Všeobecné obchodné podmienky nákupu
spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
1. Rozsah/Zmluvné podmienky
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nákupu sa vzťahujú na kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, rámcové zmluvy a servisné
zmluvy. Podobne sa vzťahujú aj na ďalšie zmluvy upravujúce nákup tovarov a služieb.
1.1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nákupu a ďalšie zmluvné podmienky spoločnosti Slovak Telekom, a. s. majú
výhradnú platnosť. Nezlučiteľné a odlišné podmienky dodávateľa sa nebudú brať do úvahy, pokiaľ spoločnosť Slovak
Telekom, a.s. (ďalej tiež „objednávateľ“), písomne nepotvrdí platnosť takýchto podmienok.
1.2 Právne záväzné sú iba dokumenty vyhotovené v písomnej forme a podpísané oprávnenými osobami. Táto podmienka sa
rovnako vzťahuje na zmeny a doplnky zmluvy, dodatky k zmluve, zrušenie zmluvy a iné so zmluvou súvisiace deklarované
zámery. „Objednávky“, „zmluvy“ a „oznámenia o zrušení transakcie“ vytvorené dátovým spracovaním sa taktiež považujú
za oficiálne dokumenty definované v týchto Všeobecných podmienkach.
1.2.1 Všetky objednávky, požiadavky na uzatvorenie zmluvy, návrhy dodatkov k zmluvám a iné so zmluvou súvisiace
deklarované zámery, ktoré sa vo výnimočných prípadoch oznamujú telefonicky alebo verbálne, sa stávajú záväznými až
po tom, ako budú písomne potvrdené oprávnenými osobami objednávateľa.
1.2.2 Výnimky, ako napríklad elektronická výmena dát (EDI), si vyžadujú osobitnú dohodu, uzatvorenú medzi jednotlivými
zmluvnými stranami. V prípade elektronickej výmeny dát bude platiť táto dohoda.
1.3 Nasledovné dokumenty spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a pokiaľ nebude dohodnuté inak, sa budú považovať za súčasť
zmluvy:
1.3.1
1.3.2

písomná objednávka
všeobecné technické zmluvné podmienky a podmienky obsahu technickej špecifikácie, technické dokumenty a iné
normy a požiadavky, atď. uvedené v písomnej špecifikácii tovarov a služieb.

1.3.3

tieto Všeobecné obchodné podmienky nákupu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

1.3.4

ostatné prílohy a dodatky k zmluve

2. Spôsob a rozsah plnenia
2.1 Miestom plnenia je miesto uskutočnenia dodávky alebo miesto kde budú služby vykonané v súlade s podmienkami
stanovenými v písomnej zmluve/objednávke.
2.2 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, odsúhlasené ceny sú pevnými cenami (cena plus DPH) vrátane všetkých dopravných a
iných relevantných nákladov
- ako napr. náklady/poplatky za balenie a manipuláciu, cena jednorazových obalov alebo náklady súvisiace s vrátením
zásielky, náklady za prenájom/použitie vratných obalov, náklady na dopravu inštalačného zariadenia, náklady na dovoz,
poistenie, licencie atď., ktoré vzniknú do času splnenia.
2.3 Ak sa má tovar dodať podľa vzorky alebo predlohy, táto vzorka alebo predloha je rozhodujúca. Pokiaľ nebude dohodnuté
inak, vzorky sa stávajú majetkom objednávateľa bez hradenia ďalších nákladov s tým, že vzorky sa nezapočítajú do
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celkového objemu dodaných tovarov a poskytnutých služieb. Vzorky, ktoré budú následne dodané podľa zmluvných
podmienok (napríklad referenčné vzorky, prototypy alebo typové vzorky) sa taktiež stávajú majetkom objednávateľa.
2.4 Všetky prevádzkové inštrukcie, návody na použitie, užívateľské manuály alebo iné dokumenty všeobecnej povahy, ktoré sú
nevyhnutné na použitie dodaných tovarov alebo poskytnutých služieb, tvoria súčasť plnenia a pokiaľ nebude dohodnuté
inak, budú dodané v slovenskom jazyku, prípadne podľa požiadavky v anglickom jazyku.
2.5 Množstvo obalov bude zodpovedať množstvu, ktoré je nevyhnutné na ochranu obsahu tovaru a tovar bude zabalený
a označený na prepravu spôsobom určeným v zmluve a v súlade so zák. č. 529/2002 Z.z. o obaloch. Prioritne sa budú
používať vratné obaly.

