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VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁKUPU 

1. Definícia základných pojmov 

Na účely týchto Všeobecných podmienok nákupu /ďalej len „VPN“/ majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam a budú sa vykladať ako je nižšie 
uvedené: 

cenová ponuka – písomná ponuka predložená objednávateľovi zo strany záujemcu obsahujúca špecifikáciu tovaru, a to najmä názov a opis tovaru, 
množstvo, cenu, a to bez DPH a s DPH, a čas dodania tovaru; 

dodávateľ – fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia zapísaná v živnostenskom registri, alebo obchodná spoločnosť zapísaná 
v obchodnom registri podnikajúca v predmetoch činnosti zapísaných v obchodnom registri, ktorá sa zaviazala dodať alebo dodala objednávateľovi tovar; 

objednávateľ – obchodná spoločnosť  

LOG Personal, s. r. o., so sídlom T. Vansovej 4485, 020 01 Púchov, IČO: 46 889 086, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 27160/R,  
Gimax Logistics s.r.o., so sídlom T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36 316 725, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 12472/R, 
GIMAX Servis, s.r.o., so sídlom T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 44 675 852, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 21439/R, 
GIMAX Servis CZ s.r.o., so sídlom Vídeňská 255/42 , 63900 Brno, Brno-Štýřice, IČO: 293 72 267, zapísaná v OR KS Brno, oddiel C, vložka č. 76333 
GIMAX Tyres a.s., so sídlom T. Vansovej 1055, 020 01 Púchov, IČO: 48 145 661, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sa, vložka č.: 10685/R, 
GIMA PLUS s.r.o., so sídlom Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov, IČO: 47 660 406, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 30101/R, 
LOG Komplex s.r.o., so sídlom T. Vansovej 4485, 020 01 Púchov, IČO: 47 702 702, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 30351/R, 
LOG Support s.r.o., so sídlom T. Vansovej 1055, 020 01 Púchov, IČO: 50 616 439, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 33981/R, 
LOG Property a.s., so sídlom Mýtna 42, 811 05 Bratislava, IČO: 48 143 871, zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.: 6139/B, 
SISI Land, s.r.o., so sídlom Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov, IČO:45 320 497, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 22499/R, alebo podnikateľ 
Radoslav Prokop – GIMAX, s miestom podnikania Požiarna 1644/14, 020 01 Púchov, IČO: 33 486 395, zapísaný v ŽR OÚ Pov. Bystrica pod č. 308-2944, 
Sisi Rent, s.r.o., so sídlom T. Vansovej 1055, 020 01 Púchov, IČO: 52 078 825, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 37444R, 
alternis, s. r. o., so sídlom 1. mája 1455, 020 01 Púchov, IČO: 53 042 671, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 40113/R, 
LOG Transport, s. r. o., so sídlom 1. mája 1455, 020 01 Púchov, IČO: 53 467 850, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 41115/R, 
a to jednotlivo alebo aj spoločne; 

tovar – surovina, energia, služba alebo výrobok špecifikovaný v cenovej ponuke predloženej zo strany záujemcu z vlastného podnetu, alebo na základe 
výzvy objednávateľa; 

záujemca – fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia zapísaná v živnostenskom registri alebo obchodná spoločnosť zapísaná 
v obchodnom registri podnikajúca v predmetoch činnosti zapísaných v obchodnom registri, ktorá prejavila záujem o dodanie tovaru objednávateľovi 
zaslaním cenovej ponuky z vlastného podnetu, alebo na základe výzvy objednávateľa; 

2. Všeobecné  ustanovenia 

2.1 Pokiaľ sa objednávateľ so záujemcom/dodávateľom nedohodnú inak, upravujú sa práva a povinnosti medzi nimi súvisiace s dodaním tovaru týmito 
VPN. 

2.2 Pre platnosť všetkých právnych úkonov objednávateľa a záujemcu/dodávateľa sa vyžaduje písomná forma a ich vykonanie oprávnenou osobou. Za 
písomnú formu sa na účely týchto VPN považuje aj elektronická komunikácia. 

