Všeobecné nákupné podmienky RUDOS RUŽOMBEROK s.r.o.
1. Úvod
1.1. Tieto všeobecné nákupné podmienky platia v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník pre všetky objednávky, označované aj ako zmluvy, bez ohľadu na to, či sú vystavené
v nadväznosti na už uzavretú zmluvu alebo bez takejto zmluvy (dodávky tovaru, akékoľvek iné dodávky
ako aj poskytnutia výkonov a/alebo služieb spoločnosti RUDOS RUŽOMBEROK s.r.o. (ďalej len
RUDOS) dodávateľovi. Za dodávateľa sa pre účely týchto všeobecných nákupných podmienok
považuje akákoľvek druhá zmluvná strana zo zmluvného vzťahu s RUDOSom. Záväznými pre obidve
strany sa tieto všeobecné nákupné podmienky stávajú momentom potvrdenia objednávky dodávateľom.
Dodávateľ potvrdením objednávky deklaruje svoj bezvýhradný súhlas s ich obsahom a akceptuje ich.
Na dodacie alebo iné obchodné podmienky dodávateľa sa neprihliada; to neplatí v prípade, ak ich
RUDOS výslovne písomne akceptoval.
1.2. Tieto všeobecné nákupné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky RUDOS, sú
záväzné od 26.1.2015. RUDOS je oprávnená jednostranne zmeniť a/alebo doplniť tieto všeobecné
nákupné podmienky, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím dodávateľ
výslovne súhlasí.
1.3. V prípade, že sa jedno alebo viac ustanovení týchto všeobecných nákupných podmienok ukáže ako
neplatné alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ostatné ustanovenia
všeobecných nákupných podmienok ostávajú nedotknuté a naďalej platné. RUDOS aj dodávateľ
súhlasia s tým, že takto neplatné ustanovenia budú nahradené novými ustanoveniami a to tak, aby sa
čo najviac priblížili zmyslu a účelu pôvodných ustanovení.
1.4. RUDOS a dodávateľ si môžu v objednávkach, zmluvách alebo iných dohodách (ďalej len
Dokumenty) medzi nimi platne uzatvorenými, písomne upraviť práva a povinnosti odlišne od týchto
všeobecných nákupných podmienok. V prípade rozporov medzi takto uzavretými Dokumentmi platí vždy
úprava neskoršie uzatvoreného Dokumentu.
2. Zadanie objednávky
2.1. Tieto všeobecné nákupné podmienky sa stávajú súčasťou zmluvy medzi RUDOS a dodávateľom
momentom prijatia objednávky dodávateľom a sú pre dodávateľa záväzné. Za záväznú sa považuje
písomná objednávka podpísaná osobami oprávnenými konať v zmysle interných predpisov RUDOS.
Akékoľvek zmeny objednávky sú platné vtedy, ak boli vopred týmito osobami písomne potvrdené.
2.2. Akékoľvek plnenie, a to celkové alebo čiastočné, na základe objednávky prostredníctvom tretích osôb
podlieha predchádzajúcemu výslovnému súhlasu RUDOS.
3. Vznik záväzkového vzťahu
3.1. Dodávateľ je povinný potvrdiť objednávku RUDOS do 48 hodín od jej prijatia. Prijatím
objednávky sa rozumie okamih doručenia písomnosti poštovou prepravou alebo kuriérom, alebo okamih
doručenia e-mailovej správy alebo faxovej správy. V prípade, ak nebude objednávka RUDOS potvrdená
dodávateľom, bude objednávka po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety považovaná za
akceptovanú bez výhrad s podmienkami uvedenými v objednávke, t.j. najmä uvedeným termínom
dodania, cenou, tovarom v uvedenej akosti a množstve, vrátane požadovanej sprievodnej / technickej
dokumentácie
3.2. Na potvrdení objednávky, dodacom liste a faktúre dodávateľ uvedie číslo položky, číslo materiálu,
hmotnosť (netto), štatistické číslo tovaru (číslo colnej tarify), krajinu pôvodu, preferenčnú krajinu pôvodu
dokumentovanú pri dodávke, (v rámci Európskej únie: Prehlásenie dodávateľa 1207/2001; mimo
Európskej únie: EUR1 alebo Prehlásenie o pôvode). Ak tovar nepodlieha kontrole exportu, resp. ak nie
je daná preferenčná krajina pôvodu, dodávateľ na túto skutočnosť RUDOS vopred písomne upozorní.
