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Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti
Cable Connect s.r.o.
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I.
Úvodné ustanovenia
Tieto Všeobecné nákupné podmienky (ďalej len „VNP“) upravujú predaj a kúpu tovarov, služieb a investícií medzi
kupujúcim a predávajúcim v prípade ak kupujúcim je spoločnosť s ručením obmedzeným : Cable Connect s.r.o., ul. V.
Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 44 703 929, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vložka
číslo 51094/L, prevádzka: Závodná 459, 027 43 Nižná. VNP tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpno-predajnej zmluvy,
zmluvy, objednávky resp. odvolávky dodávok (ďalej len „zmluvy“).
Iné podmienky a dojednania dohodnuté písomnou formou medzi zmluvnými stranami majú prednosť pred týmito VNP.
Všetky podmienky predávajúceho, ktoré nesúhlasia s VNP kupujúceho a nie sú súčasťou ustanovení zmluvy sa považujú
za nezáväzné pre kupujúceho, dokonca aj keď kupujúci ich vyslovene neodmietne. Prevzatie tovaru sa nepovažuje za
akceptovanie nákupných podmienok predávajúceho.
Zmluvné strany sa riadia nasledovným poradím prednosti:
▪ Zmluva
▪ Iné podmienky a dojednania
▪ VNP
▪ Právne predpisy Slovenskej republiky
II.
Zmluvný vzťah
Zmluva má vždy písomnú formu. Táto forma sa vyžaduje aj pre jej zmenu, doplnok, alebo zrušenie. Zmluva je vystavená
na formulári kupujúceho. Objednávky, odvolávky dodávok môžu byť uskutočnené aj diaľkovým prenosom údajov.
Ak predávajúci nepotvrdí zmluvu v priebehu dvoch týždňov od jej doručenia, kupujúci má právo na jej zrušenie.
Objednávky / odvolávky dodávok sú záväzné najneskoršie vtedy, keď ich predávajúci v priebehu 3 pracovných dní po ich
doručení neodmietne.
Ak je predmet dodávky určený k použitiu v niektorom závode kupujúceho, dodávky sú odvolané a hradené týmto
závodom, ak nie je kupujúcim určené inak.
Kupujúci môže od predávajúceho požadovať zmeny predmetu dodávky v jeho prevedení, alebo konštrukcii.
Pravdepodobné dôsledky týkajúce sa zníženia, alebo zvýšenia nákladov, ako aj termínov dodávok, je pritom nutné riešiť
primeraným spôsobom po vzájomnej dohode a konečným odsúhlasením kupujúcim.
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvného vzťahu, pokiaľ:
▪ predávajúci nie je schopný plniť dodávky v zmysle zmluvy a dohodnutých podmienok
▪ opakovane dodá chybný tovar, opakovane mešká s dodávkami, je v platobnej neschopnosti, bol podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu predávajúceho, a pod.
▪ predávajúci poruší ustanovenia týchto VNP
III. Ponuka a objednávanie
Ponuky odovzdáva predávajúci bezplatne a pre kupujúceho sú považované za nezáväzné. Obsahujú: predmet, kvalitu,
množstvo a cenu, platobné a dodacie podmienky, platnosť ponuky odo dňa vystavenia ponuky. Keď v dopyte nie je
uvedené inak, ponuka sa zasiela kupujúcemu písomne (elektronicky alebo poštou) do dvoch (2) pracovných dní od dátumu
dopytu (ústneho, alebo písomného).
Kupujúci dodá objednávku predávajúcemu písomnou formou. Objednávka bude obsahovať presnú adresu kupujúceho platcu tovaru, požadované termíny dodávok a iné podmienky, ktoré predávajúci potrebuje realizovať kvôli nerušenému a
správnemu spôsobu dodávky. Predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu najneskôr do dvoch (2) pracovných dní. Ak
predávajúci do 2 pracovných dní nepotvrdí objednávku písomne, považuje sa to za súhlas so všetkými podmienkami
stanovenými v objednávke vrátane termínu dodávky.
IV. Platby, platobné podmienky a fakturácia.
Kupujúci uhrádza faktúry do 60-ich dní od splnenia zmluvy v prípade, že predávajúci doručí faktúry v písomnej,
papierovej forme na finančné oddelenie kupujúceho načas, pričom tieto musia byť vystavené v súlade s platnou zmluvou /
objednávkou. Pri prevzatí dodávky v skoršom termíne sa splatnosť riadi dohodnutým termínom dodania.
