Tieto Všeobecné nákupné podmienky sú platné od 01.04.2012.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES SLOVAKIA, s.r.o.
I.
1.

2.
3.
4.

Rozsah platnosti
Ustanovenia týchto všeobecných nákupných podmienok sa bezvýhradne aplikujú na všetky dodávky
dojednané na základe našich objednávok resp. zmlúv. Dodatky, ako aj obchodné podmienky
stanovené našimi dodávateľmi, ktoré sa nezhodujú s našimi všeobecnými podmienkami sú platné len
v takom rozsahu v akom boli nami písomne potvrdené. Naše nákupné podmienky sa aplikujú aj
v prípade bezvýhradnej akceptácie dodávok tovarov alebo služieb, resp. ak zaplatíme za takéto
dodávky aj napriek tomu, že vieme o nesúlade resp. o dodatočných podmienkach na strane
dodávateľa.
Ústne dohody sú neplatné. Akékoľvek dodatky k našim objednávkam alebo zmluvám sú záväzné
a platné len v prípade nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.
Tieto nákupné podmienky zaväzujú podnikateľov v zmysle ustanovenia § 261 ods. 1 Obchodného
zákonníka SR.
Tieto nákupné podmienky sa vzťahujú aj na budúce vzťahy s dodávateľom.

II.
Objednávky, Potvrdzovanie objednávok, Zrušenie objednávok
1. Dodávateľ sa zaväzuje akceptovať našu objednávku zaslaním písomného potvrdenia podpísaného
zodpovednou osobou v nami určenej primeranej dobe.
2. V prípade návrhu na vyhlásenie konkurzu, alebo v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok
dodávateľa, môžeme objednávku a/alebo zmluvu jednostranne zrušiť.
III.
Čas dodania
1. Dátumy dodávok určené v našich objednávkach a dátumy uvoľnenia objednávok sú záväzné a musia
byť striktne dodržané.
2. Dodávateľ je povinný okamžite písomne informovať naše nákupné oddelenie o nebezpečenstve
omeškania dodávok, resp. nedodržania dohodnutých termínov dodávok.
3. V prípade omeškania dodávky zo strany dodávateľa sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka SR, najmä právo požadovať od dodávateľa náhradu škody namiesto zmluvného plnenia,
ak toto plnenie nebolo poskytnuté ani v dodatočnej primeranej lehote, okrem prípadov keď
dodávateľ preukáže, že za porušenie zmluvných povinností nezodpovedá.
IV.

Oznámenie o odoslaní
Na základe našej požiadavky je dodávateľ povinný pri odosielaní tovaru vystaviť potvrdenie
o odoslaní s uvedením čísla našej objednávky, presným označením tovaru a vyvážaného množstva,
a ďalšími údajmi bežne používanými pri odosielaní (napr. označenie prepravcu, druh dopravy a číslo
zásielky) v deň odoslania tovaru.

V.
1.

Prijatie dodávky
Za záväzné sa považujú tie údaje o množstve, hmotnosti a vlastnostiach tovaru, ktoré boli zistené na
základe našej vstupnej kontroly po dodaní.
Štrajky, prerušenia prevádzky, ako aj zásahy vyššej moci nás zbavujú záväzku prijať dodávku
v takom rozsahu, v akom sme v dôsledku vyššej moci nútení zredukovať naše požiadavky.

2.