V prípade neuvedenia týchto údajov si RUDOS vyhradzuje právo faktúru neuznať, je oprávnený vrátiť ju
späť a nie je povinný zaplatiť cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu, a to až do doby riadneho
dodania uvedených dokladov alebo do doby odstránenia vád v dokladoch..
3.3. Ak sa bude potvrdenie objednávky dodávateľom odlišovať od objednávky RUDOS, je dodávateľ
povinný na tieto odlišnosti RUDOS vopred písomne upozorniť. RUDOS je týmito odlišnosťami viazaná
len v prípade, ak s týmito odlišnosťami písomne súhlasí. Prevzatie tovaru/služby sa nepovažuje za
odsúhlasenie akýchkoľvek odlišností.
3.4. Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa platia iba v tom prípade, ak boli výslovne písomne
potvrdené RUDOS. Odvolávka alebo odkaz v objednávke RUDOS na akékoľvek dokumenty, ktoré sú
súčasťou ponuky dodávateľa, neznamená akceptáciu všeobecných obchodných podmienok dodávateľa

a ani jeho iných podmienok uvedených v ponuke alebo v iných dokumentoch dodávateľa alebo jeho
dodávateľov a zákazníkov.
4. Dodacie lehoty a sankcie
4.1. Dodávka tovaru/služby sa považuje za včas dodanú, ak je dodaná riadne a včas v dohodnutej dobe
plnenia a mieste určenom v objednávke RUDOS (ďalej len Miesto dodávky). Pri dodaní tovaru,
s ktorým je spojené zhotovenie alebo montáž, ako aj pri poskytovaní výkonov a služieb, sa za čas
dodania považuje moment prevzatia zo strany RUDOS formou podpísania akceptačného protokolu
oprávnenou osobou. Pri predpokladanom omeškaní s dodaním tovaru/služby je dodávateľ
povinný bezodkladne písomne upovedomiť RUDOS a vyžiadať si od RUDOS písomné vyjadrenie,
či naďalej trvá na plnení. RUDOS nie je povinný prijať tovar/službu dodanú po dohodnutej dobe plnenia
uvedenej v objednávke RUDOS.
4.2. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru/služby, bez ohľadu na zavinenie dodávateľa,
alebo na skutočnosť, či bola RUDOS spôsobená škoda, je dodávateľ povinný zaplatiť RUDOS zmluvnú
pokutu vo výške 0,5% z ceny dodávky uvedenej v objednávke bez DPH za každý aj začatý deň
omeškania až do momentu riadneho dodania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
RUDOS na náhradu škody spôsobenej porušením tejto povinnosti. V prípade omeškania dodávateľa
s dodaním tovaru/služby dlhšie ako 10 dní je RUDOS oprávnená od zmluvy odstúpiť.
4.3. RUDOS je oprávnený pri omeškaní dodávateľa s plnením, bez ohľadu na zavinenie Dodávateľa,
bezodkladne vykonať opatrenia, ktorými dôjde k náhradnému plneniu tretími osobami, pričom dodávateľ
je povinný uhradiť všetky takto vzniknuté náklady RUDOS v plnom rozsahu.
4.4. RUDOS nie je povinný prevziať plnenie pred dohodnutou dobou plnenia. Pri plnení pred dohodnutou
dobou plnenia si RUDOS vyhradzuje právo účtovať dodávateľovi náklady, ktoré vzniknú v súvislosti
s predčasným plnením, (napr. skladné a pod.), ako aj uskutočniť platbu za plnenie tak, akoby bolo
plnenie uskutočnené v dohodnutom termíne.
4.5
Čiastočné plnenia, rovnako ako plnenia vo väčšom alebo v menšom rozsahu sú prípustné iba na
základe výslovného písomného súhlasu spoločnosti RUDOS.