3. Zmeny v podmienkach dodania tovaru a poskytovania služieb.
3.1 Objednávateľ môže následne požiadať o zmeny v zmluvných podmienkach týkajúcich sa dodávky tovaru a služieb v rámci
prevádzkových možností dodávateľa, pokiaľ objednávateľ takéto zmeny dostatočne odôvodní a pokiaľ dodávateľ s takýmito
zmenami súhlasí.
3.1.1 Akékoľvek odchýlky od ustanovení uvedených v zmluvných dokumentoch, ktoré ovplyvnia druh alebo kvalitu
dodávaného tovaru alebo poskytovaných služieb (napríklad inžinierske zmeny), sa považujú za zmeny v zmluvných
podmienkach. Pod zmenou zmluvných podmienok v zmysle bodu 3.1 sa rozumie aj konečný termín plnenia, miesto
plnenia a všetky požiadavky týkajúce sa spôsobu realizovania dodávok.
3.2 Ak sa podklady pre cenovú kalkuláciu dohodnutého tovaru alebo služieb zmenia v dôsledku zmien v podmienkach
dodávaného tovaru alebo služieb, bude dohodnutá nová cena stanovená na základe zvýšenia alebo zníženia príslušných
nákladov. Pokiaľ zmena v podmienkach dodávky tovaru alebo služieb ovplyvní iné zmluvné podmienky, najmä konečný
termín plnenia, zoberie sa táto skutočnosť do úvahy v uzatvorenej dohode o novej cene. Takáto dohoda bude uzatvorená
ako dodatok k pôvodnej zmluve bez zbytočného odkladu.
3.2.1 Nové ceny a všetky zmeny v konečnom termíne plnenia budú písomne odsúhlasené a potvrdené ešte pred ukončením
samotného plnenia.
3.3 Objednávateľ nezaplatí za tovar alebo služby poskytnuté dodávateľom, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom odchyľujú od
zmluvných dojednaní. Dodávateľ je povinný na požiadanie a v primeranom čase stiahnuť alebo odstrániť takýto tovar
alebo služby, v opačnom prípade tak urobí objednávateľ na trovy a riziko dodávateľa. Dodávateľ má však nárok na úhradu
za predpokladu, že objednávateľ následne tovar alebo služby prevezme. Ustanovenie tohto bodu nemá dosah na všetky
ďalšie nároky objednávateľa.
3.3.1 Dodávateľ sa môže odchýliť od zmluvných podmienok ohľadne dodania tovaru a poskytnutia služieb iba v tom prípade,
ak o svojom zámere odchýliť sa od zmluvy písomne informuje objednávateľa ešte pred samotným dodaním tovaru alebo
poskytnutím služieb a objednávateľ k tomu udelí písomný súhlas. Vyššie uvedené ustanovenie je platné aj vtedy, keď
zamýšľané odchýlky nevyústia do cenovej zmeny.

4. Dokumentácia
4.1 Objednávateľ poskytne dodávateľovi dokumentáciu nevyhnutnú na uzatvorenie zmluvy bezplatne a včas, pokiaľ takáto
dokumentácia nie je všeobecne prístupná.
4.1.1 Dodávateľ je povinný zaobstarať všeobecne prístupnú dokumentáciu, spolu s domácimi aj medzinárodnými normami a
špecifikáciami bez nároku na odplatu.
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4.2 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, zmluvné strany môžu dokumentáciu archivovať, kopírovať a využívať za účelom plnenia
zmluvy. Dokumentáciu možno sprístupniť tretím stranám iba na základe predchádzajúceho súhlasu príslušnej zmluvnej
strany.
4.3 Ak bude zmluvný vzťah uzatváraný s novým zahraničným subjektom, tento je povinný predložiť:



potvrdenie o daňovom domicile, t.j. v ktorej krajine je daňovým rezidentom
notárom overené prehlásenie či mu vzniká/nevzniká na území SR stála
zabezpečením dane

prevádzkáreň v súvislosti so

Ak príde k zmene daňového domicilu resp. k vzniku stálej prevádzkárne, je zahraničný subjekt povinný túto zmenu
bezodkladne oznámiť.

