V‰eobecné predajné a dodacie podmienky
1. V·EOBECNE
1.1. Tieto v‰eobecné predajné a dodacie podmienky („VPDP“) platia pre v‰etky obchodné
vzÈahy medzi Miba Sinter Slovakia s.r.o., sídlo Doln˘ Kubín, PSâ 026 01, IâO: 00 694 321
(„Dodávateº”) a podnikateºmi („Kupujúci“). Dodávateº a Kupujúci sú spolu oznaãovaní ako
„Úãastníci”. Dodávateº predov‰etk˘m zabezpeãuje Kupujúcemu v‰etky sluÏby a plnenia
(„sluÏby”) v˘hradne na základe t˘chto VPDP ãi uÏ bez v˘slovného odvolania sa na tieto
VPDP alebo nie.
1.2. Kupujúci neodvolateºne prijíma tieto VPDP najneskôr doruãením svojho vyjadrenia vôle
Dodávateºovi, ktoré sa t˘ka uzavretia zmluvného vzÈahu. Akékoºvek v‰eobecné obchodné
podmienky Kupujúceho sa nestávajú súãasÈou zmluvy, bez ohºadu na to, ãi sa na ne
Kupujúci odvoláva. Toto platí aj vtedy, keì Dodávateº neodporuje Ïiadnym z t˘chto
v‰eobecn˘ch obchodn˘ch podmienok Kupujúceho, alebo zabezpeãuje sluÏby bez v˘hrady,
uvedomujúc si odli‰né, odporujúce ãi doplÀujúce v‰eobecné obchodné podmienky
Kupujúceho.
2. UZAVRETI E ZMLUVY
2.1. V‰etky ponuky Dodávateºa sú nezáväzné a môÏu podliehaÈ zmenám. Objednávky
Kupujúceho bez urãenej lehoty na akceptáciu zaväzujú Kupujúceho minimálne na dva
t˘Ïdne.
2.2. Zmluva s Dodávateºom vzniká, aÏ písomn˘m potvrdením zadania alebo písomn˘m
potvrdením objednávky zo strany Dodávateºa (ìalej len „potvrdenie objednávky”).
2.3. Odch˘lky od potvrdenia objednávky, alebo dokumentov na ktoré sa potvrdenie
objednávky odvoláva, vo vzÈahu k predchádzajúcim vyhláseniam úãastníkov, sa povaÏujú
za prijaté, ak Kupujúci túto odch˘lku nerozporuje v medziach rozumnej doby, najviac v‰ak
do 7 (sedem) dní od doruãenia (prijatia) potvrdenia objednávky. Kupujúci nemá právo
spochybÀovaÈ platnosÈ a pouÏiteºnosÈ t˘chto VPDP.
3. PREDMET PLNENI A
3.1. Predmet plnenia („predmet zmluvy”, „tovar” alebo „v˘robok”) sa urãí v˘hradne z údajov
v potvrdenej objednávke a dokumentoch v nej odkazovan˘ch. Odkazy na cudzie referenãné
ãísla sa povaÏujú za odkazy na príslu‰né v˘robky Dodávateºa.
3.2. V prípade, Ïe pri predmete zmluvy nie je na základe v˘robn˘ch procesov moÏné vopred
urãiÈ mnoÏstvo, Dodávateº je oprávnen˘ na dodaÈ aj viac alebo menej. Podobne, v prípade
jednotliv˘ch, ‰peciálnych alebo malosériov˘ch plnení, sa Kupujúci zaväzuje odobraÈ
skutoãne vyprodukovan˘ objem v˘roby ako predmet zmluvy.
4. PRÁVA PRI EMYSELNÉHO VLASTNÍ CTVA, ZACHOVÁVANI E MLâANLI VOSTI
4.1. Dodávateº si vyhradzuje vlastnícke, priemyselné a autorské práva t˘kajúce sa v‰etk˘ch
dokumentov, obzvlá‰È vyobrazení, návrhov, nákresov, kalkulácií a predlôh ãi modelov
(„dokumenty”) a v‰etk˘ch informácií na t˘chto dokumentoch alebo Kupujúcemu
sprístupnen˘ch in˘m spôsobom („informácie”). Aj v prípade, Ïe sú sluÏby zaloÏené na
‰pecifikáciách Kupujúceho, alebo Kupujúci prispeje ak˘mkoºvek spôsobom, uvedené práva
si v plnom rozsahu ponecháva Dodávateº. Bez predchádzajúceho v˘slovného písomného
súhlasu Dodávateºa nesmú byÈ dokumenty a informácie poskytnuté tretím osobám alebo
pouÏité ak˘mkoºvek in˘m spôsobom nad rámec konkrétnej dohody.