5. Prechod nebezpečenstva škody na tovare
5.1. Pri plnení so zhotovením alebo montážou a pri poskytovaní služieb prechádza nebezpečenstvo škody
na tovare na RUDOS po ukončení skúšobnej prevádzky momentom prevzatia; pri dodávkach bez
zhotovenia alebo montáže momentom prevzatia v mieste určenia. Za prevzatie tovaru/služby RUDOS
sa považuje podpísanie dodacieho listu alebo akceptačného protokolu RUDOSom. .
5.2. Dodávateľ je povinný dodržiavať požiadavky RUDOS týkajúce sa spôsobu prepravy; v prípade, ak
RUDOS nepožaduje žiaden špecifický spôsob prepravy, je dodávateľ povinný uskutočniť prepravu tak,
aby vznikli čo najnižšie náklady a nedošlo k poškodeniu alebo inému znehodnoteniu tovaru. Ak si
dodávateľ túto povinnosť nesplní, je povinný niesť všetky náklady, ktoré takto vzniknú spoločnosti
RUDOS. Akékoľvek zvýšené náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s urýchlením prepravy za účelom
dodržania dohodnutej doby dodania znáša dodávateľ. V prípade nedodržania všetkých dohodnutých
náležitostí dodania alebo prepravy (napr. chýbajúce prepravné doklady, objednávkové údaje,
nekompletná sprievodná a technická dokumentácia a pod.) je RUDOS oprávnený odoprieť prevzatie
tovaru na náklady a nebezpečenstvo dodávateľa.
5.3. Dodávateľ je povinný ku všetkým dodávkam priložiť dodací list s presným uvedením obsahu dodávky,
úplným označením dodávky, dokladmi, ktoré sú dodávané s dodávkou tovaru, ako aj všetkými
potrebnými údajmi v zmysle príslušných právnych predpisov. RUDOS je oprávnený odmietnuť prevziať
dodávku, ku ktorej nie je pripojený dodací list, alebo dodací list neobsahuje údaje podľa
predchádzajúcej vety.
5.4. Cena tovaru je určená vrátane balenia. Dodávateľ je povinný zabaliť dodávaný tovar obvyklým
spôsobom a tak, aby bola zabezpečená jeho preprava bez poškodenia. Všetky škody, ktoré vzniknú
v dôsledku toho, že balenie nezodpovedá charakteru dodávky, znáša dodávateľ. Pri dodávkach
nebezpečného tovaru, je dodávateľ povinný dodržiavať príslušné právne predpisy, predovšetkým
zabezpečiť upozornenia o vyhotovení a označení balenia a prepravných prostriedkoch.
6. Zrušenie objednávky
6.1. Ak neustanoví zmluva alebo tieto Všeobecné nákupné podmienky inak, je RUDOS oprávnený
odstúpiť od zmluvy v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a ďalej tiež pred riadnym
dodaním predmetu plnenia bez udania dôvodu s tým, že v takomto prípade je RUDOS povinný uhradiť
Dodávateľovi náklady účelne vynaložené v súvislosti so splnením zmluvy, a to najviac do výšky ceny za
predmet plnenia uvedenej v zrušenej zmluve, nie však ušlý zisk. Dodávateľ je povinný zaslať RUDOS

písomné vyčíslenie nákladov podľa prvej vety tohto ustanovenia spolu s dokladmi preukazujúcimi vznik
týchto nákladov do 14 dní odo dňa, kedy bolo Dodávateľovi oznámenie o odstúpení od zmluvy
doručené, inak tento nárok Dodávateľa podľa tohto ustanovenia zaniká. Ak odstúpi RUDOS od
akejkoľvek zmluvy z dôvodu na strane Dodávateľa, a ak stratí z tohto dôvodu už dodaný predmet
plnenia pre RUDOS svoj hospodársky význam (napr. z dôvodu nutnosti dodržať unifikáciu - jednotnosť
finálnych výrobkov RUDOS voči jeho finálnemu zákazníkovi), je RUDOS oprávnený odstúpiť bez udania
dôvodu i od všetkých ostatných zmlúv (v celom rozsahu alebo len v časti), na základe ktorých už došlo
alebo má dôjsť k dodávkam rovnakého predmetu plnenia. V takomto prípade nie je RUDOS povinný
uhradiť Dodávateľovi akékoľvek náklady.