5. Začiatok plnenia / Práva priemyselného vlastníctva a autorské práva
5.1 Dodávateľ dodáva dohodnutý tovar a poskytuje dohodnuté služby na vlastnú zodpovednosť. Pri tejto činnosti dodržiava
obchodné zvyklosti, platné technické normy, nariadenia a zákony.
5.1.1 Dodávateľ výhradne zodpovedá za škody vzniknuté tretím stranám v dôsledku porušenia práv autorského a
priemyselného vlastníctva, pokiaľ sa v príslušnej zmluve nedohodne inak. Toto ustanovenie platí iba vtedy, ak sa
dohodnutý tovar a služby používajú dohodnutým spôsobom a porušenie práv autorského a priemyselného vlastníctva
nevzniklo v dôsledku zmien uskutočnených objednávateľom samotným alebo treťou stranou.
5.1.2 Zodpovednosť dodávateľa v zmysle bodu 5.1.1 zahŕňa tiež škody spôsobené objednávateľovi.
5.1.3 Dodávateľ pri plnení zmluvných povinností a bez nároku na odplatu podnikne všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabránil
zraneniam osôb alebo poškodeniu majetku. Týka sa to predovšetkým bezpečnostných opatrení požadovaných v súlade s
príslušnými právnymi predpismi.
5.1.4 V prípade, že zamestnanci dodávateľa pri plnení zmluvných povinností konajú v rozpore s inštrukciami objednávateľa,
ktorý takéto inštrukcie vydáva v rámci svojho pracoviska objednávateľ je oprávnený po upovedomení dodávateľa o
možnosti odstúpenia od zmluvy v prípade opakovaného rozporného konania okamžite od zmluvy odstúpiť alebo ju
vypovedať.
5.1.5 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú považovať za dôverné všetky obchodné tajomstvá a komerčné a technické poznatky
týkajúce sa predmetného obchodu, ktoré nie sú všeobecne známe a ktoré sa dozvedeli v priebehu vzájomných
obchodných rokovaní.
Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa uzatvoriť s objednávateľom vzájomnú dohodu o spôsobe poskytovania
informácií a ich dôvernosti, týkajúcich sa predmetnej zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti platí aj po skončení platnosti zmluvy.
Ustanovenie stráca účinnosť vtedy, ak sa výrobné poznatky obsiahnuté v zmluvnej dokumentácii a ďalšie podrobnosti
obchodného vzťahu stanú verejne známe. Pre subdodávateľov platia rovnaké požiadavky.
5.2 Objednávateľ sa môže informovať či sa plnenie realizuje v súlade so zmluvnými podmienkami, povereným zamestnancom
alebo zástupcom objednávateľa sa umožní počas prevádzkových hodín prístup na pracoviská, prístup do pracovných
dielní a skladov, v ktorých sa predmetné dielce a súčasti vyvíjajú, vyrábajú a skladujú, kde sa poverení zamestnanci a
zástupcovia môžu presvedčiť o plnení jednotlivých požiadaviek.
5.2.1 Dodávateľ na požiadanie predloží objednávateľovi resp. nim povereným zamestnancom alebo zástupcom k nahliadnutiu
dokumentáciu a poskytne nevyhnutné informácie. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od dodávateľa, aby mu
prezradil výrobné alebo obchodné tajomstvá.
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5.3 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, dodávateľ zodpovedá za kvalitu svojich dodávok a taktiež je zodpovedný za kvalitu tovaru
alebo služieb, ktoré poskytujú ním vybrané tretie strany. Objednávateľ je povinný písomne a bez zbytočného odkladu
nahlásiť dodávateľovi akékoľvek nedostatky v dodávkach dodávateľa alebo nedostatky v tovare a službách poskytnutých
tretími stranami, pokiaľ budú takéto nedostatky pri prehliadke ním zistené. V prípade, ak objednávateľ tak neurobí, preberá
tým plnú zodpovednosť.
5.3.1 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, zostáva dodávateľ zodpovedný za dodaný tovar alebo poskytnuté služby aj vtedy, keď
objednávateľ skontroloval príslušné plány, výkresy a kalkulácie a zaradil ich do podkladov potrebných na splnenie
predmetu zmluvy.
5.4 Dodávateľ môže zadať vykonanie práce alebo jej dôležitej časti tretím subjektom iba na základe predchádzajúceho súhlasu
objednávateľa. Toto ustanovenie platí aj vtedy, keď spoločnosť poverená vykonaním prác je súčasťou tej istej skupiny
spoločností ako dodávateľ alebo ak má dodávateľ účastnícky podiel v takejto spoločnosti. Súhlas sa nevyžaduje na
vykonanie menej dôležitých častí prác.
5.4.1 Dôležitými časťami práce sú také časti, ktoré predstavujú významnú časť práce ako celku z hľadiska prínosu a zamýšľanej
funkcie. Dôležitými časťami práce sú taktiež tie časti, ktoré sú obzvlášť podstatné pre kvalitu práce a ktoré podľa názoru
objednávateľa by mal uskutočniť samotný dodávateľ z dôvodu jeho obchodného zamerania a špecializovaného typu
práce.
5.5 V prípade uzavretia zmluvy o dielo pri odovzdaní diela je jeho neoddeliteľnou súčasťou dokumentácia skutočného
vyhotovenia diela.

