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FEAG SLK Elektro, s.r.o.

Všeobecné nákupné podmienky
Verzia (Stav): 1. júna 2020

A) Predmetom týchto Všeobecných nákupných podmienok (§273
Obch. zák.) je úprava právnych vzťahov medzi objednávateľom
a dodávateľom  vznikajúcich pri dodaní tovaru a/alebo služieb
dodávateľom  pre  spoločnosťou  FEAG  SLK  Elektro  s.r.o.  Pre
účely  týchto  Všeobecných  nákupných  podmienok  sa
objednávateľom rozumie spoločnosť  FEAG SLK Elektro  s.r.o.,
Elektrárenská 10, 945 01 Komárno, zapísaná v OR Okresného
súdu  Nitra,  oddiel:  Sro,  vložka  č.:  1460/N,  IČO:  31420150,
a dodávateľom akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba
dodávajúca  tovar  (zahŕňajúc  aj  dielo)  alebo  službu  pre
objednávateľa.

B) Aplikácia  akýchkoľvek  všeobecných  obchodných  podmienok
(bez ohľadu na ich označenie)  druhej  zmluvnej  strany alebo
akýchkoľvek  iných  všeobecných  obchodných  podmienok  je
týmto výslovne vylúčená,  pokiaľ sa zmluvné strany písomne
nedohodnú inak.

C) Zmeny  týchto  všeobecných  nákupných  podmienok  alebo
vylúčenie  aplikácie  ktoréhokoľvek  z  ich  ustanovení  sú  pre
zmluvné  strany  záväzné  iba  vtedy,  ak  sa  na  nich  zmluvné
strany písomne dohodli v zmluve resp. objednávke. Odchylné
dojednania  písomne  potvrdené  v  zmluve  resp.  objednávke
majú  prednosť  pred  znením  týchto  Všeobecných  nákupných
podmienok.

1. Objednávka a potvrdenie objednávky
1.1 Ak  dodávateľ  objednávku  písomne nepotvrdí  do  sedem dní  od  jej

doručenia  (potvrdenie  objednávky),  môže  objednávateľ  objednávku
zrušiť.

1.2 Odchýlky, zmeny alebo dodatky k objednávke uvedené dodávateľom
v  potvrdení  objednávky  sa  stávajú  súčasťou  zmluvy  len  ak  ich
objednávateľ  písomne  potvrdí.  Objednávateľ  nie  je  viazaný
akýmikoľvek  všeobecnými  obchodnými  podmienkami  dodávateľa,
okrem prípadu, ak ich výslovne písomne odsúhlasil. Prijatie dodávok,
služieb  alebo  platieb  nepredstavuje  takýto  súhlas.  Neuplatňujú  sa
ustanovenia  z  iných  dokumentov  dodávateľa  (napr.  špecifikácie,
formuláre  s  údajmi,  technická  dokumentácia,  reklamné  materiály,
potvrdenie  objednávky  alebo  dodacie  listy),  ktoré  sa  odchyľujú  od
týchto Všeobecných nákupných  podmienok (napr. pokiaľ ide o právne
podmienky , zodpovednosť, obmedzenie používania).

2. Užívateľské práva
2.1 Dodávateľ  udeľuje  objednávateľovi  nevýhradné,  prenosné,

celosvetovo platné a časovo neobmedzené právo:
2.1.1 využívať  dodávky  a  služby  vrátane  príslušnej  dokumentácie,

integrovať ich do iných produktov a distribuovať ich;
2.1.2 inštalovať, uvádzať do prevádzky, testovať a prevádzkovať softvér a

príslušnú dokumentáciu (ďalej spoločne označované ako „softvér“);
2.1.3 udeľovať  sublicenciu  na  užívateľské  práva  uvedené  v  bode  2.1.2

obchodne  prepojeným  spoločnostiam  (ďalej  len  „pridružené
spoločnosti“),  povereným tretím stranám,  distribútorom a koncovým
zákazníkom;

2.1.4 Pridružené  spoločnosti  a  iní  distribútori  majú  oprávnenie  udeľovať
koncovým zákazníkom právo na používanie podľa bodu 2.1.2;

2.1.5 používať a kopírovať softvér na integráciu do iných produktov alebo
umožniť  jeho používanie a  kopírovanie  pridruženým spoločnostiam,
oprávneným tretím stranám alebo iným distribútorom.

2.1.6 distribuovať,  predávať,  prenajímať,  lízingovať  softvér,  sprístupňovať
ho  na  stiahnutie  alebo  ho  sprístupniť  verejnosti,  napr.  formou
poskytovania  aplikačných  služieb  alebo  iných  druhov  použitia,  a
kopírovať softvér v nevyhnutnom rozsahu za predpokladu, že počet
súbežne  používaných  licencií  nepresiahne  počet  nadobudnutých
licencií;

2.1.7 udeľovať  sublicenciu  na  užívateľské  práva  podľa  bodu  2.1.6
pridruženým  spoločnostiam,  povereným  tretím  stranám  a
distribútorom.