6.2. Odstúpením ani iným spôsobom ukončenia zmluvy nezanikajú:
a) vzniknuté nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady predmetu plnenia,
b) dojednania o záruke a zodpovednosti za vady,
c) dojednania o povinnosti mlčanlivosti, dôvernosti a ochrany know-how;
d) nárok na náhradu škody.
6.3. Ak neustanoví zmluva inak, dodaný predmet plnenia, ku ktorému pred odstúpením od kúpnej zmluvy
prešlo alebo bolo prevedené vlastnícke právo na RUDOS:
a) zostává po odstúpení od zmluvy vo vlastníctve RUDOS. V tomto prípade má Dodávateľ nárok na
náhradné peňažné plnenie do výšky, v ktorej mal Dodávateľ z uvedeného použitého predmetu plnenia
prospech. Ak bola už za tento dodaný predmet plnenia uhradená kúpna cena, je Dodávateľ povinný
vrátiť RUDOS rozdiel medzi cenou za predmet plnenia a nárokom na náhradné peňažné plnenie podľa
predchádzajúcej vety. Ak nebola kúpna cena za tento dodaný predmet plnenia pred odstúpením od
zmluvy uhradená, je RUDOS povinný Dodávateľovi poskytnúť náhradné peňažné plnenie znížené o
prípadné nároky RUDOS na zmluvnú pokutu, náhradu škody atď.; alebo
b) môže RUDOS po odstúpení od zmluvy Dodávateľovi predmet plnenia vrátiť. Dodávateľ je súčasne
povinný vrátiť RUDOS doposiaľ zaplatenú cenu za predmet plnenia alebo jej časť.
6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy sú RUDOS a Dodávateľ povinní sa medzi sebou vysporiadať
spôsobom a v lehotách stanovených RUDOS. RUDOS písomne oznámi Dodávateľovi do 30 dní odo
dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy, akým spôsobom budú vzájomné vzťahy vysporiadané. V písomnej
správe o vyporiadaní RUDOS:
a) vymedzí vzájomné nároky vzniknuté medzi RUDOS a Dodávateľom odstúpením od zmluvy a/alebo
trvajúce vzájomné nároky vzniknuté podľa zmluvy, najmä nároky na vrátenie predmet plnenia, nároky
na vrátenie iného plnenia poskytnutého podľa zmluvy, nároky na náhradné peňažné plnenie, nároky na
zaplatenie zmluvných pokút, nároky na náhradu škody, nároky vzniknuté zo zodpovednosti za vady
predmetu plnenia atď.
b) stanoví lehoty pre splnenie vzájomných povinností RUDOS a Dodávateľa zo vzájomného
vysporiadania.
Spôsob vysporiadania a lehoty stanovené RUDOS sú pre Dodávateľa záväzné. Náklady vzniknuté v
súvislosti s odstúpením od zmluvy a prípadným vrátením poskytnutého plnenia znáša Dodávateľ.
7. Fakturácia a platobné podmienky
7.1. Dodávateľ je povinný bezodkladne po dodaní tovaru/služby, resp. po ukončenom poskytnutí plnenia
vyhotoviť daňový doklad - faktúru s uvedením všetkých údajov v zmysle objednávky RUDOS (najmä
číslo objednávky, číslo zmluvy, kódy tovarov/služieb, kontaktné osoby a pod.), ako aj v zmysle
príslušných právnych predpisov (najmä zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov) a bezodkladne ju doručiť na adresu RUDOS RUŽOMBEROK s.r.o., Štiavnička
190, 034 01 Ružomberok.
7.2. K faktúre je dodávateľ povinný priložiť originál dokladu (preberací protokol, akceptačný protokol,
dodací list a pod.) preukazujúci prevzatie poskytnutého vyfakturovaného plnenia RUDOSom.
