Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti TP – Tech s.r.o., so sídlom: Kremnička 5A, 974 05 Banská Bystrica,
IČO: 45 643 083, IČ DPH: SK2023081973, OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl. 18717/S
I.
Predmet úpravy
1.1 Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je rámcová úprava práv
a povinností vyplývajúcich z dodania diela, tovarov, služieb a iných plnení dodaných
objednávateľovi zhotoviteľom (ďalej len spoločne „plnenie“), v rámci všetkých
obchodných vzťahov medzi vyššie uvedenou spoločnosťou TP-Tech s.r.o. a subjektmi,
ktoré si od spoločnosti objednávajú a ktorým spoločnosť dodáva plnenia (diela, tovary,
služby a iné plnenia) do budúcna, a to vo všetkých prípadoch bez rozdielu, či sa jedná
o dodanie diela, tovaru, služby a iného plnenia ako aj bez ohľadu na to, či je
objednávateľ v postavení kupujúceho, odberateľa, objednávateľa, či iného prijímateľa
plnení od TP-Tech s.r.o.. Tieto všeobecné obchodné podmienky majú povahu rámcovej
zmluvy na plnenie a objednávateľ súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými
podmienkami ich podpisom alebo akceptáciou cenovej ponuky, prijatia objednávky,
uzavretím osobitnej zmluvy alebo odsúhlasením iného zmluvného dokumentu, ktorým
je založená jeho spolupráca so spoločnosťou TP-Tech s.r.o. Prijaté všeobecné obchodné
podmienky platia aj na všetky ostatné zákazky bez potreby ďalšieho odsúhlasovania.
II.
Dojednanie a akceptácia individuálnych zmlúv
2.1 V prípade potreby objednávateľa na plnenie od zhotoviteľa, objednávateľ predloží
zhotoviteľovi špecifikáciu zadania s údajmi, ktoré musia byť úplné, presné a so
zahrnutím všetkých požiadaviek. Zhotoviteľ na základe zadania predloží objednávateľovi
cenovú ponuku. Akceptáciou cenovej ponuky zo strany objednávateľa, je pre neho
obsah cenovej ponuky záväzný. Cenová ponuka je pre zhotoviteľa záväzná vtedy, ak ju
po akceptácii objednávateľom potvrdí alebo ak na jej základe začne plniť zákazku.
2.2 Zhotoviteľ je oprávnený požiadať objednávateľa o vystavenie objednávky v súlade
s cenovou ponukou. Ak je vystavená objednávka, pre účinnosť voči zhotoviteľovi, musí
byť vyslovene potvrdená zhotoviteľom. V prípade rozporu medzi obsahom cenovej
ponuky, zadania a objednávky, má obsah cenovej ponuky prednosť voči iným
dokumentom a obsah objednávky má prednosť voči obsahu zadania. V prípade rozporu
medzi obsahom objednávky a obsahom cenovej ponuky, môže mať obsah objednávky
prednosť voči obsahu cenovej ponuky vtedy, ak zhotoviteľ objednávku vyslovene
písomne potvrdí. Ak objednávka nie je vystavená, ale objednávateľ akceptoval cenovú
ponuku, platí cenová ponuka. Za akceptáciu cenovej ponuky sa považuje aj súhlas, resp.
nenamietanie objednávateľa voči uzrozumeniu so začatím realizácie plnenia
zhotoviteľom. Akceptácia je ďalej platná bez ohľadu na formu (telefonicky, ústne,
písomne, emailom, začatím prác, poukázaním alebo prijatím platby, či iným úkonom).
V prípade, ak k akceptácii dôjde po 30 dňoch od doručenia cenovej ponuky, vyžaduje sa
potvrdenie platnosti cenovej ponuky zo strany zhotoviteľa.