4.2. Kupujúci musí zachovávaÈ mlãanlivosÈ a dôvernosÈ o v‰etk˘ch obchodn˘ch
informáciách, ktoré mu boli poskytnuté alebo o ktor˘ch sa dozvedel inak ako aj o know-how
Dodávateºa, a to aj poãas neurãitého ãasu po skonãení obchodného vzÈahu, okrem verejne
známych informácií, alebo informácií získan˘ch dovolen˘m spôsobom od tretích osôb.
5. V¯·KA ODMENY A PODMI ENKY PLATBY
5.1. V‰etky ceny Dodávateºa sú uvádzané bez DPH. Cenníky majú len informaãnú povahu
a nie sú záväzné.
5.2. Ceny Dodávateºa sú zaloÏené na ‰truktúre nákladov (surovina, v˘voj, v˘roba, platy,
dane, colné a iné poplatky) v ãase potvrdenia objednávky Dodávateºom. Ak sa tieto náklady
zv˘‰ia aspoÀ o 10% do ãasu príslu‰ného (ãiastoãného) dodania/plnenia, daná suma bude
upravená podºa zmien nákladov.
5.3. Faktúry vydané Dodávateºom sú splatné do dvoch t˘ÏdÀov od dátumu vystavenia
faktúry bez odpoãítavania nákladov a zráÏok.
5.4. Kupujúci nie je oprávnen˘ zadrÏaÈ Dodávateºovi Ïiadne platby.
5.5. Kupujúci nie je oprávnen˘ zapoãítaÈ voãi Dodávateºovi Ïiadne nároky okrem prípadov,
keì sú tieto nároky právoplatne uloÏené, alebo písomne v˘slovne uznané Dodávateºom.
6. DODANI E
6.1. Dodávateº dodáva priamo z v˘robného závodu (EXW podºa Incoterms 2000) a bez
balenia.
6.2. Zmluvy Dodávateºa sú povaÏované za fixné zmluvy v zmysle ust. §349 ods. 3
slovenského Obchodného zákonníka (eventuálne §518 slovenského Obãianskeho
zákonníka), len ak tak bolo v˘slovne písomne dohodnuté. Dátumy dodania a koneãné
termíny sú pre Dodávateºa záväzné len, ak tak bolo Kupujúcemu v˘slovne zaruãené
písomnou formou.
6.3. Dodávateº ma právo plniÈ aj po ãastiach. Odmietnutie prevzatia predmetu zmluvy
neznamená pre Kupujúceho uvoºnenie z platobnej povinnosti.
6.4. Doba dodania sa poãíta najskôr od odoslania potvrdenia objednávky Dodávateºom.
Plynutie dodacích lehôt sa preru‰uje v prípade, Ïe Dodávateºovi neboli poskytnuté v‰etky
podklady a informácie potrebné k vykonaniu zmluvného plnenia alebo pokiaº Kupujúci
nesplnil v úplnosti svoju povinnosÈ súãinnosti.
6.5. Ak je plnenie ome‰kané z dôvodov mimo moÏností ovplyvnenia zo strany Dodávateºa –
najmä z dôvodu vy‰‰ej moci, úradn˘ch opatrení, konfi‰kácie, prírodn˘ch pohrôm, nepokojov
alebo vojny, poruchy dopravy alebo prevádzkovej poruchy, pracovn˘ch nezhôd (‰trajku),
nerealizovaného alebo v rozpore so zmluvou zaistenia vlastn˘ch dodávok - doba dodania
sa zodpovedajúco predlÏuje (prípadne sa posúvajú koneãné termíny). Ak je dodanie
ome‰kané o viac ako pôvodnú dobu dodania (príp. dobu medzi potvrdením objednávky a
koneãn˘m termínom), má kaÏd˘ Úãastník právo odstúpiÈ od ome‰kaním dotknutej ãasti
plnenia, a to v rámci 14 (‰trnásÈ) dennej lehoty od uplynutia tohto predæÏeného ãasového
obdobia.