2.3 VPN v účinnom znení sú k dispozícií na oddelení nákupu objednávateľa. 

3. Predloženie cenovej ponuky 

3.1 Záujemca predkladá objednávateľovi cenovú ponuku na základe výzvy objednávateľa, alebo z vlastného podnetu. Záujemca berie na vedomie, že 
výzva objednávateľa na predloženie cenovej ponuky /ďalej iba „výzva“ v príslušnom gramatickom tvare/ a podmienky v nej uvedené nie sú pre 
objednávateľa záväzné a táto nepredstavuje verejný návrh na uzatvorenie zmluvy podľa § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov /ďalej iba „ObZ, Obchodný zákonník“/, ani obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. ObZ.. 

3.2 Cenová ponuka záujemcu musí spĺňať podmienky špecifikované objednávateľom vo výzve. V prípade cenovej ponuky predloženej záujemcom bez 
predchádzajúcej výzvy musí cenová ponuka obsahovať minimálne názov a opis tovaru, množstvo, cenu, a to bez DPH a s DPH a predpokladaný 
dátum dodania tovaru. Cenová ponuka záujemcu musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene záujemcu. 

3.3 Cena uvedená záujemcom v cenovej ponuke zahŕňa dopravné a všetky ďalšie náklady spojené s dodaním tovaru, zaučenie obsluhy a akékoľvek 
poplatky a odmeny za používanie akýchkoľvek licencií a sublicencií k právam duševného a priemyselného vlastníctva použitých na zhotovenie 
tovaru. 

3.4 Neoddeliteľnou prílohou každej výzvy objednávateľa sú VPN, alebo informácia, že sa na výzvu VPN vzťahujú a kde je možné sa s nimi oboznámiť. 
3.5 Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať vytlačené VPN s podpisom osoby oprávnenej konať za dodávateľa, alebo nasledovné prehlásenie: 

„Dodávateľ sa pred odoslaním cenovej ponuky oboznámil s obsahom Všeobecných podmienok nákupu Skupiny GIMAX, ich obsahu porozumel a s ich 
obsahom súhlasí, čo potvrdzuje podpisom cenovej ponuky a jej odoslaním objednávateľovi.“ Pokiaľ cenová ponuka záujemcu vyššie uvedené 
náležitosti neobsahuje, objednávateľ na ňu nemusí prihliadať. 

3.6 Cenová ponuka doručená zo strany záujemcu objednávateľovi je pre neho záväzná. Záväznosť cenovej ponuky je najmenej 15 kalendárnych dní 
a začína plynúť deň nasledujúci po doručení cenovej ponuky objednávateľovi.  

4. Objednanie tovaru 

4.1 Po oboznámení sa s predloženými cenovými ponukami objednávateľ na základe vlastného uváženia vyberie najvýhodnejšiu cenovú ponuku. 
V prípade, ak objednávateľ nepovažuje ani jednu z cenových ponúk za vhodnú, je oprávnený odmietnuť všetky predložené cenové ponuky. 

4.2 Výber najvhodnejšej cenovej ponuky potvrdí objednávateľ záujemcovi zaslaním objednávky na svojom formulári, v ktorom uvedie minimálne názov 
a opis tovaru, množstvo, cenu, a to bez DPH a s DPH. Cena uvedená v objednávke zahŕňa dopravné a všetky ďalšie náklady spojené s dodaním 
a prípadnou inštaláciou tovaru a akékoľvek poplatky a odmeny za používanie akýchkoľvek licencií a sublicencií k právam duševného a priemyselného 
vlastníctva použitých na zhotovenie tovaru. Na doručenie objednávky záujemcovi postačuje jej doručenie prostredníctvom elektronickej pošty. 
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4.3 Doručením objednávky sa zo záujemcu stáva dodávateľ a medzi objednávateľom a dodávateľom dochádza k uzatvoreniu zmluvy podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka (napr. kúpna zmluva, zmluva o dielo, a pod.), pričom tento je povinný dodať objednávateľovi tovar v súlade 
s objednávkou a VPN. Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne meniť a upravovať podmienky dodania tovaru uvedené v cenovej ponuke po 
doručení objednávky.  