VI.
Cena a platobné podmienky
1. Ceny uvedené v objednávke sú záväzné. Ceny zahŕňajú všetky náklady na balenie a dodanie
v súlade s dodacou podmienkou DDP (Incoterms 2010), na nami určené miesto dodania, pokiaľ nie
je výslovne a písomne dohodnuté inak. Vrátenie vratných obalov sa uskutočňuje na základe
osobitnej písomnej dohody.
2. Ceny sú dohodnuté bez DPH.
3. Podrobnosti uvedené v našich objednávkach a v uvoľnených objednávkach sú záväzné. Kópie faktúry
musia byť doručené (faxom alebo mailom) v deň odoslania tovaru. Originál faktúry musí byť zaslaný
na príslušnú adresu poštou alebo spolu so zásielkou tovaru. Môžeme spracovať len tie faktúry, ktoré
obsahujú číslo objednávky uvedené v našej objednávke a ostané údaje požadované právnymi
predpismi, najmä uvedenie príslušnej sadzby DPH. Dodávateľ je zodpovedný za všetky následky,
ktoré vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností, až kým nepreukáže, že toto porušenie
povinností nezavinil.
4. Faktúry sú splatné najneskôr 15. deň druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nám bol
tovar dodaný, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. V prípade, že je dohodnutá skoršia splatnosť
faktúry môžeme od dodávateľa požadovať zľavu z dohodnutej ceny vo výške 3%.
5. Vyhradzujeme si právo odložiť zaplatenie kúpnej ceny v prípade, že nám dodávateľ nepreukáže, že
v plnej výške zaplatil za nami dodaný tovar.
6. Máme právo na náhradu škody a uplatnenie si zádržného práva v rozsahu stanovenom právnymi
predpismi. Tiež si vyhradzujeme právo odložiť platbu kúpnej ceny alebo jej časti až dovtedy, kým
dodávateľ plne neuspokojí naše požiadavky.
VII.
Dodacie podmienky a dodacie dokumenty
1. Dodávka bude uskutočnená v súlade s dodacou podmienkou DDP (Incoterms 2010), ak nebolo
písomne dohodnuté inak, na nami určené miesto dodania.
2. Dodávateľ je povinný na všetkých prepravných dokumentoch a dodacích listoch jasne uviesť číslo
objednávky uvedené v našej objednávke; v prípade, že dodávateľ poruší toto ustanovenie,
zodpovedá za omeškanie v spracovaní.
VIII.
Kontrola dodávky – zodpovednosť dodávateľa za vady
1. Po dodaní tovaru sme povinní uskutočniť vstupnú kontrolu za účelom zistenia zjavných (viditeľných)
vád a zjavných odchýlok v identite a množstve tovaru. Zistené vady a odchýlky sme povinní oznámiť
dodávateľovi bez zbytočného odkladu písomne, faxom, e-mailom alebo telefonicky. Vyhradzujeme si
právo na vykonanie vstupnej kontroly tovaru vo väčšom rozsahu. Reklamácia iných než zjavných vád
tovaru musí byť vykonaná ihneď potom ako boli tieto vady zistené v procese riadneho vykonávania
podnikateľských činností. V tejto súvislosti dodávateľ nemôže namietať oneskorenú reklamáciu.
V prípade uzatvorenia osobitnej dohody o zabezpečení kvality s dodávateľom sa na kontrolu
dodaného tovaru a reklamácie prednostne použijú ustanovenia osobitnej dohody.
2. Ak je z dôvodu vysokej vadnosti dodávky nevyhnutné uskutočniť podrobnejšiu kontrolu ako je
zvyčajná vstupná kontrola, bude náklady na jej vykonanie znášať dodávateľ.
3. Uplatnenie nárokov z vád tovaru sa uskutoční v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami.
V prípade zistenia vád máme právo rozhodnúť sa či budeme požadovať odstránenie vady, alebo
dodanie náhradného tovaru. Vyhradzujeme si právo na náhradu škody, najmä náhradu škody
namiesto zmluvného plnenia.
4. V nevyhnutných prípadoch, najmä v prípadoch hroziaceho nebezpečenstva, sme oprávnení odstrániť
zistené vady v našej réžií a na náklady dodávateľa.
5. Záručná doba je 36 mesiacov odo dňa potvrdenia prevzatia tovaru.
IX.

X.
1.

2.

3.

Vykonávanie prác v našich priestoroch
Osoby vykonávajúce prácu v našich priestoroch za účelom plnenia zmluvných povinností dodávateľa
sú povinné dodržiavať interné aj všeobecne záväzné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, protipožiarne opatrenia, ako aj predpisy pre pohyb osôb v našich priestoroch.
Zodpovednosť za výrobok – zbavenie sa zodpovednosti - poistenie
V prípade zodpovednosti dodávateľa za škodu spôsobenú výrobkom je dodávateľ povinný zbaviť nás
akýchkoľvek nárokov na náhradu škody uplatňovaných treťou stranou, a to ihneď ako ho o to
požiadame, najmä v prípadoch keď je škoda spôsobená okolnosťami spočívajúcich na strane
dodávateľa a samotný dodávateľ nesie zodpovednosť voči tretej strane.
V súlade s ustanovením § 373 a nasl. Obchodného zákonníka je dodávateľ povinný nahradiť všetky
náklady, ktoré nám vznikli pri kampani na stiahnutie výrobkov z obehu. V prípade potreby budeme
dodávateľa informovať o podstatných skutočnostiach a o rozsahu tejto kampane a umožníme mu
konať v danej situácií. Ostatné zákonné nároky zostávajú nedotknuté.
Počas trvania zmluvy, resp. kým nedôjde k určeniu výšky náhrady škody spôsobenej vadným
výrobkom je dodávateľ povinný uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným
výrobkom s krytím vo výške min. 5 miliónov Eur pre každý prípad škody spôsobenej na zdraví alebo
majetku; naše nároky na prípadnú náhradu škody však nie sú obmedzené uvedenou sumou
poistného krytia.