6.6. Ak má Kupujúci na základe zákonn˘ch ustanovení právo odstúpiÈ od zmluvy z dôvodu
ome‰kania zo strany Dodávateºa, toto právo je v prípade ãiastoãn˘ch plnení obmedzené iba
na konkrétne ome‰kané plnenie.
7. ZÁRUKY
7.1. Záruãná doba je 12 mesiacov od prijatia tovaru.
7.2. Urãité vlastnosti, funkcie a moÏné pouÏitia predmetu zmluvy sa povaÏujú za prisºúbené
(zaruãené) len vtedy, ak je to v˘slovne a písomne uvedené. Dodávateº predov‰etk˘m
neposkytuje Ïiadnu záruku na vlastnosti a moÏnosti pouÏitia, ktoré nie sú v˘slovne písomne
prisºúbené. ëalej sa záruka vyluãuje v prípade ch˘b, ktor˘ch pôvod leÏí v zo strany
Kupujúceho na úãely v˘roby/vykonania predmetu zmluvy poskytnutom materiáli alebo
udelen˘ch pokynoch; Úãastníci t˘mto vyluãujú aplikovateºnosÈ ustanovenia §551 odsek 3
slovenského Obchodného zákonníka. Vyhlásenia a prísºuby Dodávateºa, najmä prísºuby
vhodnosti, sa nepovaÏujú za záruãné vyhlásenia v právnom zmysle slova, ak nebolo
písomne v˘slovne dojednané nieão iné.
7.3. Pre prípad plnenia z titulu záruky Dodávateº vykoná v rámci primeranej doby a na
základe svojej voºby v˘menu alebo opravu. Nahradené predmety prechádzajú do vlastníctva
Dodávateºa a majú mu byÈ vrátené. Ak Dodávateº nevykoná v˘menu alebo opravu v rámci
primeranej doby alebo ak tak˘to úkon odmietne vykonaÈ alebo ak je oprava alebo v˘mena
nemoÏná, alebo by to znamenalo ÈaÏkosti pre Kupujúceho, alebo je to neprijateºné zo
závaÏného dôvodu spoãívajúceho v osobe Dodávateºa, Kupujúci môÏe poÏadovaÈ zºavu,
alebo ak nejde o bezv˘znamnú vadu, aj uplatniÈ odstúpenie od zmluvy. Pri zmluvách

povoºujúcich ãiastoãné plnenia je právo odstúpenia obmedzené len na tie ãiastoãné plnenia,
ktoré doposiaº neboli riadne vykonané (splnené). Kupujúci sa vzdáva práva odstúpenia od
zmluvy scudzením, zmenou, alebo spracovaním tovaru, o ktorého vadnosti vedel.
8. REKLAMOVANI E VÁD
8.1. Kupujúci má povinnosÈ v˘slovne písomne voãi Dodávateºovi reklamovaÈ vadu(y)
predmetu zmluvy v rámci primeranej doby, v prípade zrejm˘ch vád najviac do siedmich dní
od prijatia tovaru, v prípade skryt˘ch vád najviac do siedmich dní od zistenia vád. V prípade
ãiastoãn˘ch a postupn˘ch plnení musia byÈ osobitne (samostatne) reklamované vady
kaÏdého jednotlivého plnenia. Reklamácia vád sa nevyvrátiteºne povaÏuje za ome‰kanú, ak
Dodávateºovi nebude umoÏnená následná kontrola reklamovaného tovaru. Od zistenia vady
musí byÈ akékoºvek scudzenie, opracovanie alebo spracovanie dotknutého tovaru vopred
v˘slovne písomne schválené Dodávateºom, inak dôjde k strate v‰etk˘ch nárokov z titulu
reklamácie. Dojednaniam tohto odseku odporujúce dispozitívne zákonné ustanovenia sa
t˘mto vyluãujú.
8.2. Kupujúci sa má uistiÈ, Ïe reklamácia vád bola skutoãne doruãená Dodávateºovi;
dôkazné bremeno o tejto skutoãnosti zaÈaÏuje Kupujúceho. Len samotné vrátenie tovaru sa
nepovaÏuje za reklamáciu vád.