Predávajúci je povinný zabezpečiť kupujúcemu kreditný limit finančného krytia dodávok vo výške, ktorá umožňuje
plynulé objednávanie a dodávky pri dodržaní dohodnutej splatnosti.
V prípade požiadavky predávajúceho o poskytnutie zálohy za predmet dodávky, kupujúci poskytne zálohovú platbu
výhradne oproti bankovej záruke predávajúceho, pričom zálohy môžu byť poskytnuté výhradne na nákup investícií- nad
100 tis. EUR.
Kupujúci požaduje menu fakturácie v EUR (€) mene.
Platba prebehne bankovým prevodom, pričom bankové poplatky spojené s prevodom finančných prostriedkov hradia
zúčastnené strany svojim bankám. Akákoľvek zmena splatnosti musí byť odsúhlasená oboma stranami. Kupujúci je
oprávnený vzniknuté rozdiely z odchýlok v cene alebo v množstve okamžite zaúčtovať na konto predávajúceho. Pri
zmenách cien so spätnou platnosťou sa postupuje rovnakým spôsobom.
Bez predchádzajúceho písomného povolenia kupujúceho, predávajúci nie je oprávnený svoje pohľadávky podstúpiť alebo
predať k uplatňovaniu tretím osobám.
Predávajúci sa bude podieľať na vzájomnom odsúhlasení pohľadávok a záväzkov.
Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru s priloženým dodacím listom, pod ktorého číslom bol materiál dodaný.
Iné formy fakturácie (selfbilling) kupujúci akceptuje len v prípade písomnej dohody s predávajúcim, pričom podmienky
tejto fakturácie sú popísané v samostatnom dokumente.
Náležitosti sprievodných dokumentov súvisiacich s dodávkou:
▪ číslo objednanej položky (nomenklatúra) kupujúceho a číslo objednanej položky (nomenklatúra) predávajúceho,
▪ číslo objednávky, prípade číslo plánu dodávok respektíve odvolávky,
▪ číslo dodacieho listu,
▪ brutto a netto množstvo,
▪ merná jednotka,
▪ jednotková cena,
▪ celková cena za dodávku,
▪ počet a typ paliet,
▪ prehlásenie o pôvode tovaru, v prípade dodávky mimo EÚ doložiť k faktúre EUR1,
▪ zhodné objednané položky (nomenklatúry) sa na faktúre musia nachádzať len raz s povinnosťou, množstevnej
kumulácie, ak nie je dohodnuté inak.
V.
Reklamácia
Pokiaľ kupujúci zistí odchýlky od predávajúceho resp. dodacieho listu ako napr. rozdiely v množstve, kvalitatívne
nedostatky alebo poškodenie prepravou, je oprávnený túto zásielku vrátiť alebo prevziať bez toho, aby stratil svoje právne
nároky.
Po odsúhlasení reklamácie, predávajúci vystaví dobropis najneskôr do 5-tich pracovných dní. V prípade ak nezašle
predávajúci dobropis v určenom termíne, kupujúci zaťaží predávajúceho.
Dodávka bez objednávky, plánu dodávok resp. odvolávky nemusí byť prijatá, kupujúci je oprávnený neprevziať dodávku,
pričom náklady na vrátanie znáša predávajúci v plnom rozsahu.
VI. Sankcie
V prípade chybnej dodávky je kupujúci oprávnený platbu zadržať až do riadneho splnenia dodávky.
V prípade akéhokoľvek chýbajúceho dokumentu k dodávke alebo jeho náležitostí v zmysle týchto VNP bude predávajúci
upozornený na nezhodu a vyzvaný na nápravu v lehote do 3 pracovných dní. V prípade opakovania nezhody je kupujúci
oprávnený sankcionovať predávajúceho do výšky 150 EUR za každú dodávku.
V prípade prijatia dodávky, ktorá nie je v súlade s objednávkou, plánom dodávok alebo odvolávkou (množstvo, cena),
kupujúci je oprávnený vysporiadať rozdiel dokladom vystaveným vo vlastnom mene.
Vyvolané viac náklady spojené s nezhodnou dodávkou znáša predávajúci.
VII. Zachovanie utajenia
Zmluvní partneri sa zaväzujú, že budú k všetkým nielen verejným ekonomickým a technickým detailom, o ktorých sa
dozvedia prostredníctvom svojich obchodných vzťahov, pristupovať ako k obchodnému tajomstvu.