6. Prekážky v plnení a prerušenie plnenia
6.1 Ak sa dodávateľ domnieva, že je mu bránené vo výkone práce, v dôsledku čoho nedokáže dodržať konečný termín plnenia,
oznámi takúto skutočnosť objednávateľovi písomnou formou a bez zbytočného odkladu. V takomto prípade sa zmluvné
strany dohodnú na novom konečnom termíne plnenia.
6.2 Čas /termín/ plnenia je možné primerane predĺžiť, pokiaľ je prekážka na strane dodávateľa zapríčinená vyššou mocou,
inými okolnosťami mimo dosahu dodávateľa (napr. štrajky, živelné pohromy, vojnové udalosti). To isté platí, ak je rovnakým
spôsobom bránené v plnení subdodávateľom alebo iným subjektom, a za predpokladu, že dodávateľovi sa skutočne alebo
zákonne bráni v zabezpečení náhrady.
Pokiaľ nebude dohodnuté inak, ak prekážka, ktorá je mimo dosahu dodávateľa (definovaná v bode 6.2 ) trvá dlhšie ako tri
mesiace po obdržaní oznámenia v súlade s prvou vetou bodu 6.1, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená
vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou alebo odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne do 30 dní po skončení obdobia
troch mesiacov.
6.2.1 Ak niektorá zmluvná strana vypovie zmluvu alebo od nej odstúpi z dôvodov uvedených v bode 6.2., dodávateľ nemá
nárok na náhradu škody.
6.3 Len čo okolnosti spôsobujúce prekážky v plnení pominú, dodávateľ znovu obnoví plnenie bez zbytočného odkladu, pričom
túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.

7. Spôsob dodávky a doprava
7.1 Ak objednávateľ hradí dopravné náklady osobitne, dodávateľ starostlivo zabezpečí záujmy objednávateľa predovšetkým v
tom ohľade, že dodrží prepravné podmienky špecifikované objednávateľom. Ide najmä o vybranú dopravnú trasu, výber a
použitie dopravných prostriedkov s ohľadom na povahu tovaru a s ohľadom na zabezpečenie najpriaznivejších
dopravných sadzieb.
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7.2 V objednávke pre zahraničných dodávateľov resp. v zmluve sa zmluvné strany dohodnú na dodacej doložke podľa
pravidiel Incoterms® 2010.
7.3 Každá zásielka bude obsahovať dodací list, ostatné doklady a označenie v súlade so zák. č. 529/2002 Z.z. o obaloch.
Dodacie listy na tovar, ktorý sa dodáva samostatne formou čiastkového plnenia, budú označené postupným číslovaním.
7.4 Dodací list a v prípade osobitnej dohody aj expedičný list musí obsahovať dátum a číslo písomnej objednávky, číslo a
dátum vydania dodacieho listu, a všetky informácie o type, veľkosti a cene zásielky spolu s poradovými číslami položiek
uvedenými v písomnej objednávke ku ktorej dodací list patrí.

8. Oneskorené plnenie a neplnenie zo strany dodávateľa
8.1 V prípade oneskoreného plnenia alebo neplnenia zo strany dodávateľa, platia zákonné ustanovenia pokiaľ ďalej nie je
uvedené inak.
8.2 Ak z dôvodu neplnenia záväzkov dodávateľa objednávateľ bol nútený riešiť dodávku náhradným spôsobom, od iného
dodávateľa, má objednávateľ právo na náhradu takto dodatočne vzniknutých nákladov a vzniknutej škody.
Objednávateľ okamžite oznámi dodávateľovi svoje nároky. Objednávateľ ďalej do troch mesiacov od vyrovnania všetkých
záväzkov s treťou stranou informuje dodávateľa o dodatočných nákladoch vzniknutých v dôsledku toho, že prácu, ktorú
mal vykonať dodávateľ, vykonala tretia strana. Objednávateľ taktiež bez zbytočného meškania informuje dodávateľa o
výške všetkých ďalších nárokov.
8.2.1 V prípade, že práca bola už čiastočne vykonaná a objednávateľ si uplatní nárok na náhradu škody za neplnenie iba tej
časti práce, ktorá ešte nebola vykonaná, dodávateľ okamžite zašle objednávateľovi faktúru za tú časť práce, ktorú už
vykonal. Na ďalšie náležitosti sa vzťahuje bod 8.2.
8.3 V prípade zodpovednosti dodávateľa za omeškanie v plnení alebo za neplnenie, jeho zodpovednosť za náhradu škody
zahŕňa aj dodatočné výdaje, ktoré objednávateľovi vznikli v dôsledku náhradného tovaru vrátane neočakávaných nákladov
a všetkých úrokových bremien. Dodávateľ taktiež uhradí objednávateľovi ušlý zisk.