2.3 Dokumenty a iné prejavy vôle podľa tohto odseku sa stávajú neoddeliteľnou
súčasťou zmluvného vzťahu medzi stranami pre dané plnenie a v príslušnom poradí
podľa tohto odseku je nimi založený individuálny zmluvný vzťah medzi stranami pre
danú zákazku (ďalej len „zákazka“). Neoddeliteľnou súčasťou každej jednotlivo
uzatvorenej zmluvy (zákazky) sú technické špecifikácie, projekty, plány, výkresy týkajúce
sa dodania plnenia. V prípade dohody strán, môže byť na jednotlivé plnenie dojednaná
aj písomná individuálna zmluva, ktorá má v takom prípade prednosť.
2.4 Dokumenty podľa ods. 2.2 musia obsahovať všetky požiadavky objednávateľa na
dodanie plnenia, najmä druh zákazky, rozsah objednaných prác, technickú špecifikácia
diela, miesto a termín výkonu práce, ako aj všetky ostatné náležitosti potrebné pre
riadne dodanie plnenia zhotoviteľom, pričom za zistenie a uvedenie správnych a úplných
rozhodných skutočností zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ nie je zodpovedný
v prípade, ak mu niektoré údaje k zákazke neboli známe z dôvodu neuvedenia
objednávateľom alebo ak neboli rozumne zistiteľné.
2.5 Plnenia, ktoré sú predmetom danej zákazky, sú definitívne určené popisom
a podmienkami v zákazke odsúhlasenej oboma stranami. Všetky práce nad rámec
obsahu zákazky, musia byť dohodnuté osobitne, okrem prípadov, ak je v tejto zmluve
stanovené inak. V prípade, ak pri realizácii plnenia dôjde k zisteniu iných skutočností, než
tých, z ktorých zhotoviteľ vychádzal na základe ich uvedenia objednávateľom, zhotoviteľ
je oprávnený o rozsah týchto skutočností upraviť svoju cenovú ponuku alebo vydať
dodatočnú cenovú ponuku a prípadné ďalšie dokumenty k zákazke a objednávateľ je
povinný bezodkladne ju akceptovať. Ak medzičasom bolo plnenie dodané na základe
nových skutočností alebo ak prerušenie či odklad plnenia nebol možný alebo vhodný, je
zhotoviteľ oprávnený vykonať dodanie plnenia aj za nových, predtým neznámych
skutočností a nároky nad rámec pôvodných dojednaní, si uplatniť voči objednávateľovi.
V prípade, ak je na realizáciu plnenia potrebné vynaložiť väčší rozsah prác, materiálu
a služieb bez toho, aby to bolo možné presne stanoviť vopred, patria zhotoviteľovi tieto
nároky obdobne a zhotoviteľ je taktiež oprávnený postupovať podľa tohto ustanovenia.
III.
Realizácia a dodanie plnenia
3.1 Dodanie plnenia sa spravuje termínmi dodania, ktoré sú uvedené v cenovej ponuke
alebo v potvrdenej objednávke.

3.2 Do dodacej doby sa nezapočítavajú doby, kedy je objednávateľ v omeškaní s plnením
svojich záväzkov voči zhotoviteľovi, najmä s plnením platobných podmienok, dodaním
zadania a špecifikácie, poskytnutím súčinnosti objednávateľa, poskytnutím materiálov,
priestorov či iných predpokladov na riadne dodanie plnenia, ktoré sú vyžadované od
objednávateľa podľa dohody alebo potreby konkrétnej zákazky, ani objektívne udalosti
nezávisle od vôle zhotoviteľa (udalosti vyššej moci, prírodné a poveternostné podmienky
a pod.). Ak má byť uhradená záloha na plnenie, doba dodania nezačne plynúť skôr, než
prijatím úhrady zálohovej platby zhotoviteľom. V prípade omeškania objednávateľa so
splnením jeho povinností je zhotoviteľ oprávnený pozastaviť plnenie zákazky. Ak dôjde k
prerušeniam alebo sklzom pri uskutočňovaní plnení z dôvodov na strane objednávateľa,
budú takto vzniknuté dodatočné náklady, prestoje, dodatočné príjazdy a odjazdy, ako aj
čakanie vyúčtované objednávateľovi dodatočne na základe štandardných sadzieb
účtovaných zhotoviteľom.