8.3. Nedostatky vãasnej reklamácie vád vyluãujú uplatÀovanie nárokov zo záruky, nárokov
na náhradu ‰kody spôsobenej samotnou vadou ako aj nárokov z omylu ohºadom
bezvadnosti veci.
8.4. Ak Kupujúci nevráti na vlastné náklady a riziko Dodávateºovi ãasti, ktoré sú predmetom
reklamácie vád, má Dodávateºovi umoÏniÈ preveriÈ si reklamované poru‰enia na mieste
samom. Dodávateº sa tak˘mto preverením tovaru ani bezv˘hradn˘m prijatím tovaru
odoslaného späÈ nezrieka moÏnosti namietaÈ oneskorenú alebo neurobenú reklamáciu vád.
Kupujúci má pri preverovaní a odstraÀovaní vytknut˘ch vád povinnosÈ súãinnosti v rámci
moÏností a najmä poskytovaÈ informácie. Ak Dodávateº pri preverovaní neuzná vytknuté
vady, má Kupujúci povinnosÈ nahradiÈ Dodávateºovi v‰etky náklady spojené s preverovaním.
9. ZODPOVEDNOSË
Dodávateº zodpovedá len za úmyselné zavinenie alebo zavinenie z vedomej nedbanlivosti.
Bremeno dôkazu úmyselného zavinenia ako aj vedomej nedbanlivosti zo strany Dodávateºa
zaÈaÏuje Kupujúceho. Dodávateº nezodpovedá za Ïiadne následné ‰kody, majetkové ‰kody,
najmä u‰l˘ zisk a ‰kody spôsobené nárokmi tretích osôb voãi Kupujúcemu. Obmedzenie
zodpovednosti sa nevzÈahuje na osobné zranenia (‰kody) a na prípady, keì sa aplikuje
zákon o zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú vadn˘m v˘robkom.
10. V¯HRADA VLASTNÍ CKEHO PRÁVA
1. Vyhradzujeme si vlastnícke právo na predaný tovar až do úplného vyrovnania všetkých súčasných
aj budúcich pohľadávok vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a uzavretého obchodného vzťahu
(zabezpečené pohľadávky).
2. Tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, sa do úplného zaplatenia zabezpečených
pohľadávok nesmie dať do zálohy ani previesť ako zábezpeku do vlastníctva tretej osoby. Kupujúci
je povinný nás bezodkladne písomne informovať v prípade akéhokoľvek prístupu tretích osôb k
tovaru, ktorý je naším vlastníctvom.
3. V prípade konania Kupujúceho, ktoré je v rozpore so zmluvou, najmä v prípade nezaplatenia splatnej kúpnej ceny, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy a na základe tejto výhrady vlastníckeho práva
požadovať vrátenie tovaru v súlade s právnymi predpismi. Tieto práva môžeme uplatniť, keď
Kupujúci nezaplatí kúpnu cenu ani po uplynutí nami stanovenej primeranej náhradnej lehoty, prípadne náhradnej lehoty, ktorá ako nevyhnutná vyplynula zo zákona.
4. Kupujúci je oprávnený tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, ďalej scudziť alebo
riadne spracovať obvyklým postupom. V takom prípade platia tieto doplňujúce ustanovenia:
a) Výhrada vlastníckeho práva sa rozširuje aj na výrobky, ktoré vzniknú spracovaním, zmiešaním
alebo spojením s nami dodaným tovarom, pričom budeme považovaní za ich výrobcu. Ak pri spracovaní, zmiešaní alebo spojení s tovarom tretích osôb zostane zachované ich vlastnícke právo,
nadobudneme spoluvlastníctvo v pomere výpočtových hodnôt takto spracovaného, zmiešaného
alebo spojeného tovaru. V ostatnom platí pre vznikajúci výrobok to isté, ako pre tovar, na ktorý sa
vzťahujte výhrada vlastníckeho práva.
b) Kupujúci nám už teraz odstupuje ako zábezpeku vcelku, resp. vo výške nášho prípadného spoluvlastníckeho podielu podľa predchádzajúceho odseku, pohľadávky, ktoré vzniknú voči tretím
osobám z ďalšieho predaja tovaru alebo výrobku. Odstúpenie prijímame. Povinnosti Kupujúceho
podľa ods. 2 sa vzťahujú aj na odstúpené pohľadávky.