2.2 Objednávateľ,  pridružené spoločnosti  a  distribútori  sú  okrem práva
udeleného  v  bode  2.1  oprávnení  povoliť  koncovým  zákazníkom
prevod jednotlivých licencií.

2.3 Všetky  sublicencie  udelené  objednávateľom  musia  poskytovať
primeranú  ochranu  duševného  vlastníctva  dodávateľa  softvéru,  s
uplatnením  rovnakých  zmluvných  ustanovení,  aké  používa
objednávateľ na ochranu svojho duševného vlastníctva.

2.4 Dodávateľ  je  povinný  informovať  objednávateľa  najneskôr  pri
potvrdení  objednávky,  či  jeho  dodávky  obsahujú  open  source
komponenty  (komponenty  s  otvoreným  zdrojovým  kódom).  Ide  o
softvér, hardvér alebo iné informácie, ktoré sú bezplatne poskytované

akémukoľvek používateľovi s právom upravovať resp. distribuovať ich
na základe príslušnej licencie (napr. licencie GPL, LGPL alebo MIT). Ak
dodávky  obsahujú  open  source  komponenty,  je  dodávateľ  povinný
splniť  podmienky  všetkých  príslušných  licencií  typu  open  source  a
poskytnúť  objednávateľovi  všetky  práva  a  informácie  potrebné  na
splnenie  týchto  licenčných  podmienok.  Dodávateľ  musí  dodať
objednávateľovi ihneď po potvrdení objednávky nasledovné:

- Dokument so zoznamom všetkých obsiahnutých open source 
komponentov a ich verzií, textov všetkých príslušných licencií a 
informácií o autorských právach a autorských poznámok s 
príslušnou štruktúrou a obsahom, ako aj

- kompletný zdrojový kód použitého open source softvéru vrátane 
skriptov a informácií o vývojovom prostredí, ak to vyžadujú príslušné
licencie.

2.5 Dodávateľ bude informovať objednávateľa dostatočne včas, najneskôr
však  pri  potvrdení  objednávky  písomnou  formou,  ak  používa  open
source  licencie  s  tzv.  „copyleft  efektom“,  ktorý  môže  s  ohľadom na
zamýšľaný  spôsob  využitia  ovplyvniť  výrobky  objednávateľa.  To  je
prípad,  keď  licenčné  podmienky  open  source  komponentov
používaných dodávateľom vyžadujú, aby výrobky objednávateľa alebo
od nich odvodené dodávky mohli byť ďalej distribuované iba za splnenia
licenčných  podmienok  pre  open  source,  napr.  pri  sprístupnení
zdrojových  kódov.  V  takom  prípade  je  objednávateľ  oprávnený
objednávku zrušiť do dvoch týždňov od prijatia úplných informácií.

3. Termín plnenia, zmluvná pokuta pri porušení povinností
3.1 O včasnosti dodávok rozhoduje čas prijatia na mieste určenia/dodania

stanovenom objednávateľom podľa  Incoterms ® 2010, o včasnosti
dodávok s inštaláciou alebo montážou, ako aj služieb rozhoduje čas
prevzatia objednávateľom.

3.2 V  prípade  oneskorenia  dodávky  alebo  služby  resp.  v  prípade
dodatočného  plnenia  je  nutné  o  tom  objednávateľa  okamžite
informovať a vyžiadať si jeho stanovisko.

3.3 V prípade omeškania s dodaním plnenia alebo jeho časti  zo strany
dodávateľa  je  objednávateľ  oprávnený  účtovať  za  každý  začatý
pracovný deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % (nula celá tri
percenta) z celkovej zmluvnej ceny objednaného plnenia, maximálne
však  do  sumy 20  % (dvadsať   percent)  z  celkovej  zmluvnej  ceny
objednaného plnenia.

3.4 Ďalšie  alebo  iné  právne  nároky  objednávateľa  vrátane  nároku  na
náhradu  škody  popri  ako  aj  nad  rámec  zmluvnej  pokuty  zostávajú
nedotknuté.

4. Prechod rizík, doprava, miesto plnenia, prevod vlastníctva
4.1 Pri dodávkach s inštaláciou alebo montážou a pri službách prechádza

riziko na objednávateľa pri prijatí, pri dodávkach bez inštalácie alebo
montáže  pri  prevzatí  objednávateľom  na  určenom  mieste/mieste
dodania  v  súlade  s  Incoterms  ®  2010.  Pokiaľ  nebolo  písomne
dohodnuté  inak,  platí  DDP  (dohodnuté  miesto  určenia)  podľa
Incoterms ® 2010, ak (a) sídlo dodávateľa a miesto určenia sú v tej
istej  krajine  alebo  ak  (b)  sa  sídlo  dodávateľa  aj  miesto  určenia
nachádzajú v Európskej únii.  Ak vyššie uvedené požiadavky nie sú
splnené  a  pokiaľ  nie  je  dohodnuté  inak,  platí  DAP  (dodanie  na
dohodnuté miesto určenia) Incoterms ® 2010.