XI.
Priemyselné práva
1. Dodávateľ zaručuje, že dodaný tovar, resp. jeho používanie neporušuje žiadne práva priemyselného
vlastníctva ani iné práva tretích osôb v Slovenskej republike alebo v zahraničí.
2. Na základe výzvy je dodávateľ povinný zbaviť nás, resp. nášho zákazníka zodpovednosti voči
akýmkoľvek nárokom tretích strán uplatnených v súvislosti s dodávkou tovaru alebo jeho použitím.
Bez súhlasu dodávateľa nie sme oprávnení uzatvoriť s treťou stranou žiadnu dohodu, najmä
dohodu o urovnaní.
3. Povinnosť dodávateľa zbaviť nás zodpovednosti sa vzťahuje aj na všetky nevyhnutné výdavky,
ktoré vznikli nám resp. našim zákazníkom ako dôsledok, resp. v súvislosti s uplatňovaním nárokov
tretích osôb.
4. Lehota na uplatnenie vyššie uvedených nárokov je 10 rokov od uzatvorenia zmluvy.
XII.
Výhrada vlastníckeho práva, Poskytovanie materiálov a nástrojov
1. Akékoľvek materiály poskytnuté dodávateľovi zostávajú v našom vlastníctve a môžu byť použité
výhradne na dohodnutý účel a v súlade so zmluvou. Ich spracovanie alebo prepracovanie
dodávateľom smie byť vykonané len v náš prospech. V prípade spracovania s vecami, ktoré nie sú
v našom vlastníctve, sme oprávnení byť spoluvlastníkom takej veci v podiele hodnoty našich
súčiastok alebo materiálu (kúpna cena plus DPH) voči hodnote vecí patriacich iným stranám v čase
ich spracovania.
2. V prípade neoddeliteľného spojenia nášho materiálu s inými položkami, ktoré nie sú v našom
vlastníctve, nám vzniká spoluvlastnícke právo k novo vyrobeným výrobkom v podiele
zodpovedajúcom hodnote nami poskytnutého materiálu (kúpna cena plus DPH) voči hodnote
položiek, ktoré sú vlastníctvom iných strán v momente spracovania. V prípade spracovania
spôsobom, v ktorom je materiál, ktorý nie je našim vlastníctvom, považovaný za hlavnú položku, je
dodávateľ povinný priznať nám pomerné spoluvlastnícke právo k veci; dodávateľ je povinný chrániť
naše práva k veciam, ktoré sú v našom vlastníctve alebo spoluvlastníctve.
3. Dodávateľ zodpovedá za stratu alebo poškodenie vecí v našom vlastníctve. O akomkoľvek
poškodení, strate alebo zničení týchto vecí je dodávateľ povinný nás ihneď informovať.
4. Akékoľvek nástroje poskytnuté dodávateľovi zostávajú v našom vlastníctve. Dodávateľ je povinný
použiť poskytnuté nástroje výhradne na výrobu našich výrobkov, pričom je povinný na základe
našej výzvy tieto nástroje na vlastné náklady vrátiť. Dodávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady
poistiť nástroje v našom vlastníctve min. do výšky ich nadobúdacej hodnoty pre škodu spôsobenú
ohňom, vodou alebo krádežou. Dodávateľ na nás súčasne postupuje právo žiadať náhradu škody
v rámci riešenia poistnej udalosti a my uvedené právo prijímame. Dodávateľ je povinný vykonávať
riadnu údržbu a nevyhnutné opravy nástrojov na svoje náklady. Dodávateľ je povinný okamžite nás
informovať o akejkoľvek škode na nástroji. Ak dodávateľ poruší tieto ustanovenia, máme právo
požadovať náhradu škody, ktorá tým vznikla.
XIII. Dôvernosť
Vyhradzujeme si vlastnícke právo a právo duševného vlastníctva k vzorom, dizajnom, výkresom,
kalkuláciám a iným dokumentom odovzdaným dodávateľovi. Výrobky, ktoré sú vyrobené podľa
našich vzorov, dizajnov, nákresov, kalkulácií a iných nami vyhotovených dokumentov, alebo podľa
našich utajovaných informácií, našimi nástrojmi, alebo nástrojmi odvodenými od našich nástrojov,
nesmú byť dodávateľom použité, ponúkané alebo poskytnuté tretej strane a musia byť udržiavané
v tajnosti. Tento záväzok mlčanlivosti analogicky platí aj pre všetky technické, majetkové alebo
obchodné informácie poskytnuté dodávateľovi v súvislosti s našimi obchodnými záležitosťami bez
ohľadu na to, či sú v písomnej, ústnej, elektronickej alebo inej forme. Takéto informácie môžu byť
použité výlučne za účelom uskutočnenia dodávok na základe našich objednávok a musia nám byť
vrátené aj bez vyzvania na náklady dodávateľa. Tieto informácie nesmú byť poskytnuté tretej
strane bez nášho výslovného písomného súhlasu. Záväzok mlčanlivosti pretrváva aj po skončení
platností zmluvy, zaniká len v prípade a v rozsahu, v akom sa stali verejne známe (bez zavinenia
dodávateľa). Porušenie tohto záväzku zo strany dodávateľa bude považované za porušenie
obchodného tajomstva s príslušnými následkami podľa § 17 a nasl. Obchodného zák.
XIV.