3.3 Ak sa má plnenie realizovať u objednávateľa alebo na mieste v dispozícii
objednávateľa (napr. stavba), objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu
realizácie plnenia a to vždy za prítomnosti zhotoviteľa alebo jeho zástupcu pričom takáto
kontrola má byť ohlásená najmenej tri dni vopred. Počas kontroly môže objednávateľ
spolu so zhotoviteľom konzultovať priebeh realizácie plnenia, avšak konečné závery
môžu byť vynesené až pri odovzdaní plnenia alebo jeho čiastkových etáp. V prípade, ak
počas kontroly objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nepostupuje v súlade so zadaním, alebo
sa odklonil od iných špecifikácií plnenia, je objednávateľ povinný na to zhotoviteľa bez
odkladu upozorniť, ináč platí, že je s týmito zmenami uzrozumený a nenamieta ich,
obzvlášť ak sú vedené v evidencii stavby/montáže a pod.
3.4 Zápisy v stavebnom denníku, alebo montážnom denníku, alebo v inej dokumentácii
o vedení realizácie plnenia odsúhlasenej oboma stranami, sa považujú za relevantný
podklad k posúdeniu vzniku nárokov strán a v prípade, ak sú podpísané zástupcami
oboch strán, považujú sa za čiastkové dojednania o zmenách pri realizácii plnenia, ako je
dané v bode 2.5. Vedľajšie zápisy sú oprávnení vykonať aj zástupcovia strán, ktorým
vedenie a riadenie prác pri realizácii plnenia rozumne vyplýva z bežnej náplne práce ich
funkcie u danej strany, nemôžu však vykonávať právne úkony vo veciach zmluvy. Na
zmenu podmienok zákazky je však potrebné osobitné odsúhlasenie predstaviteľmi strán
oprávnenými uzatvoriť zmluvy za danú stranu.
3.5 Za dodanie plnenia sa považuje dokončenie plnenia v súlade so zákazkou, v stave
prevádzkyschopnom, spôsobilom na vymienený a obvyklý účel, t.j. ak je plnenie schopné
užívania zo strany objednávateľa.
3.6 Pri prekročení konečnej dodacej doby môže objednávateľ, pokiaľ mu omeškaním
zhotoviteľa preukázateľne vznikla škoda, požadovať náhradu škody za každý ukončený
týždeň omeškania počnúc štvrtým týždňom, vo výške 0,15% , najviac však celkom 1,5% z
ceny nesplnenej časti plnenia, po riadnom preukázaní škody a jej výšky. V prípade, ak je
zhotoviteľ v omeškaní s čiastkovými termínmi dodania plnenia, avšak dôjde k splneniu
konečného termínu dodania plnenia, považuje sa plnenie za riadne dodané bez zmeny
práv a povinností strán. Iné ako v tejto zmluve uvedené nároky na náhradu škody z
dôvodu omeškania dodávateľa nie sú možné.
3.7 Prevzatie plnenia sa uskutoční na základe preberacieho protokolu podpísaného
medzi stranami. V prípade, ak má byť plnenie dodané doručením plnenia zhotoviteľom
objednávateľovi, je plnenie dodané dňom ukončenia prepravy na miesto určené
objednávateľom. Preberací protokol môže byť nahradený dodacím listom, prípadne
iným potvrdením o vykonaní prepravy. Ak sa preprava uskutočňuje zo strany
objednávateľa alebo prepravcom objednaným objednávateľom, prechádzajú riziká na
objednávateľa momentom odovzdania veci na prepravu, čo je zároveň momentom
dodania plnenia. V ostatných prípadoch dodania plnenia formou prepravy, platia pre
určenie momentu dodania plnenia a prechodu rizík podmienky INCOTERMS®2010, ak
nie je dohodnuté inak (dojednanie má prednosť). V prípade, ak je podľa písomnej
dohody strán, podmienkou prijatia plnenia vykonanie skúšky, táto sa uskutoční za
prítomnosti oboch strán, pričom sa má preukázať, že uskutočnené dielo spĺňa zmluvné
parametre a zodpovedá dohodnutému prevedeniu. Prevzatie veci je uskutočnené, ak v
čase priebehu skúšok, až do okamihu ich skončenia, nie je uplatnená oprávnená výhrada
odberateľom. Prípadné odmietnutie odberateľom musí byť podložené odborne
spracovaným písomným dokumentom o zistených vadách. V prípade, ak sa bez ohľadu
na spôsob dodania vyžaduje pre riadne spustenie a používanie plnenia aj splnenie inej
zákonnej podmienky (technická správa, revízia, bezpečnostná skúška, povolenie, licencia
a pod.) alebo zmluvnej podmienky (súčinnosť s iným subdodávateľom), takáto
podmienka nemá odkladný účinok na dodanie plnenia, ak nie je dohodnuté inak.