4.2 Pokiaľ  nie  je  dohodnuté  inak,  sú  náklady  na  primerané  balenie
zahrnuté  v  dohodnutej  odmene.  Ak  náklady  na  prepravu  znáša
objednávateľ,  musí  byť  pripravenosť  na  odoslanie  s  údajmi  podľa
bodu  4.3  oznámená  okamžite.  Dodávateľ  dopraví  dodávky  za
najnižšiu  cenu  pri  zachovaní  požiadaviek  na  bezpečnú  prepravu
a dodanie dodávky, pokiaľ objednávateľ nestanovil konkrétny spôsob
dopravy  alebo  neuzavrel  prepravnú  zmluvu.  V  zmysle  dohody
DAP/DDP (dohodnuté miesto určenia) podľa Incoterms® 2010 môže
objednávateľ  určiť  aj  spôsob  dopravy.  Dodatočné  náklady  na
akúkoľvek zrýchlenú dopravu potrebnú na dodržanie termínu dodania
znáša dodávateľ.

4.3 Ku každej dodávke musia byť priložené sprievodné alebo dodacie listy
s uvedením obsahu a úplného kódu objednávky.

4.4 Pokiaľ sa strany dohodnú, že dodávateľ zabezpečí dopravu dodávok,
ktoré obsahujú nebezpečný tovar, na účet objednávateľa, je dodávateľ
povinný  zaslať  prepravcovi,  ktorému  udelil  objednávateľ  príkaz  na
prepravu, údaje o nebezpečnom tovare požadované zákonom. Aj  v
týchto prípadoch je dodávateľ zodpovedný za balenie, označovanie,
bezpečnostné značenie atď. v súlade so zákonom, ako aj za použitý
druh dopravy.

4.5 Ak objednávateľ oznámi dodávateľovi,  že po dodávke je plánovaná
následná preprava iným dopravcom, dodávateľ je povinný zohľadniť
príslušné  predpisy  o  nebezpečnom  tovare  aj  vzhľadom  na  ďalšiu
prepravu.

4.6 Vlastníctvo  predmetu  dodania  prechádza  na  objednávateľa  pri
odovzdaní resp. prevzatí.
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5. Platby, faktúry
5.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, faktúry sú splatné do 30 (tridsiatich) dní.

Lehota  splatnosti  začína  plynúť  po  úplnom  dodaní  zásielky  alebo
služby a doručení riadne a oprávnene vystavenej faktúry dodávateľa.

5.2 Každá faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí na nej
byť uvedený kód objednávky a čísla jednotlivých položiek. Pokiaľ tieto
údaje chýbajú, lehota faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začne
plynúť až doručením riadne vystavenej faktúry.  

5.3 Ak  je  dodávateľ  povinný  poskytnúť  preukázať  testy  materiálu,
protokoly o skúškach, dokumentáciu o kvalite alebo iné dokumenty,
považuje  sa  dodanie  za  úplné  až  po  prijatí  týchto  dokumentov.
Uplatnenie  zľavy  je  objednávateľ  oprávnený  vykonať  aj   tak,  že
objednávateľ  započíta  alebo  zadrží  platby  v  primeranej  výške  na
základe zistených nedostatkov.

5.4 Vykonanie  akejkoľvek  úhrady  objednávateľom  neznamená,  že
dodávky  alebo  služby  boli  vykonané  v  súlade  so  zmluvou  ani
neznamenajú akékoľvek uznanie záväzku.

6. Vstupné kontroly
6.1 Objednávateľ  bez  zbytočného  odkladu  po  prijatí  dodávok  na

dohodnutom mieste určenia skontroluje množstvo a druh dodaného
tovaru a či tento nevykazuje viditeľné poškodenie, ku ktorému došlo
pri doprave, alebo iné zjavné nedostatky.

6.2 Ak objednávateľ  zistí  nedostatky  počas vyššie  spomínanej  kontroly
alebo neskôr, informuje o nich dodávateľa.

6.3 Reklamácie vád zistiteľné  pri prevzatí dodávky  je možné uplatniť do
dvoch  mesiacov  od  dodania  zásielky  alebo  služby  alebo,  ak  sú
nedostatky  zistené  až  pri  použití,  spracovaní  alebo  uvedení  do
prevádzky, od času ich zistenia.

6.4 Objednávateľ nie je vo vzťahu k dodávateľovi povinný vykonať žiadne
iné kontroly a oznámenia okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie.