9. Zrušenie zmluvy objednávateľom.
9.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy alebo zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou v prípade, že sa voči dodávateľovi
začalo konkurzné konanie, resp. konkurzné konanie sa nezačalo, pretože majetok dodávateľa by nepokryl náklady na
konkurzné konanie alebo ak je riadne plnenie zmluvy spochybnené skutočnosťou, že na súd bol doručený návrh na
povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu alebo dodávateľ dlhodobo neuhrádza svoje platby.
9.1.1 Objednávateľ má právo vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou len čo sa dozvie o tom, že na súd bol doručený návrh
na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu
9.2 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou ak s ohľadom na konkrétnu
zmluvu dodávateľ vyvíja neprípustné konkurenčné aktivity, ktoré sú v rozpore so Zákonom o ochrane hospodárskej súťaže.
9.2.1 Objednávateľ môže tiež odstúpiť od zmluvy aj napriek argumentom dodávateľa v prípade, že:
9.2.1.1 Dodávateľ neposkytne bez zbytočného odkladu dostatočnú záruku o nevyvíjaní konkurenčných aktivít;
9.2.1.2 Dodávateľ nesplní záväzky uvedené v bodoch 5.2, 5.2.1 a 5.4;
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9.2.1.3 Dodávateľ alebo osoby zamestnané dodávateľom pri plnení svojich záväzkov alebo poverení zástupcovia dodávateľa
jednoznačne zodpovedajú za vážne chyby vedúce k spochybneniu spoľahlivosti dodávateľa;
9.2.1.4 Dodávateľ alebo osoby zamestnané dodávateľom pri plnení svojich záväzkov alebo poverení zástupcovia dodávateľa
poskytli objednávateľovi nesprávne informácie o odbornej a prevádzkovej spôsobilosti a spoľahlivosti.
9.3 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy podľa bodu 9.2.1 môže vrátiť všetky plnenia, ktoré obdržal v súvislosti s plnením
zmluvy. Pokiaľ si objednávateľ takéto plnenia ponechá, zaplatí za ich hodnotu. Ak plnenia vráti, dodávateľ musí rovnako
vrátiť všetky plnenia, ktoré obdržal v súvislosti s plnením zmluvy. Objednávateľ má právo nárokovať si u dodávateľa
kompenzáciu za škody, ktoré utrpel v dôsledku odstúpenia od zmluvy. Dodávateľ však nemá voči objednávateľovi žiadne
nároky za neplnenie z dôvodu odstúpenia objednávateľa od zmluvy. Všetky ďalšie náležitosti sa riadia zákonnými
ustanoveniami o odstúpení od zmluvy.
9.4 V prípade odstúpenia od zmluvy, finančné prostriedky za dodaný tovar a služby pokiaľ ich objednávateľ používa, sa
vysporiadajú na báze dohodnutých cien alebo ako percentuálna časť z celkového množstva dohodnutého tovaru a služieb
na báze dohodnutých cien. Nepoužitý tovar a služby budú vrátené dodávateľovi na jeho vlastné náklady.

10. Oneskorené plnenie alebo neplnenie zo strany objednávateľa, zrušenie zmluvy dodávateľom
10.1 V obidvoch prípadoch oneskoreného plnenia alebo neplnenia zo strany objednávateľa buď ako dlžníka alebo ako veriteľa
platia zákonné ustanovenia pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.
10.2 V otázke platobných záväzkov je objednávateľ v omeškaní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
10.3 Ak objednávateľ nesplní niektorý zo zmluvných záväzkov nie vlastnou vinou v dôsledku čoho dodávateľ nie je schopný
plniť svoje záväzky, dodávateľ môže stanoviť objednávateľovi primeraný termín na splnenie požadovaných záväzkov s tým,
že si vyhradzuje právo na okamžité odstúpenie od zmluvy, ak objednávateľ do stanoveného termínu svoje záväzky
nesplní.
V prípade odstúpenia od zmluvy sa finančné prostriedky za dodaný tovar a služby vysporiadajú na báze dohodnutých
cien.

11. Zodpovednosť za kvalitu výrobku
Pokiaľ je dodávateľ zodpovedný za škody súvisiace s kvalitou výrobku, je povinný zabezpečiť objednávateľa proti nárokom
tretej strany na náhradu škody. Objednávateľ bezodkladne informuje dodávateľa o uplatnení takýchto nárokov a nerealizuje
nijaké platby ani neuzná nijaké nároky dodávateľa.