4.4 V prípade, ak objednávateľ uvedie v objednávke odlišné podmienky, ako uviedol dodávateľ v cenovej ponuke, a dodávateľ s podmienkami 
uvedenými v objednávke nesúhlasí, je povinný bezodkladne - najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky - oznámiť 
objednávateľovi, že s podmienkami uvedenými v objednávke nesúhlasí. Ak dodávateľ napriek odlišným podmienkam uvedeným v objednávke 
objednaný tovar odošle, dodá objednávateľovi, alebo vykoná iný úkon smerujúci k uzatvoreniu zmluvy, vyjadrí tým svoj súhlas s podmienkami 
uvedenými v objednávke a vôľu byť touto objednávkou viazaný. 

4.5 Dodávateľ je v plnom rozsahu zodpovedný za akúkoľvek škodu, vrátane skutočnej škody, ušlého zisku a iných priamo alebo nepriamo súvisiacich 
škôd alebo nákladov, ktoré objednávateľovi vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek povinností dodávateľa vyplývajúcich mu zo zmluvy, VPN, 
všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné pri dodaní tovaru. 

5. Dodanie tovaru, sankcie 

5.1 Dodávateľ je povinný dodať tovar podľa pokynov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Dodávateľ je povinný dodať tovar v množstve, akosti 
a vyhotovení uvedenom v objednávke. Tovar musí byť náležite zabalený a zabezpečený pred poškodením, prípadne musia byť zo strany dodávateľa 
vykonané iné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Spoločne s tovarom je dodávateľ povinný dodať objednávateľovi aj všetky doklady 
vzťahujúce sa k tovaru, inak sa tovar považuje za nedodaný. 

5.2 Tovar sa nikdy nepovažuje za dodaný a povinnosť dodávateľa ho dodať za splnenú pred okamihom, kedy dodávateľ umožní objednávateľovi 
s tovarom nakladať v mieste uvedenom v objednávke. Pokiaľ miesto dodania nie je uvedené v objednávke, je dodávateľ povinný dodať tovar na 
adresu sídla objednávateľa. 

5.3 Poistiť tovar proti prepravným a iným poškodeniam na náklady objednávateľa môže dodávateľ len v prípade, ak si to objednávateľ vyslovene vyžiada 
v objednávke.  

5.4 Dodanie len časti tovaru dodávateľom je možné realizovať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 
5.5 Termíny dodania tovaru uvedené v objednávke sú záväzné. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť v deň nasledujúci po dni doručenia objednávky 

dodávateľovi. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadne na deň, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číslom zhoduje 
s dňom, na ktorý pripadla udalosť, od ktorej lehota na dodanie začala. Ak takýto deň v mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty na dodanie na posledný 
deň tohto mesiaca. 

5.6 V prípade odoslania tovaru na prepravu je dodávateľ povinný bezodkladne po jeho odoslaní zaslať objednávateľovi avízo o dodávke. Dodacie listy 
musia byť doručené s tovarom. Tovar sa považuje za prevzatý dňom, kedy je objednávateľovi umožnené nakladať s tovarom, čo objednávateľ 
potvrdí v dodacom liste. Potvrdenie prevzatia tovaru od prepravcu objednávateľom neznamená, že bol tovar prevzatý bez vád a poškodenia. 
Objednávateľ má lehotu 5 pracovných dní na prezretie tovaru s odbornou starostlivosťou a uplatnenie viditeľných vád a poškodení tovaru, pričom 
tým nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za akosť. 

5.7 V prípade dodania tovaru priamo dodávateľom sa o prevzatí tovaru spíše preberací protokol a ak to objednávateľ požaduje, vykoná sa aj kontrolná 
skúška tovaru. V preberacom protokole sa uvedenie deň a miesto prevzatia tvaru, dokumentácia odovzdaná spolu s tovarom, prípadné zjavné vady 
a poškodenia, ktoré mal tovar v čase prevzatia a výsledok kontrolnej skúšky tovaru, ak bola vykonaná. Pokiaľ sú pre riadne používanie tovaru 
potrebné špecifické zručnosti alebo postupy, je s nimi dodávateľ povinný oboznámiť objednávateľa (napr. zaučením obsluhy), čo sa taktiež uvedie 
v preberacom protokole. 