Výkresy, modely, šablóny, vzory a podobné predmety nesmú byť prenechané alebo inak sprístupňované neoprávneným
tretím osobám. Rozmnožovanie takýchto predmetov je prístupné len v rámci prevádzkových požiadaviek a ustanovení
o autorských právach.
Subdodávatelia musia byť zaviazaní zodpovedajúcim spôsobom.
VIII. Dodanie tovaru
Dohodnuté termíny, lehoty a kvalita sú záväzné. Pre dodržanie termínu, alebo lehoty dodania je smerodajné prijatie tovaru
kupujúcim resp. prevzatie tovaru kupujúcim na dohodnutom mieste, v závislosti na dohodnutej dodacej podmienke
v zmysle Incoterms 2013. Predávajúci musí tovar pripraviť včas pri zohľadnení obvyklých termínov potrebných
k naloženiu a odoslaniu.
Dodávky sa prevádzajú podľa pokynov kupujúceho, v zásade platí, že jedna dodávka=jeden dodací list=jedna faktúra,
pokiaľ nie je dohodnuté inak. Predávajúci je povinný k dodanému tovaru priložiť sprievodné doklady - baliaci list, dodací
list, doklad o pôvode tovaru, avízo o dodávke, materiálový atest, preberací protokol, ...ďalšie v zmluve dohodnuté doklady
spĺňajúce dohodnutý obsah a rozsah údajov. Ak nie je niektorý z týchto dokladov dodaný spolu s dodávkou, dodávka sa
považuje za nekompletnú a objednávateľ má právo platbu za dodávku zadržať v súlade s čl. IV.. Predávajúci je povinný
uhradiť kupujúcemu preukázateľné škody spôsobené nedodaním niektorého sprievodného dokladu.
Ak sa termíny dodávky nedodržia kupujúci je oprávnený penalizovať predávajúceho vo výške 0,01 % z hodnoty
objednanej položky, na každý deň omeškania. Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky ak omeškanie predávajúceho
trvá viac ako 1 mesiac. V takom prípade nebude niesť žiadne náklady vzťahujúce sa na omeškanie, zatiaľ čo predávajúci
vykompenzuje všetky škody spôsobené nesplnenou dodávkou kupujúcemu, ako aj škody vzniknuté tretím osobám.
V prípade omeškania dodávky, je predávajúci povinný túto skutočnosť oznámiť v čo najkratšom možnom termíne
kupujúcemu písomnou formou.
Tolerancie akceptácie dodávky:
▪ rozdiel v cene objednanej položky (nomenklatúry) v tolerancii 0%,
▪ tolerancia množstevného rozdielu +/- 5%, v prípade, ak nieje technologicky možné dodržať túto toleranciu, tak
predávajúci upozorní kupujúceho a množstevnej toleancii a až po schválení kupujúceho je možné tovar dodať,
▪ predávajúci označí tovar (každé balenie) dané k dispozícii kupujúcemu štítkom v zmysle požiadaviek EN ISO,
prípadne VDA4902, ktorý obsahuje:
▪ kód a popis tovaru v zmysle požiadavky (objednávky, plánu dodávok, odvolávky) kupujúceho,
▪ množstvo tovaru v balení – netto, brutto množstvo, prípadne počet kusov,
▪ umožní spätnú identifikáciu tovaru,
▪ umožní priradenie tovaru k sprievodnej dokumentácii (dodací list, faktúra, materiálový atest, bezpečnostný list...),
▪ identifikuje predávajúceho tovaru,
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v prípade ak nie sú obsiahnuté všetky dáta potrebné na štítku, tak štítok musí obsahovať informácie v zmysle normy
VDA4902.
IX. Zdržanie dodávky
Predávajúci je povinný kupujúcemu nahradiť škody z omeškania podľa zákonných predpisov.
X.
Vyššia moc
Vyššia moc, štrajky, povstanie, opatrenia úradov a iné nepredpokladané, neodvratné a závažné udalosti oslobodzujú
zmluvných partnerov po dobu trvania narušenia a v rozsahu jeho účinku od povinnosti plnenia. To platí aj vtedy, ak tieto
udalosti nastanú v dobe, keď je postihnutý zmluvný partner v omeškaní.
Zmluvní partneri majú povinnosť, v rámci možností bez meškania poskytovať potrebné informácie a prispôsobovať
v dobrej viere svoje záväzky zmeneným pomerom.
XI. Kvalita a dokumentácia
Každá dodávka musí byť bez závad. Predávajúci je zodpovedný za kvalitu predmetov dodávky a zaväzuje sa, že bude
uskutočňovať efektívne zabezpečenie kvality a dokumentácie a toto doloží kupujúcemu.