12. Zmluvná pokuta
12.1 Za porušenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy môže byť medzi zmluvnými stranami dohodnutá zmluvná
pokuta.
12.2 Uplatnenie zmluvnej pokuty nevylučuje uplatnenie nárokov na náhradu škody. Ďalšie práva objednávateľa zostávajú
nedotknuté.
12.3 Zmluvná pokuta sa určí s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti.
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13. Riadenie kvality / Ochrana životného prostredia
13.1 Dodávateľ musí spĺňať (dodržiavať) požiadavky Objednávateľa na riadenie kvality a ochranu životného prostredia
13.2 Riadenie kvality a ochrana životného prostredia zahŕňajú:
a) požiadavky, ktoré by mal dodávateľ a jeho riadiaci systém splniť s ohľadom na zabezpečenie kvality a s ohľadom na
ochranu životného prostredia,
b) požiadavky ohľadom dodaného tovaru a poskytnutých služieb,
c) monitorovanie uvedených požiadaviek objednávateľom a jeho poverenými zástupcami.
13.3 Dodávateľ je povinný bezplatne spracovať, riadne zozbierať a zlikvidovať baliaci materiál a elektronický odpad. Na
požiadanie musí predložiť dôkaz o takejto likvidácii, ktorá je v súlade so zákonom.
13.4 Ak Dodávateľ nesplní túto povinnosť, Objednávateľ je oprávnený dať zozbierať a zlikvidovať odpad na náklady Dodávateľa.

14. Prechod nebezpečenstva škody na tovare / Zodpovednosť za vady tovaru
14.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa po prevzatí dodávky a pokiaľ nebude dohodnuté inak,
prechod nebezpečenstva škody na tovare sa riadi zákonnými ustanoveniami.
14.2 Za prevzatie sa považuje písomné potvrdenie objednávateľa, že dodávateľ zmluvu splnil. Ak je dodaním tovaru s vadami
zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže objednávateľ požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a
odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.
14.2.1 Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom , môže objednávateľ:
 požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a
požadovať odstránenie opraviteľných vád
 požadovať odstránenie vád opravou tovaru ak sú vady opraviteľné
 požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny
 odstúpiť od zmluvy
14.2.2 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, za prevzatie sa považuje okamih, kedy objednávateľ tovar prevzal a pri službách sa
prevzatie považuje okamihom podpísania protokolu o prevzatí služby.
14.2.3 Predchádzajúce ustanovenia platia aj v prípade prevzatia časti tovaru alebo služieb.
14.2.4 Tovar bude prevzatý na mieste určenia dodávky pokiaľ nebol dohodnutý iný preberací postup. Bez ohľadu na
predchádzajúce opatrenia objednávateľa týkajúce sa preverovania kvality, za závady zistené pri preberacom postupe
zodpovedá dodávateľ. To platí dokonca aj v prípadoch, kde vlastníctvo tovaru alebo služieb, resp. nebezpečenstvo
škody na tovare prešlo na objednávateľa na báze osobitnej dohody ešte pred samotným prevzatím.
14.2.5 Objednávateľ skontroluje tovar po prevzatí a v prípade zistenia vád tieto oznámi bez zbytočného odkladu dodávateľovi.
14.2.6 Vady sa v zmysle bodu 14.2.1 vždy považujú za vážne, ak tovar alebo služby neplnia náležite svoju funkciu a tým sa
nemôžu používať na svoj stanovený účel alebo na účel uvedený v zmluve. Zmluvne stanovené použitie tovaru je
definované špecifikáciou tovaru alebo služieb a technickými požiadavkami .
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15. Záruka a záručná doba
15.1 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, dodávateľ ručí za to, že od okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare na
objednávateľa alebo prevzatia tovaru objednávateľom bude tovar alebo služby počas obdobia 24 mesiacov spôsobilý na
použitie na dohodnutý , inak na obvyklý účel / v dokonalom stave a bude slúžiť svojmu účelu/. Záručná doba bude
predĺžená o také časové obdobie, počas ktorého sa chybný tovar alebo služby nemohli používať v súlade so zmluvnými
podmienkami a z dôvodov na strane dodávateľa. Predĺžená záručná doba však nesmie byť dlhšia ako pôvodná.
O takýchto závadách bude objednávateľ informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu a písomnou formou.
15.2 V prípade výskytu vady, ktorá sa objavila v priebehu záručnej doby, má objednávateľ právo požadovať buď odstránenie
vady v primeranom čase alebo výmenu tovaru a služieb, prípadne požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Dodávateľ je
povinný znášať náklady súvisiace s poskytnutím záruky. Záručná doba však nebráni uplatneniu iných právnych nárokov.
15.3 Objednávateľ je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady v zákonom stanovenej 4 ročnej lehote t.j. odo dňa keď
sa právo mohlo prvý raz uplatniť, , inak sa jeho právo zo zodpovednosti za vady premlčí.
Podľa § 18 ods.4 zák. č. 250/2007Z.z.. o ochrane spotrebiteľa je dodávateľ povinný vybaviť reklamáciu v 30 dňovej
lehote.