7.3. RUDOS si vyhradzuje právo vrátiť dodávateľovi faktúru, ktorá nie je vyhotovená v súlade s bodom
7.1. týchto všeobecných nákupných podmienok spoločnosti RUDOS alebo neobsahuje doklad podľa
bodu 7.2. týchto všeobecných nákupných podmienok spoločnosti RUDOS, a nie je povinný ju uhradiť. .
Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami
spoločnosti RUDOS, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.
7.4. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu RUDOS nie je dodávateľ oprávnený jeho pohľadávky zo
zmluvného alebo mimozmluvného vzťahu voči RUDOS postúpiť na tretie osoby, založiť, alebo ich
použiť akýmkoľvek iným spôsobom ako predmet právneho úkonu.

7.5. Lehota splatnosti faktúry dodávateľa (ak nie je dohodnuté inak) je 60 dní a začína plynúť po doručení
riadne vyhotovenej faktúry v súlade s bodom 7.1. a 7.2. týchto všeobecných nákupných podmienok
spoločnosti RUDOS. V prípade, ak je dodávateľ povinný doručiť spolu s plnením aj vyžadované atesty
materiálov, protokoly o vykonaných skúškach, dokumenty preukazujúce kvalitu alebo iné dokumenty,
plnenie dodávateľa sa považuje za uskutočnené až momentom doručenia týchto dokumentov.
Dodávateľ je oprávnený vyhotoviť faktúru výlučne po poskytnutí plnenia. Vystavenie zálohovej faktúry je
podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom RUDOS.
7.6 Uhradenie faktúry spoločnosťou RUDOS nemá za následok uznanie toho, že dodávka alebo plnenie
dodávateľa bolo vykonané riadne a včas, ani vzdanie sa práv, ktoré prislúchajú RUDOS. Faktúra
dodávateľa sa považuje za uhradenú momentom odpísania finančných prostriedkov z účtu spoločnosti
RUDOS.
7.7 Ak daňový úrad rozhodnutím uloží spoločnosti RUDOS ako ručiteľovi v zmysle § 69b zákona o DPH
uhradiť dodávateľom nezaplatenú DPH, RUDOS oznámi túto skutočnosť dodávateľovi. Dodávateľ je
povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia oznámenia RUDOS podľa
predchádzajúcej vety, poskytnúť spoločnosti RUDOS všetky informácie a dokumenty, na základe
ktorých možno uplatniť námietky voči povinnosti spoločnosti RUDOS ako ručiteľa uhradiť daňovému
úradu dodávateľom nezaplatenú daň.
7.8 Ak daňový úrad uloží spoločnosti RUDOS ako ručiteľovi v zmysle § 69b zákona o DPH povinnosť
uhradiť dodávateľom nezaplatenú daň, RUDOS je oprávnený použiť nevyplatenú sumu z ceny plnenia
na úhradu takejto nezaplatenej dane. RUDOS ako ručiteľ v zmysle § 69b zákona o DPH je oprávnený
použiť na úhradu dodávateľom nezaplatenej dane na základe rozhodnutia daňového úradu aj akúkoľvek
nevyplatenú cenu plnenia, vrátane iných nevyplatených pohľadávok z iných zmluvných vzťahov medzi
RUDOS a dodávateľom.
8. Prevzatie, vady tovaru a plnenia, nároky z vád
8.1. Prevzatie tovaru, ako aj preverenie úplnosti dodávky a prípadných zjavných vád, uskutoční RUDOS
v primeranej lehote po doručení tovaru. Ak bude pri vykonaní náhodnej kontroly zistené, že vlastnosti
dodaného tovaru nezodpovedajú predpisom RUDOS, všeobecne záväzným právnym prepisom
Slovenskej republiky a Európskej únie alebo nedosahujú vlastnosti vyžadované v bežnom obchodnom
styku, je spoločnosť RUDOS oprávnená dodaný tovar vrátiť dodávateľovi na jeho náklady
a nebezpečenstvo. Zistené vady oznámi RUDOS dodávateľovi bezodkladne písomne (e-mailom,
poštou, faxom)- ďalej aj „reklamácia“. Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k uplatnenej reklamácii
v lehote 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, je
dodávateľ povinný uznanú reklamáciu vyriešiť v lehote primeranej povahe vady a RUDOS zvolenému
nároku, najneskôr však do 30 dní od jeho uznania, pričom za uznanie reklamácie sa považuje deň,
v ktorom bolo uznanie reklamácie doručené do RUDOS. V prípade, že sa dodávateľ nevyjadrí do 3
pracovných dní od doručenia reklamácie k uplatneniu reklamácie, RUDOS považuje reklamáciu za
uznanú a začína plynúť lehota na jej vyriešenie.