Predmet dodávky musí spĺňať kupujúcim predpísané technické parametre a požiadavky podľa technických podkladov
dodaných kupujúcim predávajúcemu. Tieto údaje a požiadavky sa chápu ako „ garantované vlastnosti “ predmetu
dodávky, iba ak je u jednotlivých údajov a požiadaviek výslovne písomnou formou udelená výnimka.
Predmet dodávky musí zodpovedať vždy príslušnému najnovšiemu stavu konkurencie pri zohľadnení posledného stavu
vedy a techniky. Predávajúci bude bez vyzvania informovať kupujúceho o príslušnej situácii. Ak vzniknú odchýlky,
obidve strany začnú jednanie, aby bolo dosiahnuté prispôsobenie sa konkurencii. Okrem toho je predávajúci povinný
informovať kupujúceho o plánovaných zmenách v procese výroby a/alebo kontroly.
Predávajúci priznáva kupujúcemu možnosť presvedčiť sa, že opatrenia k zabezpečeniu kvality sa uplatňujú v potrebnom
rozsahu a plní sa zarovno s tým spojená povinnosť viesť dokumentáciu. Za týmto účelom umožní predávajúci kupujúcemu
po dohode kedykoľvek prehliadku výrobných a kontrolných zariadení, nahliadnutie do výrobných a kontrolných
podkladov, vrátane dokumentácie. Vo vzťahu k zachovaniu utajenia platí v plnom rozsahu čl. V.
Ako základ posúdenia a stanovenia potrebného rozsahu opatrení a dokumentácie k zabezpečeniu kvality slúžia systémy
manažmentu kvality v súlade s medzinárodnými normami EN ISO / ISO TS, VDA, QS.
XII. Záruka
Pri dodávkach chybného tovaru je predávajúcemu pred začatím výroby (spracovanie alebo montáže) najskôr vyhradená
možnosť diely vytriediť, opraviť alebo dodatočne dodať, pokiaľ je to samozrejme pre kupujúceho akceptovateľné. Ak to
predávajúci nemôže previesť, alebo neurobí neodkladne nápravu, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť v rozsahu dodávky
s chybným plnením a odoslať tovar na riziko predávajúceho späť. V naliehavých prípadoch môže po dohode
s predávajúcim previesť úpravu sám kupujúci, alebo ju môže nechať previesť treťou osobou. Náklady, ktoré vzniknú
predávajúcemu a v súvislosti s dodávkami chybného tovaru, nesie predávajúci. Ak je ten istý tovar dodaný opakovane
chybný, je kupujúci po písomnej dohode oprávnený pri opätovnom dodaní s chybami odstúpiť i od neuskutočnených
dodávok.
Ak je závada zistená až po začatí výroby, môže kupujúci podľa pravidiel podľa ods. 1 požadovať náhradu za vzniknuté
viac náklady. V naliehavých prípadoch môže kupujúci previesť úpravy sám, alebo ich nechať previesť treťou osobou.
Tovar, ktorý má predávajúci nahradiť, mu musí kupujúci na jeho žiadosť a na jeho náklady dať k dispozícii..
Záruka končí uplynutím 24 mesiacov od splnenia zmluvy, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
Garančné
nároky
nevznikajú,
ak
k závade
došlo
porušením
návodov
na
obsluhu,
údržbu
či montáž, nevhodným alebo neodborným použitím, chybnou, alebo nedbalou manipuláciou a prirodzeným opotrebením,
ako aj prevedenými zásahmi kupujúceho alebo tretej osoby do predmetu dodávky.
XIII. Zodpovednosť
Ak nie je na inom mieste týchto podmienok uvedená iná úprava zodpovednosti, je predávajúci povinný len k nižšie
uvedenej náhrade škody, ktorá kupujúcemu vznikla priamo alebo sprostredkovane v dôsledku chybnej dodávky,
porušením zákonných bezpečnostných predpisov, alebo iných právnych dôvodov, ktoré je možné priradiť na ťarchu
predávajúceho.
Ak je voči kupujúcemu uplatnený nárok na základe neobmedzenej zodpovednosti podľa práva nepostupiteľného tretím
osobám, vystupuje predávajúci voči kupujúcemu v rozsahu, v akom by aj on bezprostredne zodpovedal. Pre vyrovnanie
škody medzi kupujúcim a predávajúcim sa uplatnia príslušné zákonné predpisy. To isté platí aj pre prípad priameho nároku
voči predávajúcemu.
