa príjemcu zásielky a taktiež, či zásielka bola
podaná s vyplatením alebo závisle („Franko“ alebo „Unfrei“). Faktúry za pracovné výkony musia ma číslo a
dátum príslušných mzdových, resp. montážnych pokynov. V prípade pravidelných Dodávok/ služieb sa
Objednávateovi na konci príslušného mesiaca, najneskôr však do 3. dňa mesiaca nasledujúceho po Dodávke/
objednávke predkladajú faktúry. Faktúry s vecnými alebo účtovnými nedostatkami alebo chybami nezakladajú
žiadnu splatnos a môžu by reklamované Objednávateom počas lehoty splatnosti. V tomto prípade lehota
splatnosti začína beža až po doručení správne vystavenej faktúry. Okamih platby nemá žiaden vplyv na záruku
Dodávatea. Platba neznamená žiadne uznanie bezvadnosti Dodávky/ služby a zrieknutie sa nárokov
vyplývajúcich zo záruky a nárokov na náhradu škody. Zálohové platby majú stálu hodnotu, ktorá je alikvotná
celkovej hodnote objednávky. Objednávate si vyhradzuje právo vykona kontokorentné zúčtovanie. Ak sa
písomne nedohodne inak, platia poda zvolenia Objednávatea nasledovné platobné podmienky (lehoty
splatnosti): 14 dní s 2%-skontom a 45 dní netto, počítajúc však od obdržania riadnej faktúry. Objednávate je
oprávnený zadrža platby kvôli prípadným nárokom na záruku alebo iným nárokom voči Dodávateovi, alebo
započíta pohadávky Dodávatea s takýmito nárokmi. Dodávate nie je oprávnený bez písomného súhlasu
Objednávatea postúpi svoje pohadávky voči Objednávateovi tretím osobám. Ďalej nie je Dodávate
oprávnený započítava vlastné pohadávky s pohadávkami Objednávatea.
13. Vyššia moc:
V prípadoch vzniku vyššej moci ako štrajk (vrátane politických štrajkov), výluka, vojenské a živelné udalosti a
podobné, prislúcha Objednávateovi právo odstúpi od zmluvy celkovo alebo čiastočne alebo požadova
vykonanie Dodávky/ služby, resp. splnenie objednávky v neskoršom termíne bez toho, aby Dodávateovi z toho
vznikali nároky.
14. Výkresy, modely a dôvernos:
Akékovek údaje, výkresy a iné technické podklady, ktoré Objednávate odovzdáva Dodávateovi v súvislosti s
plnením zmluvy, ako aj výkresy, údaje a iné technické podklady vyhotovené Dodávateom poda osobitnýchúdajov
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Objednávatea sa nesmú používa pre iné účely, rozmnožova a sprístupňova tretím osobám. Na žiados musia
by neodkladne odovzdané Objednávateovi spolu so všetkými súčasami a kópiami. Objednávate je oprávnený
neobmedzene používa podklady vyhotovené Dodávateom poda osobitných údajov Objednávatea, najmä pre
výrobu tretími osobami. Ak by z hocijakého dôvodu nedošlo k vykonaniu Dodávky/ služby, musí ich Dodávate
bez vyzvania obratom vráti Objednávateovi, zniči prípadné kópie ako aj prípadné zálohové súbory a vymaza
záznamy na elektronických nosičoch. Objednávky, ako aj s tým súvisiace práce predstavujú obchodné
tajomstvo, a preto vyžadujú dôverne zaobchádzanie (ods.3). Dodávate zodpovedá za všetky škody, ktoré
vzniknú Objednávateovi z porušenia týchto povinností. Dodávate je povinný utajova všetky technické a
obchodné informácie, ktoré získa v rámci zmluvného vzahu. Odovzdanie prevádzkového a obchodného
tajomstva je viazané získaním predbežného písomného súhlasu Objednávatea. Toto platí aj pre vedecké
publikácie. Dodávate sa zaväzuje zaisti a chráni pred prístupom tretích osôb všetky podklady a materiály, ktoré
môžu obsahova prevádzkové a obchodné tajomstvá Objednávatea. Dodávateovi je zakázané zužitkova pre
vlastné účely dôverné technické a obchodné informácie, ktoré Objednávate dodal Dodávateovi v rámci
zmluvného vzahu. Všetky plány, podrobné výkresy a pod. vyhotovené, resp. zostavené na základe týchto
informácií, najmä spoločne zostavený zošit povinností prechádzajú do vlastníctva Objednávatea v okamihu
zostavenia a sú vyznačené ako majetok Objednávatea. Výrobné prostriedky, najmä nástroje, vzorky, technické
prispôsobenia, at., ktoré Objednávate poskytol Dodávateovi, sa taktiež označujú ako majetok Objednávatea.