8.2. Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný tovar je vyhotovený z najlepšieho, účelu zodpovedajúceho
a nového materiálu, v odbornom a technicky spôsobilom vyhotovení, proti ktorému nie je možné vzniesť
námietky. Dodávateľ poskytuje za dodaný tovar a poskytnuté výkony záruku v trvaní najmenej 24
mesiacov ak nie je dohodnuté inak (napr. v cenovej ponuke alebo kúpnej zmluve) odo dňa
kvalifikovaného dodania plnenia v rámci finálnej dodávky zo strany RUDOS konečnému odberateľovi,
najviac však 36 mesiacov odo dňa dodania a prevzatia plnenia zo strany RUDOS (podpísanie
preberacieho protokolu, resp. iné písomne zdokumentované prevzatie plnenia). Kvalifikovaným
dodaním v rámci finálnej dodávky pre konečného odberateľa sa rozumie okamih, kedy začne plynúť
záručná doba poskytnutá zo strany RUDOS na finálnu dodávku pre konečného odberateľa. Záručná
doba začína plynúť pri dodávkach, s ktorými je spojené zhotovenie alebo montáž a pri službách
(výkonoch) momentom prevzatia RUDOS na základe akceptačného protokolu.
8.3. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej RUDOS alebo konečný odberateľ finálnej dodávky, v
rámci ktorej bolo plnenie použité, nemôže dodané plnenie užívať úplne alebo čiastočne, pre vady, za
ktoré zodpovedá dodávateľ. Záručná doba pre vymenené časti plnenia začína plynúť od začiatku, t.j.
od dátumu ich dodania RUDOS alebo konečnému odberateľovi RUDOS po výmene.
8.4. Za vadu plnenia sa považuje akákoľvek vada, chyba, chybový stav, závada, nedostatok, porucha
alebo akýkoľvek iný problém súvisiaci s plnením resp. jeho časťou, ktorý bráni jeho riadnemu a/alebo
bezchybnému užívaniu (vrátane právnych vád), a/alebo spôsobujúci jeho úplnú alebo čiastočnú
nefunkčnosť, a/alebo spôsobujúce úplné alebo čiastočné obmedzenie jeho použitia, a/alebo plnenie,

ktorého spôsob, rozsah, kvalita a iné vlastnosti, nie sú v súlade s týmito všeobecnými nákupnými
podmienkami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
8.5. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas trvania záruky odstráni vady plnenia na vlastné náklady v termínoch
požadovaných zo strany RUDOS. Podľa výberu RUDOS vady budú odstránené opravou alebo
výmenou vadných častí alebo zľavou z ceny plnenia.
8.6.Ak spoločnosť RUDOS požadovala odstránenie vád opravou a dodávateľ neodstráni vady
požadovaným spôsobom a/alebo v požadovanom termíne alebo ak ich neodstráni úplne, je RUDOS
oprávnená požadovať zľavu z ceny plnenia alebo odstrániť vady sama alebo dať ich odstrániť tretej
osobe na náklady dodávateľa bez predchádzajúceho oznámenia alebo odstúpiť od zmluvy, a to bez
toho, aby sa vzdala svojich práv vyplývajúcich zo záruky. Ak RUDOS vzniknú náklady súvisiace
s penalizáciou od konečného zákazníka za oneskorené odstránenie vady alebo neúplné odstránenie
vady, RUDOS má právo tieto náklady preniesť na dodávateľa v plnej výške. Náhradu nákladov môže
RUDOS vykonať:
- započítaním z ceny plnenia, pokiaľ ešte nebola uhradená zo strany RUDOS v plnom rozsahu alebo
- vyhotovením faktúry za vynaložené náklady dodávateľovi, pričom faktúra je splatná ihneď po doručení.