7. Zodpovednosť za nedostatky
7.1 Ak sú nedostatky zistené pred alebo počas prechodu rizík alebo sa

vyskytnú  počas  záručnej  doby   stanovenej  v  bode  7.8  a  7.9,  je
dodávateľ  povinný  podľa  výberu  objednávateľa  buď  odstrániť
nedostatky na svoje vlastné náklady alebo nanovo dodať bezchybnú
zásielku  alebo  službu.  To  platí  aj  pre  dodávky,  pri  ktorých  sa
vykonáva len námatková kontrola. Právo výberu z uvedených nárokov
má objednávateľ a to podľa svojho uváženia.

7.2 Ak  dodávateľ  neuskutoční  dodatočné  plnenie  v  primeranej  lehote
stanovenej objednávateľom, je objednávateľ oprávnený

7.2.1 úplne alebo čiastočne bez náhrady odstúpiť od zmluvy alebo
7.2.2 požadovať zníženie ceny alebo
7.2.3 vykonať  alebo  zabezpečiť  opravu  alebo  novú  dodávku  na  náklady

dodávateľa a
7.2.4 požadovať namiesto plnenia náhradu škody.

O včasnosti dodatočného plnenia rozhoduje prijatie na mieste určenia.
7.3 Práva  uvedené  v  bode  7.2  možno  uplatniť  bez  predchádzajúceho

upozornenia  v  prípade,  ak  má  objednávateľ  osobitný  záujem  na
okamžitom dodatočnom plnení, aby tak zabránil vlastnému omeškaniu
alebo z iných nutných dôvodov, a výzva dodávateľovi na odstránenie
nedostatkov  v  rámci  primeranej  lehoty  preňho  nie  je  prijateľná.
Zákonné  ustanovenia  o  zbytočnosti  stanovenia  lehoty  zostávajú
nedotknuté.

7.4 N/A.
7.5 Ďalšie alebo iné právne nároky objednávateľa  než uvedené v bode

7.1 a 7.2 zostávajú nedotknuté.
7.6 Ak dodávateľ v rámci svojej povinnosti odstrániť nedostatky uskutoční

novú dodávku alebo opravu, začínajú lehoty uvedené v bode 7.8 a 7.9
plynúť odznova.

7.7 Dodávateľ  nesie  bez  ohľadu  na prechod rizika  dodávky náklady a
riziko za opatrenia potrebné k dodatočnému plneniu (napr. náklady na
vrátenie, dopravu, náklady na montáž a demontáž).

7.8 Za  akékoľvek  dodanie  (tovar,  služba)  poskytuje  dodávateľ
objednávateľovi  záruku  za  akosť  v trvaní  30  (tridsať)  mesiacov  od
okamihu dodania.

7.9 Právne nároky vyplývajúce zo záruky sú premlčané po štyroch rokoch
od  uplatnenia  nároku zo  záruky,  pokiaľ  zákon neustanovuje  dlhšie
lehoty.

7.10 Záručná doba pri dodávkach bez inštalácie alebo montáže sa začína
ich prijatím na mieste, ktoré určil objednávateľ, pri dodaní zásielok s
inštaláciou  alebo  montážou,  ako  aj  služieb  sa  táto  začína  ich
prevzatím  po  inštalácii/montáži/vykonaní.  V  prípade  dodávok  na
miesta,  kde objednávateľ  vykonáva zákazky mimo svojich  závodov
alebo  dielní,  sa  táto  začína  prevzatím  zásielky  zákazníkom
objednávateľa, najneskôr však rok po prechode rizika (zodpovednosti
za škodu).

8. Kontrolné a informačné povinnosti dodávateľa
8.1 Dodávateľ  je  povinný  podrobiť  komponenty  poskytnuté

objednávateľom alebo dodané svojimi dodávateľmi, výrobcami a inými
tretími stranami (napr. suroviny, stavebné materiály) náležitej vstupnej
kontrole, aby odhalil  prípadné zjavné a skryté nedostatky a nahlásil
ich  svojim  dodávateľom  alebo  objednávateľovi,  v  prípade  ich
poskytnutia zo strany objednávateľa.

8.2 Zmluvne  podstatné  pre  objednávateľa  je  dodanie  výrobkov/tovarov
bez právnych nedostatkov. Dodávateľ je preto povinný skontrolovať, či
dodaná zásielka alebo služba nemajú vecné alebo právne nedostatky,
a tieto  nedostatky  na  vlastné  náklady  odstrániť  a to  vrátane
prípadných  právnych  vád  spočívajúcich  najmä,  nie  však  výlučne,
v právach tretích osôb nezlučiteľných s právami, ktoré má k predmetu
dodania nadobudnúť objednávateľ.