Povinnosť náhrady škody je vylúčená, aj kupujúci účinne obmedzil svoju zodpovednosť voči svojmu zákazníkovi. Pritom
sa bude kupujúci snažiť dohodnúť obmedzenie zodpovednosti v právne prípustnom rozsahu i v prospech predávajúceho.
Nároky kupujúceho sú vylúčené vtedy, ak vznikla škoda vinou kupujúceho v dôsledku porušenia predpisov obsluhy,
údržby a montáže, nesprávnym alebo neodborným použitím, chybným alebo nedbalým zaobchádzaním, prirodzeným
opotrebením, alebo chybnou opravou.
V prípade, že kupujúci mieni uplatniť u predávajúceho nárok podľa vyššie uvedených ustanovení, neodkladne a obšírne ho
informuje o vzniknutej škode. Musí dať predávajúcemu možnosť daný prípad škody preveriť. Na opatreniach, ktoré budú
uskutočnené, hlavne pri jednaniach o urovnaní, sa zmluvní partneri dohodnú.
Predávajúci si nemôže vyhradiť žiadne časové obmedzenie zodpovednosti za škody vyplývajúce z použitia nevhodných
výrobkov.
XIV. Ochranné práva a značenie výrobkov
Predávajúci zodpovedá za to, že tovar dodaný kupujúcemu vo svojom súhrne ani jeho jednotlivé prvky neporušujú
priemyslové práva (z patentov a priemyselných vzorov) žiadnej tretej osoby, a že tento tovar nie je zaťažený právami
tretích osôb ako v tuzemsku, tak aj v zahraničí.
Predávajúci zbavuje kupujúceho a jeho zákazníkov všetkých nárokov z použitia ochranných práv.
Zmluvní partneri sa zaväzujú, že sa budú neodkladne informovať o zistených rizikách porušení alebo o údajných
prípadoch porušení, a že si poskytnú možnosť postupovať proti takýmto nárokom po vzájomnej dohode.
Riešenie a postupy, ktoré sú duševným vlastníctvom kupujúceho, nesmie predávajúci použiť na iné účely, ako pre výrobu
tovaru pre kupujúceho.
Predávajúci je povinný umiestniť na určený dodávaný tovar alebo na jeho obaly značky alebo symboly podľa pokynov
kupujúceho.
XV. Používanie výrobných prostriedkov a dôverných údajov kupujúceho
Modely, matrice, šablóny, náradie a ostatné výrobné prostriedky, ako aj dôverné údaje, ktoré dal kupujúci k dispozícii
predávajúcemu, alebo ich úplne zaplatil, nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho použité
pre dodávky tretím osobám.
Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom dodávky kupujúcemu a je špecifický pre použitie vo výrobkoch
kupujúceho, nebude odovzdávať tretím osobám bez súhlasu kupujúceho.
Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o mieste využitia náradia, resp. úmysle premiestniť náradie na iné miesto
výroby.
Predávajúci v prípade úmyslu odovzdať, či iným spôsobom predať náradie je povinný toto najskôr ponúknuť na
odkúpenie kupujúcemu.
Údržba a obnova náradia je hradená predávajúcim.

XVI. Všeobecné ustanovenia
1.
2.

3.

Predávajúci a kupujúci prehlasujú, že všetky právne predpisy a normy citované vo Všeobecných nákupných podmienkach
sú im známe.
Ak sa stalo niektoré z ustanovení týchto podmienok, alebo uzatvorených ďalších dohôd neúčinným, účinnosť ostatných
častí Všeobecných nákupných podmienkach, alebo uzatvorených ďalších dohôd tým nie sú dotknutá. Zmluvní partneri sú
povinní neúčinné ustanovenia nahradiť inou úpravou s pokiaľ možno zrovnateľným ekonomickým efektom.
Pre všetky spory, ktoré môžu vzniknúť medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s vybavovaním zmlúv, reklamácií,
platieb za dodávky, alebo výkladom týchto Všeobecných nákupných podmienok, je príslušný Krajský súd v Žiline.
XVII. Platnosť
Platnosť VNP (Všeobecných nákupných podmienok) nieje časovo obmedzená a zmena ich znenia, prípadne doplnenie je
platné vždy od dátumu vydania.

Dátum vydania VNP - Všeobecných nákupných podmienok / Platnosť od: 01.01.2014

Alojz Ťapajna
CEO
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