3.8 Objednávateľ je povinný plnenie prevziať pri jeho dodaní. V prípade, ak objednávateľ
plnenie neprevezme a dodací akt sa musí opakovať, zhotoviteľ je oprávnený na úhradu
dodatočných nákladov k opakovaniu dodania plnenia (dodatočné prepravné náklady,
náhrada času zamestnancov a tretích strán, skladné a iné náklady). Účinky dodania
nastávajú pôvodným dňom, kedy bolo plnenie dodané zhotoviteľom pri prvom pokuse.
3.9 Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom dodania alebo dňom,
kedy sa malo dodanie uskutočniť, ak sa tak nestalo alebo to bolo oddialené z dôvodov na
strane objednávateľa (omeškanie s plnením záväzkov, neprevzatie včas a pod.).
3.10 Vlastnícke právo prechádza na objednávateľa až dňom úplného zaplatenia ceny za
dodané plnenia a vysporiadania všetkých ostatných platobných povinností voči
zhotoviteľovi. Do prechodu vlastníckeho práva, objednávateľ nie je oprávnený plnenie
užívať a ani s ním disponovať voči tretím osobám. V prípade, ak cena za dodané plnenia
či ostatné platobné povinnosti objednávateľa nie sú vysporiadané ani 15 dní po

splatnosti a ani po desiatich dňoch od odoslania písomného upozornenia zhotoviteľa
objednávateľovi na adresu jeho oficiálneho sídla, zhotoviteľ je oprávnený vziať si plnenie
späť ako jeho vlastník a zadržať ho až do doby riadneho splnenia platobných záväzkov,
pričom objednávateľ ho splnomocňuje na všetky úkony s tým súvisiace. To nemá za
následok zánik povinnosti objednávateľa uhradiť cenu za dodané plnenia či ostatné
platobné povinnosti voči zhotoviteľovi, pričom tieto povinnosti uhradiť cenu za dodané
plnenia a ostatné platobné povinnosti objednávateľa voči zhotoviteľovi trvajú naďalej.
Zadržané plnenie bude objednávateľovi vrátené bez odkladu po splnení týchto
povinností. Ak objednávateľ nesplní dlžní záväzky ani do 30 dní od uplatnenia
vlastníckeho práva zhotoviteľom, zhotoviteľ je oprávnený zadržané plnenie predať
a uplatniť si rozdiel medzi predajom a dlžnými záväzkami objednávateľa voči
objednávateľovi.
3.11 Ak splneniu plnenia bránia okolnosti tzv. vyššej moci (vis maior), plynutie takejto
udalosti sa nepovažuje za omeškanie strán. Do udalostí vyššej moci patria prekážky,
ktoré nastanú nezávisle na vôli zhotoviteľa a bránia jej v splnení jeho povinností, ak
nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ mohol túto prekážku alebo jej
následky odvrátiť alebo prekonať, a ďalej, že by túto prekážku v dobe vzniku záväzku
bolo možné predvídať. Takéto prekážky vylučujú zodpovednosť za porušenie zmluvnej
povinnosti a náhradu škody. Týmito prekážkami sa rozumejú predovšetkým úradné
zásahy, neplánované prevádzkové odstávky, štrajky a demonštrácie, omeškanie v
dodávkach surovín, prírodné a civilné katastrofy a podobne. Zodpovednosť nevylučuje
prekážka, ktorá vznikla až v dobe, kedy je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojej
povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodárskych pomerov. Ak sa vyskytnú obdobné
prekážky u objednávateľa, platia uvedené ustanovenia podobne. Zhotoviteľ a
objednávateľ bez zbytočného odkladu oznámia vznik prekážky druhej strane. Omeškanie
dodávateľov materiálových vstupov a surovín patria do udalostí vyššej moci obdobne, ak
nie je možné a účelné poskytnúť náhradné riešenie. V prípade udalosti vyššej moci,
strany bezodkladne pristúpia k dohode o riešení tejto situácie tak, aby bol zachovaný
účel zmluvy.