9. Manažment kvality, postúpenie objednávok tretím stranám
9.1 Dodávateľ  je  povinný  udržiavať  systém manažérstva  kvality  (napr.

podľa normy STN EN ISO 9001).
9.2 Postúpenie realizácie objednávok objednávateľa tretím stranám nie je

povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a
oprávňuje objednávateľa úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy a
požadovať  náhradu  škody;  to  platí  rovnako  aj  na  použitie
objednávateľom  neschválených  subdodávateľov  na  realizáciu
objednávky.

10. Poskytovanie materiálov, informácií
10.1 Poskytnuté  materiály  a  informácie  zostávajú  vo  vlastníctve

objednávateľa  a  musia  byť  uchovávané  oddelene,  označené  a
spravované  ako  majetok  objednávateľa.  Smú  sa  používať  iba  pri
realizácii zákaziek objednávateľa. V prípade ich znehodnotenia alebo
straty  je  dodávateľ  povinný  nahradiť  škodu,  pričom  dodávateľ  je
zodpovedný  aj  za  nedbanlivosť.  To  platí  aj  pre  materiál  prípadne
poskytnutý  objednávateľom dodávateľovi  v  súvislosti  s objednávkou
(napr. na výrobu objednaného plnenia) .

10.2 Spracovanie  alebo  úprava  materiálu  a  informácií  poskytnutých
objednávateľom  sa  vykonáva  výhradne  pre  objednávateľa.
Objednávateľ  je  bezprostredným vlastníkom novej  alebo  upravenej
veci.  Ak by to  z  právnych dôvodov nebolo  možné,  objednávateľ  a
dodávateľ  sa  dohodli,  že  objednávateľ  je  vlastníkom  novej  veci  v
každom okamihu  spracovania  alebo  úpravy.  Dodávateľ  je  povinný
takúto novú vec pre objednávateľa bezodplatne skladovať s odbornou
starostlivosťou riadneho hospodára.

11. Nástroje, formy, vzorky, zachovávanie mlčanlivosti
11.1 Nástroje,  formy,  vzorky,  modely,  profily,  výkresy,  normy,  tlačové

predlohy a inštrukcie, ako aj predmety vyrobené na ich základe nesmú
byť bez písomného súhlasu objednávateľa odovzdané tretím stranám,
ani  použité  na  iné  účely,  ako  je  dohodnuté  v  zmluve.  Musia  byť
zabezpečené proti neoprávnenému prístupu alebo použitiu. Ak budú
tieto povinnosti dodávateľa porušené, môže objednávateľ požadovať
ich vydanie bez toho, aby boli akýmkoľvek spôsobom dotknuté jeho
ďalšie práva.

11.2 Údaje a informácie získané od objednávateľa, dokumenty, referenčné
podmienky,  obchodné  procesy  alebo  iné  dôverné  informácie  o
objednávateľovi,  ako  aj  informácie  o  uzavretí  zmluvy  a  výsledkoch
nesmie  dodávateľ  sprístupniť  tretej  strane,  a  to  ani  po  uplynutí
zmluvného  vzťahu,  pokiaľ  tieto  neboli  podľa  právnych  predpisov
zverejnené  alebo  ak  objednávateľ  písomne  neodsúhlasil  ich
poskytnutie. Dodávateľ použije tieto informácie iba na účely potrebné
na  poskytovanie  služieb.  Dodávateľ  poskytne  informácie  iba  tým
zamestnancom, pre ktorých sú tieto nevyhnutné pri plnení ich úloh, a
zabezpečí,  aby  títo  zamestnanci  boli  zaviazaní  k  zachovávaniu
dôvernosti  informácií.  Ak  objednávateľ  súhlasil  s  postúpením
objednávok tretím stranám, musia byť tieto taktiež písomne zaviazané
k zachovávaniu dôvernosti informácií.

12. Postúpenie pohľadávok
Postúpenie pohľadávok dodávateľa je možné iba s predchádzajúcim 
písomným súhlasom objednávateľa.

13. Odstúpenie od zmluvy 
13.1 Okrem zákonného práva na odstúpenie od zmluvy má objednávateľ

právo  úplne  alebo  čiastočne  odstúpiť  od  zmluvy  aj  pokiaľ:  a)  sa
dodávateľ omešká s uskutočnením dodávky alebo služby o viac ako
10 (desať) dní alebo b) ak sa podstatne zhorší alebo hrozí zhoršenie
finančnej  situácie dodávateľa,  ktoré ohrozí uskutočnenie dodávok a
služieb voči objednávateľovi alebo c) to vyplýva z týchto všeobecných
nákupných podmienok.

13.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bolo
na  majetok  dodávateľa  podaný  návrh  na  konkurz  a/alebo
reštrukturalizáciu  alebo  ak  bolo  začaté  konkurzné  konanie  alebo
reštrukturalizácia alebo podobné konanie.

