Všeobecné obchodné podmienky
nákupu BASF Slovenko spol. s r.o. a
podnikov skupiny BASF Gruppe na
Slovensku
1. Všeobecné
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky predstavujú základ
zmlúv o dodávkach tovaru a poskytovaní služieb vzniknutých
medzi dodávateľom tovaru alebo poskytovateľom služby, (ďalej
iba „Dodávateľ“) a BASF Slovensko spol. s r.o. alebo s ňou
prepojenými spoločnosťami, nachádzajúcimi sa v Slovenskej
republike (ďalej iba ,,Odberateľ“), V prípade, ak s nimi Dodávateľ
prejaví súhlas, budú platiť aj pre budúce zmluvy s Dodávateľom.
1.2 Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa budú platiť len
v prípade, ak s nimi Odberateľ výslovne písomne súhlasil.
Akékoľvek
odkazy
Odberateľa
na
korešpondenciu
s Dodávateľom obsahujúcu alebo odkazujúcu na všeobecné
obchodné podmienky Dodávateľa nepredstavujú jeho súhlas
(akceptáciu) s použitím takých všeobecných obchodných
podmienok na danú zmluvu.
Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa sa nepoužijú ani
vtedy, ak by Odberateľ mal prevziať tovar/služby s vedomím, že
Dodávateľ mal zámer dodať ho v súlade so všeobecnými
obchodnými podmienkami Dodávateľa, ktoré sa líšia od alebo sú
v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
2. Ponuka
2.1 Ponuky a cenové kalkulácie nebudú odplatné a nebudú
zakladať žiadne záväzky na strane Odberateľa.
2.2 Dodávateľ má vo svojej ponuke výslovne poukázať na
akékoľvek rozdiely medzi jeho ponukou a požiadavkou
Odberateľa. Ak má Dodávateľ náhradné riešenia pre
požiadavku, ktoré sú technicky alebo ekonomicky nadradené,
dodatočne túto ponuku Odberateľovi poskytne.
3. Dodacia lehota, zmeny v dodaní tovaru / poskytnutí
služieb
3.1 Dodávateľ je povinný dodať Odberateľovi tovar/ služby
v dohodnutej lehote. Dodávateľ je povinný dodať Odberateľovi
tovar/dielo bez akýchkoľvek vád spolu s požadovanými
prepravnými dokumentmi v čase obvyklej pracovnej doby
odberateľa na adresu uvedenú v objednávke Odberateľa (ďalej
„Miesto určenia“),. V prípade, ak je súčasťou dodávky jeho
montáž /služba, tovar sa považuje za dodaný včas až riadnym
vykonaním montáže/služby ako je špecifikované v zmluve. Ak je
postup pri prevzatí tovaru/diela osobitne upravený zákonom
alebo určený v zmluve, čas určený pre tento postup musí byť
dodržaný obomi zmluvnými stranami. V prípade, ak by
Dodávateľ chcel dodať Odberateľovi tovar/službu v predstihu
alebo v nižšom množstve, na takéto dodanie tovaru/ poskytnutie
služby je potrebná predchádzajúca písomná dohoda s
Odberateľom.
3.2 Ak Dodávateľ zistí, že nebude spôsobilý úplne alebo sčasti
splniť svoje zmluvné povinnosti alebo nebude spôsobilý tieto
splniť v dohodnutom čase, je povinný to ihneď písomne oznámiť
Odberateľovi. V oznámení je povinný uviesť dôvod(y) omeškania
a
predpokladaný
čas
omeškania
sa
s dodaním
tovaru/poskytnutím služby. Akékoľvek prijatie oneskorene
dodaného tovaru/služby alebo dodanie tovaru/poskytnutia služby
v menšom množstve zo strany Odberateľa, v žiadnom prípade
neznamená na strane Odberateľa vzdanie sa práv alebo nárokov
Odberateľa, ktoré mu vznikli v súvislosti s oneskoreným alebo
neúplným dodaním tovaru/poskytnutím služby.
3.3 Akékoľvek zmeny tovaru, ktorý má byť dodaný alebo služby,
ktorá má byť poskytnutá, vyžadujú predchádzajúci písomný
súhlas Odberateľa.
3.4 Ak Odberateľ pripravuje akékoľvek dokumenty umožňujúce
Dodávateľovi uskutočnenie zmluvy, je povinnosťou Dodávateľa
si tieto dokumenty alebo inú podporu, ktorú by mal podľa zmluvy
poskytnúť Odberateľ, vyžiadať včas.
4. Udržateľnosť
4.1 Odberateľ vedie svoj podnik v súlade so zásadami
udržateľného rozvoja a dodržuje medzinárodne uznávané
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základné štandardy zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany
životného prostredia, pracovných a ľudských práv ako aj
zodpovedné riadenie podniku (ďalej iba „ESG Štandardy“).