Dodávate nie je najmä oprávnený odovzdáva tieto údaje, výkresy, plány, podrobné výkresy, výrobné
prostriedky a iné technické podklady ako aj pomocou nich zhotovený výrobok odplatne alebo bezodplatne tretím
osobám alebo používa pre tretie osoby. Dodávate je po ukončení zmluvného vzahu povinný vráti
Objednávateovi všetky podklady a materiály, ktoré môžu obsahova obchodné a prevádzkové tajomstvá, a
taktiež zlikvidova prípadné kópie z toho a vymaza prípadné záložné súbory a záznamy z toho na elektronických
nosičoch. Dodávateovi je iba na základe výslovného písomného povolenia dovolené uvádza a poukazova na
existujúce obchodné vzahy s Objednávateom v reklamných materiáloch a publikáciách ktoréhokovek druhu.
Tento bod 14 je platný v neobmedzenom rozsahu aj po ukončení alebo zániku zmluvného vzahu.
15. Preprava
Dodávky/ služby musia by riadne a vhodne pre dopravný prostriedok zabalené a odoslané. Pokia v jednotlivom
prípade nebolo dojednané niečo iné, platia pre prepravu nasledovné ustanovenia:
a) preprava do miesta určeného Objednávateom sa vykonáva na vlastné riziko a účet Dodávatea . Dodávate
musí znáša aj riziko náhodného zániku prepravovaného tovaru;
b) pri preprave sa dodržujú príslušné ustanovenia dopravného práva a prihliada na najvýhodnejšie prepravné
možnosti pre Objednávatea;
c) v listoch, dodacích listoch, oznámeniach o odoslaní zásielky a pod. sa vždy uvádzajú oddelenie, listová
značka ako aj číslo a dátum objednávky. V celkovej korešpondencii sa s každou objednávkou zaobchádza
oddelene;
d) dodacie listy Dodávatea musia obsahova najmä nasledovné údaje:
- číslo objednávky a položku objednanú Objednávateom;
- číslo materiálu MIBA (ak je uvedené na objednávke);
- výrobcu;
- úplný názov typu;
- množstvo a metrickú množstvovú jednotku objednávky;
- prípadné dokumenty kvality patriace k dodávke/ službe;
- dodaciu sériu, dávku alebo Date Code (v prípade relevantnosti);
- krajinu pôvodu a číslo colného tarifu.
e) na rube nákladného listu, resp. časti dokumentu s adresou expresnej zásielky alebo s poštovou sprievodnou
adresou sa uvádzajú oddelenie, listová značka ako aj číslo a dátum objednávky. Treba presne dodržiava
Objednávateom uvedenú adresu pre nákladný list. Dodávate zodpovedá za škody a náklady, ktoré
Objednávateovi vzniknú v dôsledku chybného deklarovania a /alebo adresovania;
f) po odovzdaní Dodávky/ služby špeditérovi musí Dodávate posla Objednávateovi ešte v deň vyexpedovania
osobitnú písomnú správu o vykonanom odovzdaní s uvedením dátumu odovzdania (avízo); faktúry sa
nepovažujú za avízo;
g) Dodávate zodpovedá v plnom rozsahu za škody a náklady ako zdržné, zoraovacie náklady, náklady na
prekládku, at., ktoré vzniknú Objednávateovi kvôli tomu, že Dodávate nedodržiaval hore uvedené
ustanovenia. Všetky zásielky, ktoré nebude možné prevzia z takéhoto dôvodu, budú skladované na náklady a
riziko Dodávatea, pokým sa zaslaním náležitých papierov neumožní bezproblémové vybavenie; Objednávate
je oprávnený obratom zisti obsah a stav takejto zásielky;
h) v každom prípade sa musia dodržiava osobitné prepravné pokyny Objednávatea; škody, ktoré vzniknú
Objednávateovi z nedodržania prepravných predpisov znáša Dodávate.