16. Fakturácia
16.1 Dodávateľ si účtuje ceny za svoj tovar a služby overiteľným spôsobom. Za týmto účelom pripraví faktúru, v ktorej:
 rozpíše dodaný tovar alebo poskytnuté služby podľa textu a informácií uvedených v písomnej objednávke v
jednotlivých položkách podľa kusov a množstva,
 v prípade potreby splní aj ďalšie zmluvné požiadavky týkajúce sa platobných podmienok /fakturačných formulárov,/
 zdokumentuje typ a rozsah plnenia prostredníctvom štandardných dokladov
 uvedie číslo objednávky alebo k faktúre pripojí kópiu objednávky.
16.1.1 Faktúra bude obsahovať rovnaké informácie ako dodací list (bod 7.4). Pokiaľ plnenie nebude podrobne špecifikované,
do faktúry sa nebudú uvádzať všeobecné informácie ako „vyrobené“, „opravené“, „znovu sprevádzkované“, atď.
16.1.2 Fakturované čiastky za zmeny a dodatky odsúhlaseného plnenia budú uvedené oddelene od ostatných čiastok, vrátane
odkazov na príslušné uzatvorené dohody alebo budú osobitne vyznačené. Rovnako dopravné náklady musia byť vo
faktúre uvedené osobitne a riadne zdokumentované.
16.2 Faktúru dodávateľ vyhotoví najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti.
16.3 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, faktúra bude vystavená dvojmo. Druhá kópia a všetky ostatné kópie budú jasne označené
ako duplikáty resp. opis faktúry. V prípade zmeny informácie vo faktúre, pôvodná informácia musí byť čitateľná. Nesmie
byť vymazaná, zatretá alebo prelepená.
16.4 Ak plnenie od zahraničného dodávateľa podlieha podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu § 43 dani vyberanej
zrážkou a podľa § 44 zabezpečeniu dane resp. podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, je dodávateľ
povinný na faktúre toto plnenie rozpísať.
16.5 Faktúra ( daňový doklad ) musí obsahovať všetky náležitosti podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
najmä podľa § 71 ods. 2 písm. a) – i) zák.č. 222/2004 Z.z. o Dani z pridanej hodnoty, pričom musí byť bezpodmienečne
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uvedený plný názov obchodného mena Slovak Telekom, a.s. asídla Karadžičova 10, 825 13 Bratislava. Faktúru
požadujeme zasielať na adresu: Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 042 10 Košice. Faktúra, ktorá nebude obsahovať
všetky predpísané náležitosti, bude vrátená späť dodávateľovi na prepracovanie, pričom dátum splatnosti začína plynúť
dňom doručenia prepracovanej faktúry.
16.6.a) Ak sa dodávky uskutočňujú kontinuálne v priebehu mesiaca, dodávateľ bude fakturovať za všetky plnenia (tovar,
služby) 1-krát za mesiac (max 1-krát za 14 dní), pričom rozpis vykonaných prác, služieb, tovarov, materiálu bude
v prílohe.
16.6.b) Ak sú zmluvne dohodnuté jednotlivé fázy platieb za realizáciu predmetu plnenia zmluvy, dochádza k čiastkovému
plneniu predmetu zmluvy. Úhrada čiastkového plnenia musí byť podložená samostatnou faktúrou. Dodávateľ
samostatne fakturuje (čiastkové faktúry) realizáciu predmetu plnenia zmluvy (čiastkové plnenie), t.j. dodávateľ vystaví
samostatnú čiastkovú faktúru po dodávke tovaru, resp. realizácii služieb, pritom čiastkové percento dodávky bude
vyznačené v texte faktúry, a samostatnú faktúru po ukončení diela (zádržné) v zmysle platobných podmienok
príslušných zmlúv (1 faktúra = 1 úhrada ).
16.7 Pokiaľ budú tovar alebo služby dodané v rámci väčšej objednávky ako nezávislé čiastkové zmluvné plnenia, faktúry pre
takéto čiastkové plnenia budú podľa potreby očíslované rovnako ako na dodacích a expedičných listoch a musia byť
označené ako čiastkové faktúry (nie ako konečná faktúra).