XV.

Ochrana ľudských práv
Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať základné ľudské práva, dodržiavať zákaz diskriminácie osôb,
vytvárať bezpečné a uspokojivé pracovné podmienky, nezamestnávať ľudí proti ich vôli
a nevyužívať detskú pracovnú silu.

Protikorupčné pravidlá
Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať a zabezpečí aby jeho zamestnanci dodržiavali národné, Európske
a iné protikorupčné predpisy. Za týmto účelom bude dodávateľ riadne viesť svoje účtovné záznamy
o platbách a finančných transakciách. Dodávateľ nás zbaví zodpovednosti voči akýmkoľvek trestom,
ktoré nám môžu byť udelené v dôsledku jeho porušenia týchto predpisov.

XVI.
Kontrola vývozu
Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať národné, Európske a medzinárodné pravidlá o kontrole exportu
a je povinný informovať nás o tom, že ním dodávané výrobky sú klasifikované ako tovar dvojitého
použitia v súlade so zoznamom kontrolovaného tovaru akým je napr. Nariadenie Rady (ES) č.
1334/2000, alebo Commerce Control List (CCL) of U.S. Export Administration Regulation (EAR). Ak
je to podľa vyššie uvedených pravidiel nevyhnuté na uskutočnenie dodávok, je dodávateľ povinný
(s našou pomocou) získať príslušnú licenciu.
XVII. Ochrana životného prostredia
Dodávateľ zaručuje, že k nám dodávané výrobky sú plne v súlade s Európskymi alebo národnými
predpismi o registrácií, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), o zákaze
používania nebezpečných látok (RoHS) a inými pravidlami, resp. našimi internými požiadavkami vo
vzťahu k ochrane životného prostredia. Dodávateľ nás bezodkladne informuje o tom, že výrobky
obsahujú nebezpečný materiál a predloží zoznam nebezpečných látok vo výrobkoch pred ich
odoslaním a zašle nám tento zoznam spolu s tovarom. Zároveň nám dodávateľ poskytne písomné
inštrukcie s potrebnými manipulačnými pokynmi a bezpečnostnými opatreniami, slúžiacimi na
predchádzanie škôd na zdraví, živote a majetku.
XVIII. Dodržiavanie právnych predpisov
Predávajúci sa zaväzuje, že vykonávaním svojich podnikateľských aktivít nebude porušovať
všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia, správne akty, zmluvy vrátane týchto nákupných
podmienok, tiež práva duševného vlastníctva, technické predpisy a predpisy o zhode výrobkov,
pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pravidlá hospodárskej súťaže. Dodávateľ nás
zbaví zodpovednosti voči akýmkoľvek trestom, ktoré nám môžu byť udelené v dôsledku jeho
porušenia týchto predpisov.
XV.
Zásoba náhradných dielov – záruka dostupnosti
1.
Pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak, dodávateľ je povinný oznámiť nám akúkoľvek
projektovanú technickú modifikáciu týkajúcu sa nami odsúhlasených výrobkov, a to ihneď ako je
to možné, najneskôr však 6 mesiacov pred prijatím danej modifikácie.
2.
Z dôvodu zabezpečenia našej produkcie náhradných súčiastok musí byť dodávateľ schopný
dodávať nám ním vyrábaný tovar, ktorý sa používal v našich výrobkoch počas 2 rokov od
skončenia sériovej výroby našich výrobkov. Ak dodávateľ ešte pred uplynutím tejto 2-ročnej doby
zistí, že uvedenú podmienku nesplní, je povinný ihneď nám tú to skutočnosť oznámiť. V prípade,
že neexistuje iné rozumné riešenie, je dodávateľ povinný zabezpečiť splnenie našich požiadaviek
na celé nami požadované obdobie.
XVI.
Riešenie sporov, Rozhodné právo
1. Akékoľvek spory vyplývajúce z obchodných vzťahov budú riešené predovšetkým vzájomnou
dohodou. Ak k takejto dohode nedôjde, budú spory predložené na rozhodnutie príslušnému súdu
Slovenskej republiky.
2. Vzájomné vzťahy medzi nami a dodávateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka Slovenskej republiky a právnym poriadkom Slovenskej republiky, bez použitia
Medzinárodnej dohody o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru.