3.12 Ak sa plnenie realizuje u objednávateľa alebo na mieste určenom objednávateľom,
zodpovedá objednávateľ za to, že dané miesto spĺňa všetky predpisy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a životného prostredia.
3.13 Pri zmenách v zákazke uplatnených dodatočne sa dodacia lehota primerane
predlžuje.
IV.
Zodpovednosť zhotoviteľa a záruky
4.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že plnenie je dodané v súlade s dojednanou
zmluvou, že nemá žiadne vady a nedostatky, ktoré by bránili užívaniu plnenia a že je
v súlade s technickými normami platnými v SR a inými špecifikáciami, ktoré boli stranami
odsúhlasené. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo ním prevedené bude zodpovedať
parametrom projektu, budú prevedené podľa osvedčených technológii a podľa
záväzných technických a v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi,
bezpečnostnými a stavebnými predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za to, že všetky
dodané plnenia budú zodpovedať technickým požiadavkám na stavebné výrobky v
zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody v platnom znení a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom
znení a ďalším platným právnym predpisom. Zhotoviteľ zodpovedá za plný súlad
vykonávania diela a použitých materiálov, prác a postupov podľa zákona č. 50/1976 Zb.
a iných právnych predpisov upravujúcich tieto požiadavky, ak sa vzťahujú na zákazku.
4.2 Objednávateľ je oprávnený plnenie preskúšať po jeho dodaní a v prípade, ak zistí
vady alebo iné nedostatky, je oprávnený ich zhotoviteľovi vytknúť. Uplatnenie vád, ktoré
sú zistiteľné pri dodaní plnenia, musí byť vykonané písomne alebo emailom a doručené
zhotoviteľovi do piatich dní od dodania plnenia. Vady a nedorobky, ktoré nebránia
riadnemu užívaniu plnenia, neodkladajú dodanie plnenia, avšak musia byť odstránené
v lehote a spôsobom, ktorý bude stranami odsúhlasený v prípade ich výskytu.
4.3 Na plnenia je poskytnutá záruka v rozsahu podľa zákazky počas záručnej doby
uvedenej v zákazke. Záruka sa vzťahuje na plnenia realizované zhotoviteľom a na tie ich
vady, ktoré sa vyskytli počas užívania plnenia a ktoré nebolo možné zistiť v lehote po
jeho dodaní podľa odseku 4.2. V prípade, ak je na materiály, práce, služby alebo iné
súčasti tvoriace plnenie, ktoré pozostávajú z dodávok od subdodávateľov alebo
výrobcov materiálov a na ktoré tieto subjekty udávajú kratšiu záručnú dobu, prípadne ak
kratšia záručná doba vyplýva z povahy výrobku (napr. pri veciach určených na rýchle
upotrebenie, čiastkové služby, pomocné práce a výkony), zo zaužívanej praxe
a pracovných postupov alebo z legislatívy, platí na tieto súčasti plnenia takto určená
kratšia záručná doba. Uplatnenie vád zo záruky musí byť vykonané písomne alebo
emailom a doručené zhotoviteľovi do piatich dní od kedy vada bola alebo mohla byť
zistená, maximálne však do desiatich dní, odkedy sa prejavila alebo mohla prejaviť.