17. Práca vykonaná na báze hodinových sadzieb
17.1 Vykonaná práca bude platená na báze hodinových sadzieb iba ak to bude uvedené v zmluve a iba ak dodávateľ poskytne
hodnoverný dôkaz, že je to potrebné.
17.2 Objednávateľ bude informovaný o začatí a ukončení predmetných prác. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, pracovné výkazy
sa budú predkladať týždenne s uvedením množstva odpracovaných hodín, použitého materiálu, surovín a zásob, ktoré
podliehajú osobitým platbám a osobitne budú vo výkaze uvedené dohodnuté platby za poskytnutie lešenia, pracovného
náradia, zariadení, mechanizácie, atď.
17.2.1 Cestovný čas a prestoje sa do pracovných hodín nepočítajú a cestovné náklady nebudú hradené osobitne.
17.2.2 Práca vykonaná na báze hodinových sadzieb pod dohľadom objednávateľa a v súlade s písomnou objednávkou bude
zaplatená iba vtedy, keď objednávateľ zmluvy vo výkaze písomne potvrdí vykonanú prácu a overí odpracované hodiny.
17.2.3 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, dodávateľ okamžite po ukončení práce predloží aspoň raz za týždeň dvojmo pracovné
výkazy, v ktorých bude uvedené množstvo odpracovaných hodín. Kópiu overenú objednávateľom dodávateľ zašle späť
spolu s faktúrou.
17.2.4 Výkazy dokumentujúce odpracované hodiny budú obsahovať všetky informácie nevyhnutné na overenie faktúry. Ak sa
práca faktúrovaná na báze hodinových sadzieb vykonáva v súvislosti s poskytovaním tovaru a služieb, nie je potrebné
vystaviť osobitné faktúry. Hodinové sadzby budú uvedené v spodnej časti faktúry.
17.3 Body 17.1-17.2.4 platia v tomto zmysle aj pre denné sadzby.

18. Platba
18.1 Platba sa uskutočňuje v EUR na základe predloženej faktúry (ak nie je zmluvne dohodnuté inak). Pri platbách mimo
územia Slovenskej republiky a pri platbách v cudzej mene všetky bankové poplatky budú zazmluvnené prioritne ako BEN
( poplatky platí príjemca), resp. budú zdieľané obidvoma zmluvnými stranami tzn. budú zazmluvnené ako SHA.
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18.2 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, termín splatnosti začína prvým dňom po obdržaní overiteľnej faktúry (pečiatka prijatia
faktúry kanceláriou alebo oddelením uvedeným v objednávke), nie však predo dňom dopravenia tovaru alebo služieb na
miesto doručenia.
18.2.1 Termín splatnosti faktúr je 90 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr objednávateľovi. Pri určovaní či bola platba
uskutočnená včas je rozhodujúci deň, kedy finančná inštitúcia objednávateľa obdržala prevodný príkaz.
18.3 Pohľadávky dodávateľa voči objednávateľovi nie je možné postúpiť tretej strane bez súhlasu objednávateľa.
18.4 S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené.
18.4.1 Objednávateľ zašle dodávateľovi potvrdenie o prijatí oznámenia o postúpení pohľadávok.
18.4.2 Pokiaľ nie je dohodnuté inak platia zákonné ustanovenia o postúpení pohľadávok.
18.5 Ak bude úhrada do zahraničia vykonávaná za dodávku ktorá v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
uzatvorenej s príslušnou krajinou resp. v zmysle daňovej legislatívy SR podlieha zrážkovej dani alebo zabezpečeniu dane,
bude úhrada za dodávku znížená o prislúchajúcu výšku dane.

19. Poskytnutie zabezpečenia
19.1 Ak bolo dohodnuté poskytnutie zabezpečenia, aplikujú sa príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak nie je medzi
zmluvnými stranami dohodnuté inak.
19.2 Pokiaľ nebolo dohodnuté v zmluve inak, zabezpečenie sa poskytne vo forme bankovej záruky. Ak by objednávateľ
spochybnil vhodnosť zabezpečenia v konkrétnom prípade, dodávateľ zabezpečí dôkaz o vhodnosti takéhoto
zabezpečenia.
19.2.1 Deklarovanie zabezpečenia bude mať písomnú formu s výslovným označením – záručná listina.
19.3 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, dodávateľ poskytne zabezpečenie pri uzatvorení zmluvy.
19.4 Ak je doba platnosti v záručnej listine obmedzená, banková záruka zanikne ak objednávateľ neoznámi banke písomne
svoje nároky z bankovej záruky počas jej platnosti.

20. Použité právo, jazyk a spory
20.1 Zmluvné vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákona a ostatnými právnymi predpismi platnými na
území Slovenskej republiky. Konvencia Spojených národov z 11. apríla 1980 o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru
sa neaplikuje. Jazykom zmlúv a rokovaní je slovenčina a na požiadanie zmluva bude vyhotovená aj v anglickom jazyku,
ktorá bude slúžiť na informatívne účely.
20.2 Spory zo zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním. Pokiaľ v sporných otázkach nedôjde
k dohode, budú riešené súdom, ak nebude v zmluve dohodnuté inak / napr. rozhodcovské konanie/ . Príslušnosť súdu sa
bude spravovať platnými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku SR.
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21. Kompenzácia (vyrovnanie)
21.1 Dodávateľ nemá žiadne retenčné (zadržovacie) práva pokiaľ sú založené na protinárokoch (protipohľadávkach)
vyplývajúcich z iných zákonných transakcií s objednávateľom.
21.2 Dodávateľ môže vyrovnať také nároky, ktoré sú nesporné alebo uznané konečným a záväzným rozhodnutím (rozsudkom).
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