5.8 V prípade, ak je s dodaním tovaru spojená jeho montáž, vykoná sa kontrolná skúška až po úplnej montáži tovaru. Dodávateľ je povinný upozorniť 
v dostatočnom predstihu - najneskôr 5 pracovných dní pred montážou tovaru - na špecifické požiadavky, ktoré sú nevyhnutné na riadnu montáž 
tovaru. 

5.9 Tovar sa považuje za dodaný riadne a včas, ak bol dodávateľom dodaný v lehote stanovenej v objednávke na miesto v nej určené, alebo do sídla 
objednávateľa a zároveň: 
a) si objednávateľ neuplatnil v lehote 5 pracovných dní žiadne viditeľné vady a poškodenia tovaru pri dodaní tovaru podľa bodu 5.6., 
b) objednávateľ neuviedol žiadne viditeľné vady a poškodenia tovaru, ani sa nezistili žiadne vady pri kontrolnej skúške tovaru pri dodaní tovaru 

podľa bodu 5.7 a bodu 5.8. 
5.10 Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare a vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávateľa vždy jeho prevzatím. 
5.11 Omeškanie dodávateľa s dodaním tovaru o viac ako 10 dní sa považuje za podstatné porušenie uzavretej zmluvy a objednávateľ je oprávnený 

odstúpiť od zmluvy bez stanovenia dodatočného termínu dodania. V prípade, že bol stanovený fixný termín dodania tovaru, nastanú účinky 
odstúpenia od zmluvy objednávateľom už začiatkom omeškania dodávateľa, ak objednávateľ nepotvrdí dodávateľovi náhradný termín dodania 
tovaru. 

5.12 Ak sa dodávateľ dostane do omeškania s riadnym a úplným dodaním tovaru, alebo k nemu prislúchajúcich dokladov, je povinný uhradiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny tovaru za každý aj začatý deň omeškania s jeho dodaním. Ak mal byť tovar dodaný 
po častiach, vypočíta sa zmluvná pokuta z ceny tej časti tovaru, s dodaním ktorej sa dodávateľ dostal do omeškania.  

5.13 Pri zániku zmluvy s určeným fixným termínom dodania (bod 5.11) v dôsledku omeškania dodávateľa s dodaním tovaru je povinný dodávateľ uhradiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny tovaru. 

5.14 Zmluvné pokuty podľa bodov 5.12 a 5.13 týchto VPN sú splatné 30-tym dňom od doručenia výzvy objednávateľa na ich úhradu dodávateľovi. Výzva 
môže mať aj formu faktúry. Zaplatením zmluvnej pokuty dodávateľom nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ani povinnosť 
dodávateľa naďalej splniť povinnosť, s ktorou je v omeškaní.  

5.15 Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny tovaru, má dodávateľ nárok považovať od objednávateľa úrok z omeškania podľa § 
369 ods. 2 ObZ. 

5.16 Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodanie tovaru riadne a včas i v prípade, keď je jeho dodanie závislé od subdodávateľov alebo tretích 
osôb. 

5.17 V prípade neúplného dodania tovaru zo strany dodávateľa je objednávateľ podľa vlastného uváženia oprávnený čiastočné plnenie prijať, alebo 
odmietnuť.  

6. Cena a platobné podmienky 

6.1 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru len po dodaní tovaru v súlade s bodom 5.9. 
6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Faktúra 

ďalej musí obsahovať úplné a správne údaje o bankovom spojení dodávateľa, inak objednávateľ nezodpovedá za omeškanie so zaplatením ceny 
tovaru, ani za akékoľvek škody alebo ujmy vzniknuté dodávateľovi v dôsledku neuhradenia alebo oneskorenej úhrady ceny tovaru. 
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6.3 V prípade, že faktúra nie je vystavená v súlade s bodom 6.2, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na opravu. Lehota na zaplatenie 
v takom prípade neplynie a začne opätovne plynúť až okamihom doručenia riadne vystavenej faktúry objednávateľovi. Dodávateľ v opravenej 
faktúre uvedie novú lehotu splatnosti tak, aby mal objednávateľ najmenej 7 pracovných dní na jej včasnú úhradu.  