16. Zrušenie zmluvy:
Nehadiac na iné dôvody ukončenia uvedené v Nákupných podmienkach je Objednávate oprávnený zo
závažného dôvodu zruši s okamžitou platnosou všetky zmluvné vzahy. Pojem „Konkurzné konanie“ na účely
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tohto ustanovenia označuje akékovek konanie, bez ohadu na to, kde je začaté,
a) ktoré je uvedené v prílohe A alebo prílohe B Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.5.2000 o konkurznom
konaní v znení neskorších predpisov, alebo
b) v rámci ktorého je ustanovená osoba likvidátora uvedená v prílohe C Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z
29.5.2000 o konkurznom konaní v znení neskorších predpisov, alebo
c) ktorého účelom je kolektívne uspokojenie pohadávok veriteov alebo ochrana pred veritemi
Za závažný dôvod sa najmä považuje, ak:
a) bol podaný návrh na vyhlásenie Konkurzného konania na majetok Dodávatea alebo na majetok Dodávatea
je vyhlásené Konkurzné konanie alebo sa začatie Konkurzného konania zamietne kvôli nedostatku majetku
konkurznej podstaty;
b) je Dodávate právnickou osobou vo forme „spoločnos s ručením obmedzeným“ pričom jediným
spoločníkom Dodávatea je osoba so sídlom alebo bydliskom v členskom štáte EÚ, aj prípad, že je na majetok
jediného spoločníka Dodávatea začaté alebo vyhlásené Konkurzné konanie;
c) sú okolnosti, ktoré znemožňujú náležité splnenie Dodávky/ služby;
d) Dodávate sám alebo osoba pribraná im pre splnenie Dodávky/ služby porušuje podstatné ustanovenia
zmluvy alebo povinnosti zachovania tajomstva;
e) sa na strane Dodávatea menia priame alebo nepriame právne alebo hospodárske možnosti vplyvu (change
of control).
17. Súhlas k prevzatiu zmluvy:
Dodávate súhlasí, že Objednávate môže previes zmluvný vzah ako celok na iný podnik spojený s Miba Sinter
Slovakia s.r.o.(nezávisle od výšky podielu). Prostredníctvom písomnej správy prevezme takto uvedený
Objednávateom spojený podnik všetky záväzky a pohadávky z tohto právneho vzahu a vstúpi do všetkých
možností dojednania právnych uprav. Objednávate zodpovedá však naalej voči Dodávateovi ako solidárny
dlžník za záväzky vyplývajúce z tohto zmluvného vzahu, najmä za zaplatenie odmeny.
18. Odvody a poplatky:
Ak neboli v jednotlivých prípadoch dojednané osobitné dohody alebo ak nebránia zákonné úpravy, idú všetky
poplatky a odvody v súvislosti s objednávkou na archu Dodávatea. Toto platí aj v prípade, ak Objednávate
musí pre dovoz Dodávky/ služby pripoji medzinárodné dovozné potvrdenie.
19. Súdna príslušnos:
Pre prípad, že zákon pripustí možnos strán dohodnú sa na miestnej príslušnosti súdu (prorogáciu), dojednáva
sa, že miestne príslušným súdom je
- Okresný súd Dolný Kubín, ak je vecne príslušným okresný súd;
- Krajský súd Žilina, ak je vecne príslušným krajský súd.
Dojednanie uvedené v predchádzajúcej vete nadobudne účinnos dňom nadobudnutia účinnosti zákona, ktorý
pripustí možnos strán dohodnú sa na miestnej príslušnosti súdu (prorogáciu); dovtedy platí, že súdna
príslušnos sa určí poda pravidiel ustanovených v Občianskom súdnom poriadku.
20. Aplikované právo: :
Právne vzahy medzi Objednávateom a Dodávateom sa spravujú ustanoveniami slovenského Obchodného
zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) podliehajú slovenskému právnemu poriadku s
vylúčením odkazujúcich noriem slovenského zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a
procesnom v znení neskorších predpisov, odkazujúcich noriem Európskeho dohovoru o zmluve o záväzkoch a
ustanovení Dohovoru OSN o kúpnom práve.
21. Salvatorská doložka:
Neplatnos alebo nepoužitenos ustanovenia týchto nákupných podmienok sa nedotýka platnosti alebo
použitenosti ostatných nákupných podmienok. V prípade neplatnosti alebo nepoužitenosti sa takéto
ustanovenie nahradí ustanovením, ktoré čo najbližšie zodpovedá hospodárskemu účelu neplatného alebo
nepoužiteného ustanovenia.
22. Písomná forma:
Zmeny a dodatky týchto nákupných podmienok a iných zmluvných dohôd medzi Objednávateom a
Dodávateom vyžadujú pre ich účinnos písomnú formu. Rovnaké platí pre odchýlky od požiadavky písomne
formy.
Poda stavu k januáru 2007
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