4.4 V prípade výskytu vád a ich riadneho uplatnenia, zhotoviteľ vady posúdi a v prípade,
ak je uplatnenie vady oprávnené, zhotoviteľ bude riešiť podľa svojej voľby riešiť vadu
opravou, úpravou alebo prepracovaním dodaného plnenia alebo dodaním náhradného
plnenia, ak sa jedná o zastupiteľné plnenie. V prípade, ak sú vady kritické a bránia
užívaniu plnenia, zhotoviteľ pristúpi k začatiu realizácie opravy v najbližšom možnom
čase podľa jeho možností. V prípade, ak vady nie sú kritické, bude sa riešiť v primeranej
lehote, najneskôr však do 30 dní. V prípade, ak vzhľadom na povahu vady (napr.
technické požiadavky výrobku, platné stavebné a pracovné postupy, normy a pod.) je
potrebné riešiť vadu so splnením osobitných podmienok v inej lehote, resp. iným

spôsobom než podľa predošlej časti tohto ustanovenia, bude sa vada riešiť spôsobom
zaužívaným podľa daných osobitných podmienok. Ak je k posúdeniu alebo riešeniu vady
potrebná účasť ďalších subjektov (odborné osoby, autorizované subjekty a pod.),
pristúpi sa k riešeniu vady so zohľadnením ich dispozície.
4.5 V prípade akéhokoľvek bezpečnostného rizika, ktoré by mohlo mať pôvod výlučne vo
vade plnenia, je objednávateľ povinný okamžite užívanie plnenia prerušiť, vykonať
potrebné bezpečnostné opatrenia a bezodkladne upovedomiť zhotoviteľa za účelom
eliminácie rizika.
4.6 Zodpovednosť za vady zhotoviteľa nevznikne a ani záruka nie je účinná vtedy, ak
vada má povahu v neodbornej inštalácii objednávateľom, nesprávnej údržbe, oprave
alebo inom zásahu objednávateľa, v súčinnosti s nedostatočnými materiálmi alebo
zariadeniami objednávateľa v spojení s plnením, užívaním plnenia v rozpore s jeho
účelom a pokynmi na používanie a údržbu, či v rozpore s bežnými postupmi pre užívanie
daného plnenia, a spolupôsobením iných činiteľov na strane objednávateľa.
Zodpovednosť nevznikne ani za zhoršenie veci alebo rozsahu vady v dôsledku včasného
nezastavenia a neoznámenia vady zhotoviteľovi. Zodpovednosť nevznikne ani vtedy, ak
plnenie nie je možné riadne užívať z dôvodu nesprávneho alebo neúplného zadania
objednávateľom, alebo pre iné skutočnosti nezávislé na vôli zhotoviteľa.
4.7 Zodpovednosť zhotoviteľa za vady a škody spôsobené plnením sa vždy obmedzuje
len na priame škody. Vo svojom rozsahu sa nevzťahuje na ušlý zisk ani na následné
a nepriame škody či na práva incýh osôb a vo svojej výške je limitovaná najviac do výšky
ceny plnenia pri danej zákazke, to všetko okrem tých prípadov, ak zákon vyslovene bez
možnosti odklonu stanovuje inak. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené
takým užívaním plnení, ktoré zároveň vylučujú záruku.
4.8 Zhotoviteľ je pri realizácii záručnej opravy povinný zabezpečiť, aby vady, poruchy,
opomenutia, rozdiely alebo iné nesprávnosti, boli opravené, odstránené, nahradené, či
rekonštruované podľa povahy vady a podľa jeho voľby pri určení spôsobu odstránenia
vady.
4.9 Objednávateľ je oprávnený vykonať odstránenie vady na svoju zodpovednosť v tom
prípade, ak je to vyslovene dohodnuté so zhotoviteľom a s jeho súhlasom, pričom
v prípade, ak majú byť v súvislosti s odstraňovaním vady spojené náklady, tieto môže
preniesť na zhotoviteľa len v prípade vysloveného súhlasu zhotoviteľa avšak nie vo
väčšej miere nákladov, než by vznikli zhotoviteľovi, ak by daný výkon vykonal sám. Toto
ustanovenie sa však môže uplatniť len v tom prípade, ak zhotoviteľ nenastúpi na riešenie
záruky ani v dodatočnej lehote na základe písomnej výzvy objednávateľa a v prípade, ak
bude takéto odstránenie vady odsúhlasené oboma stranami. Neodborná svojpomocná
oprava vylučuje zodpovednosť zhotoviteľa za vznik/neodstránenie vady, ak má pôvod
v zásahu objednávateľa.