6.4 Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá a uvedená v objednávke alebo zmluve, ak bola uzatvorená písomne. V prípade, ak lehote nie je dohodnutá, 
je lehota splatnosti šesťdesiat (60) kalendárnych dní od riadneho dodania tovaru objednávateľovi. 

6.5 Dodávateľ je povinný doručiť faktúru objednávateľovi včas a v zmysle platnej legislatívy, inak sa lehota splatnosti predlžuje o dobu omeškania 
s doručením faktúry. 

6.6 Cena sa uhradí bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa. Cena sa považuje za zaplatenú v deň odpísania sumy peňažného záväzku 
z bankového účtu objednávateľa. Poplatky spojené s prevodom hradí každá strana na vlastné náklady. 

6.7 Objednávateľ nie je povinný uhradiť dodávateľovi zálohové platby alebo pro forma faktúry, pokiaľ sa na tom obidve strany výslovne nedohodli. 
6.8 Objednávateľ nie je povinný uhradiť faktúru vystavenú dodávateľom, pokiaľ nedodá tovar úplne, riadne a včas podľa bodu 5.9. Lehota splatnosti 

takto vystavenej faktúry, nezačne plynúť pokiaľ dodávateľ nesplní svoju povinnosť dodať tovar v súlade s bodom 5.9. 
6.9 Dodávateľ nie je oprávnený postupovať akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú voči objednávateľovi v súvislosti s dodaním tovaru, bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 
6.10 Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítavať akékoľvek pohľadávky, ktoré má voči objednávateľovi, s pohľadávkami objednávateľa, ktoré 

má objednávateľ voči dodávateľovi. 

7. Zodpovednosť za vady tovaru a záručné podmienky 

7.1 Dodávateľ poskytuje na dodaný tovar záruku za akosť po dobu 24 mesiacov od dodania, pokiaľ sa s objednávateľom výslovne nedohodne na dlhšej 
alebo kratšej záručnej dobe. Dodávateľ sa zaručuje, že tovar bude počas záručnej doby riade spôsobilý na účel určený v návode na použitie alebo 
v Objednávke a zachová si svoje obvyklé vlastnosti. 

7.2 Pokiaľ sa na tovare vyskytne v záručnej dobe akákoľvek vada, ktorá nie je spôsobená použitím tovaru v rozpore s jeho účelom, je dodávateľ povinný 
túto vadu odstrániť po jej nahlásení zo strany objednávateľa: 
a) bezodkladne, a to najneskôr do 15 dní, v prípade, že sa jedná o vadu, ktorá robí tovar nepoužiteľným, 
b) bezodkladne, a to najneskôr do 30 dní, v prípade, že sa jedná o vadu, ktorá nerobí tovar nepoužiteľným. 

7.3 Za nahlásenie vady zo strany objednávateľa sa považuje aj odoslanie emailu objednávateľom s popisom vád. 
7.4 Dodávateľ je oprávnený vadu odstrániť opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru. 
7.5 V prípade, ak dodávateľ neodstráni vadu tovaru v súlade s bodom 7.2, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej 

primeranej lehoty na splnenie povinnosti. Ak sa jedná o vadu, ktorá nerobí tovar nepoužiteľným, môže sa objednávateľ rozhodnúť, či od zmluvy 
odstúpi alebo bude požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru.  

7.6 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne opakovane tá istá vada alebo viac ako 
dve rozdielne vady. 

7.7 V prípade vady, ktorá robí tovar nepoužiteľným, je objednávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa náhradný tovar do času, kým dôjde 
k odstráneniu vady. Ak dodávateľ neposkytne objednávateľovi náhradný tovar, má objednávateľ voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 %  ceny tovaru denne za každý začatý deň neposkytnutia náhradného tovaru. 

