Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SLOVING, spol. s r.o. kúpa tovaru
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.

Kupujúcim sa rozumie spoločnosť SLOVING, spol. s r.o., so sídlom Slovnaftská 102, 821 07
Bratislava, IČO: 17 321 069, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č.: 1391/B.

2.

Predávajúcim sa rozumie sa právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá na základe
potvrdenej objednávky kupujúceho dodáva pre kupujúceho tovar bližšie špecifikovaný
v objednávke.

3.

Zmluvnými stranami sa rozumejú spoločne predávajúci a kupujúci, pričom každý z nich môže byť
ďalej v texte označovaný samostatne aj ako zmluvná strana.

4.

Objednávkou sa rozumie prejav vôle kupujúceho, ktorým dopytuje predávajúceho na dodanie
požadovaného tovaru.

5.

Tovarom sa rozumie hnuteľná vec určená jednotlivo alebo čo do množstva v objednávke.

6.

Všeobecnými obchodnými podmienkami sa rozumejú tieto všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti SLOVING spol. s r.o., ktoré dopĺňajú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim,
ktorý vznikol na základe objednávky. Obsah zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi zmluvnými
stranami v súlade s článkom II. týchto všeobecných obchodných podmienok je určený objednávkou
a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok II.
Uzatvorenie zmluvy a predmet zmluvy
1.

Potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho dochádza medzi zmluvnými stranami
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v súlade s § 409 a nasl. Obchodného zákonníka („zmluva“).
Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke
a previesť na neho vlastníckeho právo k tovaru v súlade so zmluvou a záväzok kupujúceho zaplatiť
za tovar dohodnutú kúpnu cenu.

2.

Objednávka sa pokladá za potvrdenú predávajúcim, v prípade, ak danú objednávku predávajúci
akceptuje písomne alebo e-mailom, alebo v prípade faktického odovzdania tovaru kupujúcemu.
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3.

K zmene tovaru, množstva tovaru, k zmene vlastností, akosti tovaru je predávajúci oprávnený až po
písomnom odsúhlasení takejto zmeny zo strany kupujúceho.

Článok III.
Miesto dodania tovaru a čas dodania tovaru
1.

Pokiaľ sa tovar neodovzdáva v mieste podnikania predávajúceho priamo kupujúcemu pri ústnom
uzatvorení zmluvy a okamžitom odovzdaní tovaru kupujúcemu, miestom dodania tovaru je sídlo
kupujúceho alebo miesto určené v objednávke.

2.

Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote určenej v zmluve, t.j. v potvrdenej objednávke zo
strany predávajúceho.

Článok IV.
Povinnosti zmluvných strán
1.

Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

2.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke, v požadovanej, inak
obvyklej kvalite a množstve a v lehote určenej v objednávke.

3.

Predávajúci je povinný k dodanému tovaru dodať kupujúcemu atesty a certifikáty, ak sa na taký
tovar vzťahujú alebo sú kupujúcim požadované. V prípade, ak je to v objednávke zvlášť uvedené
predávajúci je povinný príslušné atesty a certifikáty od dodaného tovaru navstupovať na
server kupujúceho priamo do adresára zákazky uvedenej na objednávke, prostredníctvom
internetu. Bližšie pokyny a návod je uvedený na stránke www.sloving.sk (Manuál k IS SOVA).

Článok V.
Kúpna cena a platobné podmienky
1.

Kúpna cena za tovar je dohodnutá v zmluve a táto cena je konečná a sú v nej zahrnuté aj prípadné
colné poplatky. Cena tovaru v zmluve je uvedená bez DPH. V prípade, ak je predávajúci platca
DPH, k uvedenej cene bude účtovaná príslušná výška DPH.

2.

Zmluvné strany majú právo požadovať zvýšenie alebo zníženie kúpnej ceny za tovar na základe
vzájomnej písomnej dohody o zmene ceny. Dohodnuté pevné zmluvné jednotkové ceny sú
nemenné, platné aj pre prípadné dodatky k zmluve. Cena v dodatkoch k zmluve bude tvorená ako
súčet násobkov pevných jednotkových cien a množstva.

3.