V.
Platobné podmienky
5.1 Celková cena plnenia bude stanovená v zákazke, čo sa považuje za určenie ceny
dohodou v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. DPH bude doúčtované podľa
príslušných právnych predpisov.
5.2 Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti vyžadované zákonom, spolu s prílohami
rozhodnými ako podklady pre fakturáciu zmluvných plnení. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať potrebné náležitosti podľa zákona, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť
zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od odoslania faktúry, pričom toto nemá odkladný
účinok k splatnosti faktúry. Ak nie je dohodnuté inak, splatnosť faktúr je 14 dní od
dodania diela, ak nie je pre jednotlivý prípad dojednaná iná lehota splatnosti. Platby
môžu byť uhrádzané na bankový účet zhotoviteľa podľa faktúry alebo do jeho rúk.
5.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry alebo jej časti, je zhotoviteľ
oprávnený na zmluvnú pokutu vo výške 0,15% denne z dlžnej sumy za každý deň
omeškania až do zaplatenia. Nárok na náhradu škody v prevyšujúcej výške tým nie je
dotknutý.
5.4 V prípade prác naviac alebo dodatočných nákladov vzniknutých z dôvodov na strane
objednávateľa, tieto náklady budú pripočítané k cene plnenia.
5.5 Jednostranný zápočet nárokov objednávateľa voči nárokom zhotoviteľa na úhradu
ceny plnenia a ďalších nárokov sa vylučuje, ak nie je vyslovene dojednaný a odsúhlasený
medzi stranami.
5.6 Zhotoviteľ je oprávnený na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s konaním
objednávateľa, najmä pre porušenie povinností objednávateľa.
5.7 V prípade, ak je z akéhokoľvek dôvodu plnenie dodané len čiastočne, vzniká nárok
zhotoviteľa na úhradu ceny plnenia v rozsahu čiastočného dodania.
5.8 Navýšenie zmluvných cien, ak nejde o zmenu v realizácii plnenia, je možné alikvótne
v prípade, ak počas realizácie plnenia dôjde k podstatnému nárastu indexu cien
materiálových vstupov – komodít a to o viac než 5%, čo je zhotoviteľ povinný predložiť
objednávateľovi spolu so zdokladovaním dopadu na realizované plnenie.

VI.
Skončenie zmluvy
6.1 Okrem zákonných dôvodov na skončenie zmluvy, je túto zmluvu možné skončiť aj
v nasledujúcich prípadoch:
6.1.1 objednávateľ je oprávnený skončiť zmluvu v prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní
s dodaním plnenia o viac než polovicu dodacej doby plnenia z dôvodov výlučne na strane
zhotoviteľa a toto omeškanie nenapraví ani na základe predošlého písomného
upozornenia s lehotou na odstránenie omeškania nie kratšou než 15 dní
6.1.2 zhotoviteľ je oprávnený skončiť zmluvu v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní
s úhradou ceny za dodané plnenie alebo jej časti podľa platobných podmienok zákazky
a toto omeškanie nenapraví ani na základe predošlého písomného upozornenia
s lehotou na odstránenie omeškania nie kratšou než 15 dní.
6.1.3 Každá strana je oprávnená skončiť zmluvu v prípade, ak je voči druhej strane
vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a to bez ohľadu na priebeh
a výsledok takéhoto konania, ďalej ak vstúpila do likvidácie alebo ak nie je schopná plniť
svoje záväzky po dobu dlhšie než tri mesiace.
6.2 Skončenie zmluvy musí byť písomné a odoslané na adresu druhej strany podľa
adresy sídla uvedenej v Obchodnom registri, Živnostenskom registri príp. inom registri,
v ktorom je druhá strana vedená.
6.3 V prípade predčasného skončenia zmluvy, strany sú povinné akceptovať tie časti
plnenia, ktoré už boli dodané a vysporiadať nároky k nim vzniknuté. V prípade
odstúpenia zo strany objednávateľa, patrí popri tom zhotoviteľovi odstupné vo výške
10% z už dodaných plnení do odstúpenia od zmluvy.