7.8 Prevzatie tovaru s vadami zo strany objednávateľa nezbavuje dodávateľa povinnosti odstrániť vytýkané vady tovaru. 
7.9 Objednávateľovi nevzniknú nároky zo záruky, ak vady vzniknú v dôsledku používania tovaru v rozpore s návodom na obsluhu, údržbu alebo montáž, 

ktoré dodávateľ poskytol objednávateľovi alebo prirodzeným opotrebovaním. 

8. Dôverné informácie a obchodné tajomstvo 

8.1 Všetky výzvy, objednávky, iné písomnosti objednávateľa a s nimi súvisiace obchodné a technické informácie, s ktorými prišiel záujemca/dodávateľ 
do styku sa považujú za dôverné informácie. Záujemca/dodávateľ je povinný zachovávať bezvýhradnú mlčanlivosť o dôverných informáciách. 

8.2 V prípade, ak sa záujemca/dodávateľ oboznámi v súvislosti s dodaním tovaru s informáciami obchodnej, výrobnej, alebo technickej povahy 
súvisiacimi s podnikom objednávateľa a tieto  nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné, má sa za to, že tieto majú pre objednávateľa 
potenciálnu materiálnu a minimálne nemateriálnu hodnotu, pričom sú na základe vôle objednávateľa utajené, čo dostatočne zabezpečuje vhodným 
spôsobom, a preto predstavujú obchodné tajomstvo objednávateľa. Záujemca/dodávateľ je povinný zachovávať bezvýhradnú mlčanlivosť 
o obchodnom tajomstve objednávateľa. 

9. Rozhodné právo a právomoc súdov 

9.1 Práva a povinnosti objednávateľa a záujemcu/dodávateľa, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VPN alebo zmluvou, ak bola uzatvorená 
v písomnej forme sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona Obchodného zákonníka a inými príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými v SR. 

9.2 Záujemca/dodávateľ a objednávateľ sa zaväzujú riešiť všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú v súvislosti s dodaním tovaru, primárne vzájomným 
rokovaním o sporných otázkach. V prípade, ak medzi objednávateľom a záujemcom/dodávateľom nedôjde k dohode, výlučnú právomoc na riešenie 
sporov majú všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

10. Daňové ručenie 

10.1 V prípade, ak počas existencie zmluvného vzťahu založeného medzi objednávateľom a dodávateľom zmluvou, či objednávkou, alebo aj po jeho 

skončení, ak dosiaľ nebola vykonaná úhrada ceny tovaru, došlo alebo dôjde k zverejneniu dodávateľa v zozname podľa § 69 ods. 15 zákona č. 

222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon“), je objednávateľ oprávnený i) uhradiť časť ceny výškou zodpovedajúcu DPH z akejkoľvek 

faktúry vystavenej dodávateľom priamo na jeho osobný účet daňovníka v štátnej pokladnici, alebo na iný účet určený v rozhodnutí príslušného 

daňového úradu, pričom takto uhradená časť faktúry sa medzi stranami považuje za riadne plnenie; alebo ii) zadržať časť ceny tovaru výškou 

zodpovedajúcu DPH z každej faktúry dodávateľa až do okamihu, kedy mu dodávateľ preukáže odvedenie DPH z vystavenej faktúry príslušnému 

správcovi dane. Postupom podľa predchádzajúcej vety sa objednávateľ nedostane do omeškania s úhradou dotknutej  časti záväzku a dodávateľovi 

nevznikajú nároky spojené s omeškaním objednávateľa vyplývajúce mu zo zmluvy, objednávky alebo platných a účinných právnych predpisov. 

Zverejnenie dodávateľa v zozname podľa § 69 ods. 15 zákona je zároveň dôvodom na odstúpenie alebo čiastočné odstúpenie od zmluvy zo strany 

objednávateľa. Ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť DPH, ktorá sa považuje za nezaplatenú daň podľa ustanovenia § 69b zákona a za ktorú 

objednávateľ podľa zákona ručí, je objednávateľ okamihom vzniku takejto povinnosti oprávnený jednostranne započítať sumu vo výške 
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nezaplatenej dane s akoukoľvek existujúcou, hoc aj nesplatnou, vzájomnou pohľadávkou dodávateľa, a to z akéhokoľvek existujúceho zmluvného 

vzťahu s ním. 