Každá faktúra predávajúceho na dodanie tovaru musí byť vyhotovená minimálne v 1 vyhotovení a
musí obsahovať tieto údaje:
obchodné meno a adresu predávajúceho, jeho daňové a identifikačné číslo;
mená osôb oprávnených a ich podpisy;
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-

obchodné meno, adresu, číslo účtu a identifikačný kód peňažného ústavu, na ktorý má byť
účtovaná čiastka prevedená;
číslo objednávky kupujúceho;
vlastné číselné označenie kupujúceho;
dátum vystavenia a lehota splatnosti;
účtovaná čiastka v členení: cena bez DPH, výška DPH, cena colných poplatkov;
označenie, že sa jedná prípadne o duplikát vyúčtovania;
prípadne ďalšie údaje požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Adresa na doručovanie faktúr je: SLOVING, spol. s r. o., Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava.
Faktúru bez týchto údajov alebo v rozpore s ustanoveniami uvedenými v súpise dodávok nebude
kupujúci povinný uhradiť a bude oprávnený s uvedením dôvodov vrátiť ju späť predávajúcemu.
4.

Splatnosť faktúry je 45 dní od jej doručenia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom, kedy účtovaná
suma bola odoslaná z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

Článok VI.
Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy
1.

V prípade, ak predávajúci poruší svoju povinnosť dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom termíne
podľa zmluvy, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,2 % z celkovej kúpnej ceny tovaru, za každý deň omeškania, maximálne však do výšky
15% z kúpnej ceny tovaru.

2.

V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry vystavenej v súlade so zmluvou, je
predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 %
z fakturovanej sumy, za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 5% z fakturovanej sumy.

3.

Zmluvné pokuty uhradí povinná zmluvná strana na základe riadneho vyúčtovania predloženého
oprávnenou zmluvnou stranou, doloženého príslušnými preukaznými dokladmi. Splatnosť
vyúčtovanej zmluvnej pokuty sa dojednáva na 30 dní od vystavenia faktúry. Účtovanie zmluvných
pokút nesmie byť združované na zhodnom účtovnom doklade.

4.

Zmluvná strana je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou
zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje poručenie omeškanie predávajúceho
s dodaním tovaru kupujúcemu o viac ako 10 kalendárnych dní, dodania tovaru s vadami, ktoré
bránia riadnemu užívaniu tovaru alebo dodanie tovaru, u ktorého sa opätovne vyskytnú vady.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady tovaru a záruka
1.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania kupujúcemu a za vady
vzniknuté v záručnej dobe.
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2.

Záručná doba na tovar začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a jej dĺžka je uvedená
v potvrdenej objednávke. Dĺžka záručnej doby sa predlžuje v prípade uznania reklamácie o počet
dní, ktoré uplynú od uplatnenia reklamácie do odstránenia závad. Ak dĺžka záručnej doby nie je v
objednávke uvedená, predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní 24 mesiacov.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluvné strany sú povinné bezodkladne písomne sa navzájom vyrozumieť o zmenách svojich
identifikačných údajov, ako aj o prípadnom prechode svojich záväzkov zo zmluvy na iný právny
subjekt.

2.

Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy nemožno bez súhlasu druhej strany prevádzať na iný
subjekt.

3.

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktorých úprava nie je v zmluve výslovne dohodnutá, sa riadi
príslušnými ustanovenia mi Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich predpisov.

4.

Zmluva môže byť menená alebo doplňovaná na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
V prípade rozporu medzi ustanoveniami objednávky a všeobecnými obchodnými podmienkami,
majú prednosť ustanovenia objednávky.

5.

Všetka korešpondencia týkajúca sa zmluvy, najmä jej plnenia a prípadné zmeny či dodatky musia
byť druhej strane zaslané doporučeným listom a opatrené podpismi oprávnených osôb. Toto
nevylučuje osobné odovzdanie korešpondencie alebo zaslanie faxom. Ak niektoré ustanovenia
zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť,
nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných
alebo neúčinných ustanovení zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ
je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade,
ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory vzniknuté z plnenia zmluvy sa budú riešiť
prednostne formou vzájomnej dohody. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú
alebo e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve.

7.

Kupujúci sa zaviazal plniť požiadavky normy STN EN ISO 9001:2015, STN EN ISO 14001:2007
a smernice OHSAS 18001:2015. Predávajúci je povinný dodávať tovar spôsobom, ktorý
nepoškodzuje životné prostredie a technický stav jeho prostriedkov musí zodpovedať požiadavkám
na kvalitu vykonávania prác, bezpečnosť práce a ochranu životného prostredia. V prípade dodávky,
popr. montáže tovaru je predávajúci povinný riadiť sa havarijným plánom pre príslušnú akciu a
objekt a musí zabezpečiť u svojich zamestnancov a ďalších partnerov dodržiavanie predpisov
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bezpečnosti práce, ochrany zdravia, protipožiarnej ochrany a vybaviť ich zodpovedajúcimi
ochrannými pomôckami.
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