6.4 V prípade, ak zhotoviteľ predčasne skončí zmluvu voči objednávateľovi z dôvodov
porušenia povinností objednávateľa, je oprávnený voči objednávateľovi aj na úhradu
ušlého zisku zo zákazky. Náhrada ostatných nárokov patrí zhotoviteľovi podľa zákona.
VII.
Záverečné ustanovenia
7.1 Táto zmluva ako aj všetky jej sučasti nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu
zmluvnými stranami. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom
rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
7.2 Písomnosti sa doručujú druhej strane na adresu sídla druhej strany podľa adresy
sídla uvedenej v Obchodnom registri, Živnostenskom registri príp. inom registri,
v ktorom je druhá strana vedená. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu strana nepreberie
zásielku doručenú na adresu jej oficiálneho sídla, považuje sa zásielka za doručenú
piatym dňom od vykonania náhradného pokusu o doručenie zásielky opätovným
odoslaním zásielky na adresu oficiálneho sídla danej strany.
7.3 V prípade, ak by sa čo i len jedno ustanovenie tejto zmluvy alebo jej súčasti, by sa
stalo neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na ostatné časti zmluvy a jej súčastí
a strany sú povinné nahradiť predmetné ustanovenie platnou a účinnou úpravou.
7.4 V prípade, ak by sa čo i len jeden zo spôsobov zabezpečenia záväzku ukázal ako
neúčinný, resp. ustanovenie tejto zmluvy alebo jej súčasti, ktoré ho upravuje, by sa stalo
neplatným alebo neúčinným, je dlžník povinný poskytnúť iný spôsob zabezpečenia
záväzku podľa dohody s veriteľom, v opačnom prípade sa stáva investícia splatná ako dlh
tridsiatym dňom, odkedy k takejto skutočnosti neplatnosti alebo neúčinnosti došlo.
7.5 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že informácie poskytnuté počas plnenia tejto
Zmluvy sa budú považovať za dôverné a za súčasť obchodného tajomstva druhej strany.
Obidve Zmluvné strany sú povinné držať tieto informácie v tajnosti a neprezradiť ich
tretej strane bez predošlého písomného súhlasu druhej strany.
7.6 Strany sa dohodli, že všetky spory medzi stranami, ktoré vzniknú z tejto zmluvy ako
aj všetky spory zo súvisiacich právnych vzťahov medzi stranami, vrátane sporov o
platnosť, výklad alebo zrušenie tejto zmluvy, bude rozhodovať stály rozhodcovský súd
zriadený právnickou osobou Európsky obchodný súd s.r.o., so sídlom Rázusova 292/10,
052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46 348 921, (ďalej len "Európsky obchodný súd").
Rozhodcovské konanie na Európskom obchodnom súde bude vedené podľa vnútorných
predpisov Európskeho obchodného súdu a to jedným rozhodcom ustanoveným
Európskym obchodným súdom, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, podľa
zásad spravodlivosti, podľa platného rokovacieho poriadku a štatútu Európskeho
obchodného súdu a v písomnej forme. Zmluvné strany výslovne súhlasia, aby
rozhodcovský súd rozhodol spor na základe písomností bez ústneho pojednávania.
Strany sa podrobia rozhodnutiu Európskeho obchodného súdu, ktoré bude pre strany
konečné a záväzné.
7.7 Na právne vzťahy medzi stranami sa aplikuje právo Slovenskej republiky, pre právne
vzťahy v tejto zmluve neupravené sú to najmä ustanovenia Obchodného zákonníka SR.
7.8 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité. Podmienky tejto zmluvy pre nich nie sú
nevýhodné, a teda že zmluvu neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok. Tieto skutočnosti zmluvné strany svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto
zmluve vyslovene potvrdzujú.
7.9 Všeobecné obchodné podmienky platia od 1.1.2014 do budúcna na všetky právne
vzťahy medzi TP-Tech s.r.o. a objednávateľom.

...........................................
Objednávateľ