11. Bezpečnostné opatrenia a iné dojednania 

11.1 Pri dodaní, montáži, alebo uvedení tovaru do prevádzky zodpovedá dodávateľ za dodržiavanie povinností vyplývajúcich mu zo všeobecne záväzných 
predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi, a tiež povinností na úseku nakladania s odpadmi a ochrany 
životného prostredia. Uvedená zodpovednosť sa vzťahuje na dodávateľa, jeho prípadných zamestnancov, subdodávateľov a akékoľvek iné osoby, 
prostredníctvom ktorých dodávateľ plní svoje povinnosti zo zmluvy.  

11.2 V prípade dodania tovaru do areálu a objektov spoločností Continental Matador Rubber, s.r.o. a Continental Matador Truck Tires s.r.o. v Púchove 
je dodávateľ povinný sa pred vstupom do objektov oboznámiť s internými predpismi oboch spoločností upravujúcimi povinnosti externých 
organizácii pri výkone činností v ich priestoroch, a to najmä s predpismi týkajúcimi sa BOZP a OPP a so smernicami č. 20, 33, 35, 37, 38, 39 a 53. 
Tieto interné predpisy sa dodávateľ zaväzuje bezvýhradne dodržiavať a v prípade, že v dôsledku konania alebo opomenutia konania dodávateľa, 
jeho zamestnancov alebo subdodávateľov bude objednávateľovi uložená zmluvná pokuta, zaväzuje sa túto v celosti objednávateľovi nahradiť. 

11.3 Dodávateľ prehlasuje, že tovar zodpovedá všetkým slovenským predpisom a normám a je v súlade s platnou legislatívou SR. Dodávateľ zodpovedá 
za všetky škody vzniknuté objednávateľovi porušením tejto zmluvnej povinnosti. Pri tovare, pri ktorom to platná legislatíva vyžaduje, je dodávateľ 
povinný doložiť „prehlásenie o zhode“. 

11.4 Ak má dodávateľ v súlade s § 273 Obchodného zákonníka vypracované vlastné obchodné podmienky, tieto nie sú pre objednávateľa záväzné, pokiaľ 
sú v rozpore s týmito VPN. V takom prípade budú konkrétne okolnosti obchodného vzťahu riešené priamo v zmluve, alebo objednávke. Ak sa však 
dodávateľ v cenovej ponuke alebo v zmluve zaviaže dodržiavať tieto VPN, vylučuje to aplikáciu jeho obchodných podmienok na daný obchodno-
právny vzťah.  

11.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy (objednávky) v prípadoch uvedených v týchto VPN a tiež vždy, keď sa dodávateľ dostane do úpadku, 
vstúpi do likvidácie, je proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bol takýto návrh proti 
nemu zamietnutý pre nedostatok majetku. 

11.6 Pokiaľ by bolo niektoré ustanovenie týchto VPN neplatné, je plne oddeliteľné od ich ostatných častí a jeho neplatnosť nemá vplyv na platnosť VPN 
ako celku. Objednávateľ sa zaväzuje nahradiť takéto neplatné ustanovenie novým platným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere 
zodpovedať jeho vôli prejavenej pri vydaní VPN a zároveň nebude v rozpore so zákonom, alebo nebude zákon obchádzať. Do času nahradenia 
neplatného ustanovenia bude platiť právna úprava obsiahnutá vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, najmä 
v Obchodnom zákonníku. 

11.7 Odchylné dojednania uvedené v zmluve alebo v objednávke majú prednosť pred jednotlivými ustanoveniami týchto VPN.  
11.8 Tieto VPN nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.12.2020 a v celom rozsahu nahrádzajú doterajšie Všeobecné podmienky nákupu, využívané 

jednotlivými objednávateľmi ako členmi obchodnej skupiny GIMAX. 

V Púchove, dňa 17.12.2020 