8.7. RUDOS je oprávnený požadovať aj náhradu spôsobenej škody. Dodávateľ je povinný nahradiť
RUDOS náklady spojené so zisťovaním vád v prípade, ak pri tomto zisťovaní boli vady zistené. RUDOS
má taktiež právo na náhradu prepravných a iných nákladov súvisiacich s prepravou vadného tovaru
dodávateľovi a jeho dodaním.
8.8. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať RUDOS výlučne tovar, pri ktorom sú nároky tretích osôb vyplývajúce
z patentového, autorského práva, práva ochranných známok a dizajnov (ďalej len Autorské diela)
v plnom rozsahu vysporiadané a/alebo je zo strany tretích osôb zabezpečený časovo neobmedzený,
nevýhradný súhlas na každé a akékoľvek použitie Autorského diela ako celku i jeho jednotlivých častí v
neobmedzenom rozsahu a spôsobom, ktorý vyplýva z účelu, na ktorý je Autorské dielo určené, vrátane
možnosti jeho šírenia, kopírovania, prekladania, prispôsobovania, modifikovania, upravovania,
distribuovania, publikovania alebo prenášania (licencia). RUDOS si vyhradzuje právo preniesť
preukázateľné náklady spojené so súdnym konaním v prípade nedodržania týchto podmienok na
dodávateľa.
8.9. Dodávateľ sa zaväzuje po dobu 10 rokov po poslednom dodaní tovaru na základe požiadavky
RUDOS bezodkladne označiť každého výrobcu, dovozcu, alebo predchádzajúceho dodávateľa, ako aj
poskytnúť účelné dôkazné prostriedky a to najmä výrobné podklady a podklady, z ktorých vyplývajú
výrobné a dodávateľské podmienky a/alebo čas výroby a dodania.
8.10.Tovary dodávané dodávateľom musia byť opatrené predpísanými bezpečnostnými prostriedkami
a musia zodpovedať platným bezpečnostným predpisom. Dodávateľ je povinný dodržiavať príslušné
právne predpisy slovenského právneho poriadku, Európskej únie a Európskych spoločenstiev.
Dodávateľ zodpovedá za to, že dodané tovary budú opatrené označeniami podľa predpisov Európskej
únie, Európskych spoločenstiev a slovenského právneho poriadku. Pri dodaní sa dodávateľ zaväzuje
predložiť prehlásenie o zhode s popisom ako aj návody na montáž a predpisy zabudovania
v slovenskom jazyku.
9. Prechod vlastníckeho práva
9.1. Vlastnícke právo k predmetu plnenia prechádza na RUDOS prevzatím predmetu plnenia alebo zaplatením ceny

za predmet plnenia podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr, resp. k jednotlivým častiam predmetu
plnenia prevzatím jednotlivých častí predmetu plnenia alebo uhradením jednotlivých čiastkových platieb za predmet
plnenia podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
10.1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie špecifikované v objednávke a/alebo zmluve
objednávateľovi na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo s odbornou starostlivosťou a splniť všetky
povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, z
interných predpisov objednávateľa a z pokynov objednávateľa vždy v relevantnom znení, ktoré
sa vzťahujú na dodávateľom poskytované plnenie (spolu ďalej aj „Predpisy“), najmä, nie však výlučne
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Dodávateľ zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť pri
práci všetkých osôb, prostredníctvom ktorých poskytuje plnenie podľa objednávky a osôb, ktoré sa
zdržujú na pracovisku objednávateľa (ďalej aj „Osoby“). Dodávateľ sa najmä zaväzuje poskytnúť
Osobám všetky potrebné informácie a pokyny na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
vrátane tých, ktoré platia pre pracoviská a priestoroch objednávateľa a zodpovedá v celom rozsahu za
ich sústavne dodržiavanie všetkými Osobami.