c) Kupujúci je splnomocnený vymáhať pohľadávku popri nás. Pohľadávku sa zaväzujeme
nevymáhať, pokiaľ Kupujúci plní voči nám svoje platobné povinnosti, nie je s platením v omeškaní,
nepodal návrh na otvorenie konkurzu a neexistujú žiadne iné nedostatky v jeho výkonnosti. V
opačnom prípade môžeme požadovať, aby nám kupujúci oznámil odstúpené pohľadávky a príslušných dlžníkov, vydal príslušnú dokumentáciu a aby dlžníkom (tretím osobám) odstúpenie oznámil.
d) Zábezpeky na žiadosť Kupujúceho podľa vlastného uváženia uvoľníme, keď realizovateľná hodnota zábezpek prevýši naše pohľadávky o viac ako 10 %.
11. DODÁVATEªOVO PRÁVO ODSTÚPI Ë OD ZMLUVY
11.1. Ak sa Kupujúci dostane do ome‰kania so splnením podstatn˘ch povinností
vypl˘vajúcich zo zmluvy, najmä povinnosti úhrady kúpnej ceny, alebo povinnosti súãinnosti
poÏadovanej Dodávateºom za úãelom splnenia zmluvy, je Dodávateº oprávnen˘ odstúpiÈ od
zmluvy po uplynutí primeranej, najdlh‰ie v‰ak 14 (‰trnásÈ)-dennej náhradnej doby.
11.2. Ak sa po uzavretí zmluvy ukáÏe, Ïe platobn˘ nárok Dodávateºa je ohrozen˘ z dôvodu
nedostatoãnej platobnej schopnosti Kupujúceho, najmä na základe zl˘ch majetkov˘ch
vzÈahov, môÏe Dodávateº odoprieÈ plnenie a stanoviÈ Kupujúcemu primeranú lehotu, v rámci
ktorej Kupujúci súbeÏne s plnením zaplatí alebo poskytne zábezpeku úhrady. Pri odmietnutí
zo strany Kupujúceho alebo pri márnom uplynutí lehoty má Dodávateº právo odstúpiÈ od
zmluvy a poÏadovaÈ náhradu ‰kody.
11.3. Dodávateº má právo odstúpiÈ od zmluvy z dôleÏitého dôvodu. Za tak˘to dôleÏit˘ dôvod
sa povaÏuje konkurzné konanie, re‰trukturalizaãné konanie alebo iné insolvenãné konanie
zaãaté vo vzÈahu k majetku Kupujúceho alebo nezaãaté (zamietnuté) z dôvodu nedostatku
majetku.
12. MI ESTO PLNENI A, DOJEDNANÁ MI ESTNA PRÍ SLU·NOSË SÚDU, VOªBA PRÁVA
A SAVÁTORSKÁ DOLOÎKA
12.1. Miesto plnenia pre oboch Úãastníkov je Doln˘ Kubín, Slovenská republika.
12.2. V˘luãne miestne príslu‰n˘m na rie‰enie v‰etk˘ch sporov zo zmluvy ako aj v súvislosti
s Àou, vrátane jej vzniku a platnosti, je Okresn˘ súd Doln˘ Kubín alebo Krajsk˘ súd Îilina,
podºa toho, ktor˘ z t˘chto súdov je urãen˘ zákonom ako prvostupÀov˘ súd.
12.3. Zmluva podlieha slovenskému právu, s v˘nimkou odkazovacích noriem
medzinárodného práva súkromného, Rímskej zmluvy a Dohovoru OSN o medzinárodnej
kúpe tovaru.
12.4. Ak je akékoºvek ustanovenie t˘chto VPDP neúãinné, neplatné alebo nevykonateºné,
neovplyvÀuje táto skutoãnosÈ úãinnosÈ, platnosÈ alebo vykonateºnosÈ ostatn˘ch ustanovení.
V takomto prípade bude dotknuté ustanovenie nahradené ustanovením, ktoré nie je
neúãinné, neplatné alebo nevykonateºné a ktoré sa mu ão najviac blíÏi svojím
hospodárskym úãelom .
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