13.3 V  prípade  odstúpenia  od  zmluvy  zo  strany  objednávateľa  môže
objednávateľ  za  primeranú  časť  ceny   si  ponechať  a použiť
zariadenie, ktoré je k dispozícii, na pokračovanie v prácach alebo
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využiť dodávky a služby, ktoré už dodávateľ vykonal.

14. Kódex správania pre dodávateľov, bezpečnosť dodávateľského 
reťazca

14.1 Dodávateľ  sa  zaväzuje  dodržiavať  právne  predpisy  príslušného
právneho  systému  (systémov).  Nebude  sa  aktívne  ani  pasívne,
priamo alebo  nepriamo podieľať  na  akejkoľvek  forme  podplácania,
porušovania  základných  práv  svojich  zamestnancov  alebo  detskej
práce. Zodpovedá za zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov na
pracovisku  a  za  dodržiavanie  zákonov  na  ochranu  životného
prostredia. Podnikne tiež príslušné opatrenia, aby zabránil používaniu
nerastov  z  tzv.  konfliktných  oblastí,  zabezpečil  transparentné
informácie  o  pôvode  použitých  surovín  a  bude  čo  možno
najvhodnejším  spôsobom  požadovať  a  presadzovať  dodržiavanie
kódexu správania u svojich dodávateľov.

14.2 Dodávateľ  vydáva  nevyhnutné  organizačné  pokyny  a  prijíma
opatrenia  najmä v oblasti  ochrany objektov,  obchodných partnerov,
bezpečnosti  osôb  a  informácií,  balenia  a  dopravy,  aby  zabezpečil
bezpečnosť  v  dodávateľskom  reťazci  v  súlade  s  požiadavkami
medzinárodne uznávaných iniciatív podľa noriem pre zabezpečenie a
zjednotenie  celosvetového  obchodu  prijatých  Svetovou  colnou
organizáciou WCO SAFE Framework of Standards (napr. oprávnený
hospodársky subjekt – Authorized Economic Operator AEO, colné a
obchodné partnerstvo  proti  terorizmu Customs – Trade Partnership
Against  Terrorism  CTPAT).  Dodávateľ  je  povinný  zabezpečiť  tovar
alebo  služby  určené  pre  objednávateľa  alebo  tretiu  stranu  určenú
objednávateľom proti neoprávnenému prístupu alebo manipulácii. Pre
dispozíciu s týmto tovarom a službami poverí len spoľahlivý personál
a zaviaže svojich subdodávateľov, aby prijali príslušné opatrenia.

14.3 V  prípade,  že  dodávateľ  poruší  povinnosti  uvedené  v  bode  14,  je
objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zmluvu vypovedať
bez toho, aby boli dotknuté jeho ďalšie nároky. V prípade, že je toto
porušenie povinnosti možné odstrániť, môže byť toto právo uplatnené
až po bezúspešnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej na nápravu
porušenia.

15. Zhoda výrobku, ochrana životného prostredia s deklarovaním 
použitých látok vo vzťahu k výrobku, nebezpečný tovar, 
bezpečnosť pri práci

15.1 Ak  dodávateľ  dodáva  výrobky,  ktoré  podliehajú  zákonným  a  iným
právnym požiadavkám, ktoré sa týkajú ich uvedenia na trh a ich ďalšej
propagácie  v  rámci  Európskeho  hospodárskeho  priestoru,  alebo
príslušným  požiadavkám  v  iných  krajinách  použitia  uvedených
objednávateľom, dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby výrobky v čase
prechodu rizík (pozri bod 4.1) spĺňali tieto požiadavky. Dodávateľ tiež
zabezpečí,  aby  všetky  dokumenty  a  informácie  potrebné  na
preukázanie  zhody  výrobkov  s  platnými  požiadavkami  boli
objednávateľovi na požiadanie okamžite k dispozícii.

15.2 V prípade, že dodávateľ dodáva výrobky, ktorých zložky sú uvedené v
znení  „zoznamu  deklarovateľných  látok
(www.bomcheck.net/suppliers/restricted-and-    declarable-substances-  
list)“ aktuálnom v čase objednávky alebo ktoré podliehajú zákonným
obmedzeniam týkajúcim sa látok a/alebo informačným povinnostiam
(napr. REACH, RoHS), je dodávateľ povinný deklarovať takéto látky
najneskôr do dňa prvého dodania výrobkov v internetovej  databáze
BOMcheck  (www.BOMcheck.net) vrátane  všetkých  v  nej
požadovaných  informácií.  Vyššie  uvedené  platí  len  vo  vzťahu  k
právnym  predpisom  účinným  v  mieste  sídla  dodávateľa  alebo
objednávateľa alebo v mieste dodania, ktoré určil objednávateľ.