10.2. Dodávateľ zodpovedá za všetku a akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne spoločnosti RUDOS v dôsledku
porušenia záväzkov dodávateľa v zmysle tohto ustanovenia (vrátane ujmy spôsobenej tretím osobám a
ujmy v podobe sankcie uloženej spoločnosti RUDOS orgánom verejnej moci v dôsledku porušenia
záväzkov dodávateľa a s tým spojené náklady).
10.3 Porušenie povinností uvedených v tomto článku dodávateľom je považované za podstatné porušenie
zmluvných podmienok a zakladá právo spoločnosti RUDOS na okamžité odstúpenie od zmluvy.
11. Miesto plnenia, súdna príslušnosť, rozhodné právo
11.1. Miestom plnenia pre dodávky tovarov/služieb je Miesto dodávky určené v objednávke RUDOS, pre
platby je miesto plnenia sídlo RUDOS.
11.2. RUDOS a Dodávateľ sa dohodli na vylúčení použitia Dohovoru Organizácie spojených národov o
zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru ( Viedenský dohovor ) na ich záväzkovo-právny vzťah, na ktorý
sa vzťahujú tieto Všeobecné nákupné podmienky. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právnemu
poriadku, najmä Obchodnému zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb.) v platnom znení.
11.3 Súdom príslušným rozhodovať spory vzniknuté zo záväzkovo-právneho vzťahu, na ktorý sa
vzťahujú tieto Všeobecné nákupné podmienky, bude všeobecný súd spoločnosti RUDOS v Slovenskej
republike.
12. Mlčanlivosť a ochrana údajov, súhlas dodávateľa so zverejnením
12.1. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti
so zadaním zákazky alebo o predmete dodávky, pokiaľ tieto informácie nie sú všeobecne známe, alebo
pokiaľ sa o nich nedozvedel iným spôsobom, ako v súvislosti so zákazkou RUDOS.
12.2. Všetky informácie, ktoré sa dodávateľ dozvedel ohľadne RUDOS na základe, alebo v súvislosti so
zmluvou/objednávkou, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov, sa považujú za dôverné a dodávateľ sa zaväzuje
zachovávať povinnosť mlčanlivosti o takýchto skutočnostiach alebo informáciách až do doby, kedy sa
tieto stanú všeobecne známymi, za predpokladu, že sa tak nestane porušením povinnosti mlčanlivosti.
12.3. Dodávateľ týmto udeľuje RUDOS súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov na spracovanie svojich osobných údajov v informačných systémoch, pričom uvedené činnosti je
RUDOS oprávnená vykonávať aj prostredníctvom tretej osoby.
12.4. Dodávateľ potvrdzuje, že žiadny údaj v objednávke, jej súčastiach a dokumentoch na ňu
nadväzujúcich nepovažuje za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a/alebo
dôvernú informáciu.
13. Doručovanie
Písomnosť doručovaná podľa týchto všeobecných nákupných podmienok sa považuje za doručenú druhej
zmluvnej strane aj v prípade ak:
a)písomnosť zasielaná druhej zmluvnej na poslednú známu adresu sa vráti s tým, že adresát nie je
známy, a to dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, a to aj vtedy ak sa dotknutá
druhá zmluvná strana o doručovaní písomnosti nedozvie, alebo
b)si ju druhá zmluvná strana neprevezme, a to dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá ju odoslala,
alebo
c) ju druhá zmluvná strana odoprela prijať, a to dňom tohto odopretia.
14. Osobitné ustanovenia
14.1 Ak by v dôsledku porušenia, zanedbania alebo nesplnenia akejkoľvek povinnosti Dodávateľa dôjde k
uloženiu sankcie, pokuty alebo akéhokoľvek iného druhu finančného postihu RUDOS, Dodávateľ sa
zaväzuje sumu rovnajúcu sa týmto uloženým sankciám, pokutám alebo iným formám postihu uhradiť
RUDOS do 15 dní potom ako RUDOS doručí dodávateľovi výzvu na úhradu týchto sankcií, pokút alebo
iných foriem postihu.
14.2 Pri čiastočnom plnení peňažného dlhu voči Dodávateľovi sa plnenie RUDOS započítava najprv na
istinu, ak RUDOS výslovne písomne neurčí inak.