15.3 V prípade, že dodávka obsahuje tovar, ktorý je podľa medzinárodných
právnych predpisov klasifikovaný ako nebezpečný tovar, je dodávateľ
povinný  informovať  o  tom  objednávateľa  spôsobom  dohodnutým
medzi  dodávateľom  a  objednávateľom,  najneskôr  však  do  dňa
potvrdenia objednávky. Požiadavky na nebezpečný tovar uvedené v
bode 4.4 a 4.5 zostávajú nedotknuté.

15.4 Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky zákonné a zmluvné predpisy
úrazovej  prevencie  a  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci.
Dodávateľ  je  povinný  zabezpečiť,  aby  nehrozilo  žiadne  riziko  pre
zdravie  a  bezpečnosť  pracovníkov,  ktorých  zamestnáva  on  a  jeho
priami  a  nepriami  subdodávatelia  pre  výkon  prác  v  súvislosti  s
dodávkou pre objednávateľa.

16. Informačná bezpečnosť/Cybersecurity
16.1 Dodávateľ  je  povinný  prijať  primerané  organizačné  a  technické

opatrenia, aby zabezpečil dôvernosť, pravosť, integritu a dostupnosť
prevádzky dodávateľa, ako aj jeho tovarov a služieb. Malo by ísť o
opatrenia  bežne  používané  v  danom  odvetví,  ktoré  majú  (podľa
potreby)  zahŕňať  vhodný systém riadenia  v  súlade  s  normami  ako
ISO/IEC 27001 alebo IEC 62443.

16.2 „Prevádzka dodávateľa“ predstavuje všetok tovar, procesy a systémy
(vrátane  informačných  systémov),  údaje  (vrátane  údajov  o
zákazníkoch),  zamestnancov  a  prevádzky,  ktoré  sa  dočasne
používajú alebo spracúvajú na plnenie tejto zmluvy.

16.3 Ak dodanie tovarov alebo služieb zahŕňa softvér, firmvér alebo čipové
sady,

16.3.1 dodávateľ  (podľa  potreby)  zabezpečí  implementáciu  primeraných
noriem,  procesov  a  metód  bežne  používaných  v  danom odvetví  v
súlade s normami ako ISO/IEC 27001 alebo IEC 62443, aby zabránil,
identifikoval, vyhodnotil  a odstránil  akékoľvek slabé miesta, škodlivé
kódy a bezpečnostné riziká;

16.3.2 dodávateľ  poskytne  počas  primeranej  doby  životnosti  dodaných
tovarov a služieb ich opravy,  aktualizácie a iné služby týkajúce sa
údržby, ktoré zabezpečia odstránenie nedostatkov;

16.3.3 dodávateľ  poskytne  objednávateľovi  zoznam  zložiek,  z  ktorých
pozostávajú  všetky  softvérové  komponenty  tretích  strán  použité  v
dodaných tovaroch a službách. Softvérové komponenty tretích strán
musia byť aktualizované v čase dodávky;

16.3.4 objednávateľ  je  oprávnený,  ale  nie  povinný  kedykoľvek  sám alebo
prostredníctvom tretích  strán  otestovať  dodané  tovary  a  služby  na
prítomnosť  škodlivého  kódu  a  nedostatkov,  pričom  je  dodávateľ
povinný byť mu v primeranej miere nápomocný;

16.3.5 dodávateľ poskytne objednávateľovi kontaktné údaje pre problematiku
informačnej bezpečnosti (dostupné počas pracovnej doby).

16.4 Dodávateľ  bude  objednávateľa  bezodkladne  informovať  o  všetkých
bezpečnostných incidentoch, ktoré sa vyskytnú alebo hrozia a ktoré
ovplyvňujú  činnosť  dodávateľa  alebo  dodanie  tovarov  a  služieb,  v
prípade že to môže mať vplyv na objednávateľa.

16.5 Dodávateľ  prijme príslušné opatrenia  na uloženie  povinností  svojim
subdodávateľom  a  dodávateľom  v  primeranej  lehote  v  zmysle
povinností uvedených v bode 16.

16.6 Na žiadosť  objednávateľa  dodávateľ  potvrdí  súlad s  ustanoveniami
podľa  bodu  16  písomnou  formou,  vrátane  všeobecne  uznávaných
protokolov o skúškach (napríklad SSAE-16 SOC2 Type II).

17. Ustanovenia  týkajúce  sa  exportnej  kontroly  a  údajov  o
zahraničnom  obchode  Dodávateľ  je  povinný  spĺňať  všetky
požiadavky  platných  národných  a  medzinárodných  colných  a
obchodných právnych predpisov („právo medzinárodného obchodu“).
Dodávateľ  je  povinný  najneskôr  do  dvoch  týždňov  od  zadania
objednávky a v prípade zmien bezodkladne poskytnúť objednávateľovi
v písomnej forme všetky informácie a údaje, ktoré sú nevyhnutné k
tomu,  aby  objednávateľ  mohol  dodržať  všetky  ustanovenia  práva
medzinárodného obchodu platné pre  vývoz,  dovoz a spätný vývoz,
najmä:

- všetky príslušné čísla vývozných zoznamov vrátane 
„Export Control Classification Number“ v súlade s „U.S. Commerce
Control List“ (ECCN);

- štatistické číslo tovaru podľa platnej klasifikácie tovaru 
štatistík zahraničného obchodu a kód HS (harmonizovaný systém)
a

- údaje o krajine pôvodu (v prípade nepreferenčného 
pôvodu) a, ak je to zo strany objednávateľa požadované, 
vyhlásenie dodávateľa k preferenčnému pôvodu (v prípade 
európskych dodávateľov) alebo preferenčné certifikáty (v prípade 
mimoeurópskych dodávateľov).

18. Ustanovenie o výhrade
Objednávateľ  nie  je  povinný  poskytnúť  zmluvné  plnenie,  ak
poskytnutiu tohto plnenia bránia obmedzenia vyplývajúce z národných
alebo  medzinárodných  obchodných  právnych  predpisov  alebo
obmedzenia vyplývajúce z akýchkoľvek embárg a/alebo iných sankcií.

19. Označenie referenčného zákazníka
Dodávateľ  sa  zaväzuje  označiť  objednávateľa  za  referenčného
zákazníka  a/alebo  propagovať  výrobky,  ktoré  vyvinul  pre
objednávateľa  v  rámci  zmluvného  vzťahu  s  ním,  a/alebo  vydávať
tlačové  správy  alebo  iné  verejné  vyhlásenia  v  rámci  zmluvného
vzťahu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

20. Dodatočné ustanovenia
20.1 Pokiaľ  nie  je  v rámci  objednávky  dohodnuté  inak  a ani  tieto

Všeobecné  nákupné  podmienky  určitú  otázku  neupravujú,  potom
ohľadom takejto otázky platia príslušné právne predpisy.

20.2 Ak  dodávateľ  poruší  svoje  povinnosti  stanovené  v  týchto
podmienkach, najmä v bodoch 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16 a 17, znáša
všetky náklady a škody, ktoré tým objednávateľovi vzniknú.

21. Príslušnosť súdu, rozhodné právo

21.1 Akékoľvek  dohody,  zmeny,  alebo  doplnenia  zmluvy,  resp.
objednávky  sú  pre  strany  záväzné  len  vtedy,  keď  sú
vyhotovené písomne ako dodatok k zmluve, resp. objednávke
a sú obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov môže predkladať
ktorákoľvek zo zmluvných strán.

21.2 Všetky  povinnosti  zmluvných  strán  týkajúce  sa  ochrany
Dôverných informácií a osobných údajov platia bez ohľadu na
ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy, resp. objednávky.

21.3 V  prípade,  ak  sa  akékoľvek  ustanovenie  zmluvy  stane  v
akomkoľvek  ohľade  neplatným,  nezákonným  alebo
nevymáhateľným,  nebude  tým žiadnym spôsobom dotknutá,
alebo  porušená  platnosť,  zákonnosť  alebo  vymáhateľnosť
ostatných ustanovení zmluvy.
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21.4 Zmluva ako aj práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia
právnym  poriadkom  Slovenskej  republiky.  Zmluvné  strany
týmto  zároveň  vylučujú aplikáciu  akýchkoľvek  a  všetkých
kolíznych  noriem  upravených  v  právnych  predpisoch  a  v
dvojstranných  a/alebo  viacstranných  medzinárodných
zmluvách  a/alebo  dohodách,  ktoré  sú  súčasťou  právneho
poriadku  Slovenskej  republiky  a výslovne  vylučujú  aj
aplikáciu  Dohovoru  OSN  o medzinárodnej  kúpe  tovaru
z 11.04.1980.

21.5 Práva  a  povinnosti  výslovne  neupravené  zmluvou  a/alebo
týmito  Všeobecnými  nákupnými  podmienkami  sa  riadia
ustanoveniami  Obchodného  zákonníka a ďalšími  všeobecne
záväznými  právnymi  predpismi  Slovenskej  republiky.
Rozhodným  právnym  poriadkom  pre  vzťahy  objednávateľ
a dodávateľa je právny poriadok Slovenskej republiky. 

21.6 Dodávateľ  akceptáciou  objednávky  alebo  zmluvy,  ktoré
odkazujú  na  tieto  Všeobecné  nákupné  podmienky
potvrdzuje,  že  sa  oboznámil  s týmito  Všeobecnými
nákupnými  podmienkami,   porozumel  ich  obsahu
a akceptuje podmienky v nich stanovené. 

21.7 Spory  strán,  ak  nedôjde  k ich  zmierlivému  riešeniu,  budú
rozhodnuté v konaní pred príslušným všeobecným súdom.

V Komárne dňa 01. mája 2020

FEAG SLK Elektro s.r.o.
                Ing. Roman Skala, konateľ
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