Odberateľ vyjadril svoje porozumenie pre ESG Štandardy
v Kódexe správania dodávateľa (Supplier Code of Conduct)
(http://www.basf.com/supplier-code-of-conduct).
Odberateľ
očakáva dodržiavanie ESG štandardov zo strany Dodávateľa.
Navyše, Odberateľ vyzýva Dodávateľa, aby zabezpečil, že všetci
jeho subdodávatelia na akomkoľvek stupni budú takisto
dodržiavať ESG Štandardy. Odberateľ má právo overiť
dodržiavanie ESG Štandardov na základe predchádzajúceho
oznámenia, buď sám alebo pomocou tretích strán, ktoré poverí.
4.2 Počas plnenia zmluvy je Dodávateľ povinný dodržiavať
požiadavky Odberateľa na ochranu zdravia a bezpečnosti pri
práci a ochrany životného prostredia tak, ako je uvedené v
zmluve.
5. Kvalita
Dodávateľ vykonáva a udržiava efektívne zabezpečovanie
kvality a ak to bude Odberateľ požadovať, preukáže to
Odberateľovi. Dodávateľ využíva systém manažérstva kvality v
súlade s ISO 9000 a vyššie alebo podobný systém s
ekvivalentnými štandardmi. Odberateľ má právo preskúmať
tento
systém
zabezpečovania
kvality
na
základe
predchádzajúceho oznámenia buď sám alebo pomocou tretích
strán, poverených Odberateľom.
6. Využitie subdodávateľov
Tretie strany (najmä subdodávatelia) môžu byť zapojené alebo
ich Dodávateľ môže vymeniť len s predchádzajúcim písomným
súhlasom Odberateľa. Ak má Dodávateľ v úmysle využívať
subdodávateľov pri výrobe tovaru/diela od začiatku, je povinný o
tom informovať Odberateľa už pri predložení ponuky.
7. Dodanie, preprava, balenie, prenos rizika
7.1 Ak nie je dohodnuté inak, dodávka tovaru musí byť DAP do
Miesta určenia (Incoterms 2020). Ak nie je dohodnuté inak, k
dodávke musia byť pripojené dve kópie dodacieho listu,
prepravný list, potvrdenie o vyčistení a potvrdenie o prehliadke
tovaru podľa dohodnutých špecifikácií a všetky ďalšie potrebné
dokumenty. Ak sú známe, tieto údaje musia byť uvedené vo
všetkých prepravných dokladoch a – pri zabalenom tovare – na
vonkajšom obale tiež : číslo objednávky, hrubá a čistá hmotnosť,
počet balení a druh balení (jednorazové / opakované použitie),
dátum dokončenia výroby ako aj miesto určenia (miesto
vykládky) a príjemcu zásielky. V prípade projektov musií byť
udané aj kompletné číslo zákazky a montážna hala.
7.2 Pri dodávkach (dovoz) z tretích krajín musia prepravné
doklady uvádzať, či je dodaný tovar dodaný s platením cla alebo
bez platenia cla.
7.3 Ak je tovar dodaný bez platenia cla, musí Dodávateľ
predložiť Odberateľovi nasledujúce colné doklady: tranzitný
dokument (napr. T1), prepravné doklady, colné alebo obchodné
faktúry, doklady o preferenčnom pôvode tovaru ako sú Form A,
EUR.1, A.TR, doklad/potvrdenie o pôvode, a – podľa potreby –
ďalšie doklady potrebné pre colné odbavenie. Dodávateľ takisto
zaručuje, že všetky informácie potrebné pre procedúru
predbežného colného oznámenia sú úplne, správne a včas
doručené strane zodpovednej za vybavenie predbežného
colného oznámenia, tak aby nevznikli žiadne omeškania s
dodaním.
7.4 Ak je tovar dodaný so zaplatením cla, potvrdenie o colnom
odbavení (ako ATC číslo, poznámka o daňovom ohodnotení)
bude zahrnuté v prepravných dokladoch.
7.5 Dodávateľ podrobne písomne oboznámi Odberateľa s
prípadnými povinnosťami získať povolenie pre (re)export podľa
príslušných vnútroštátnych vývozných a colných predpisov, ako
aj o vývozných a colných predpisoch krajiny pôvodu tovaru
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a služieb, ak má Dodávateľ vedomosť o tom, že tovar / služba
bude re-exportovaný.
7.6 Dodávateľ počas zasielania tovaru koná v záujme
Odberateľa. Tovar musí byť zabalený v obalových materiáloch
schválených pre Miesto určenia tak, aby sa predišlo jeho
poškodeniu počas prepravy. Dodávateľ je zodpovedný za
akékoľvek škody v zákonnom rozsahu vzniknuté v dôsledku
nevhodného balenia.
7.7 Pri vnútroštátnych dodávkach, Dodávateľ na žiadosť
Odberateľa, zhromažďuje všetky nahromadené vonkajšie obaly,
prepravné obaly a obaly tovaru z Miesta Určenia po doručení a
zlikviduje ich alebo ich likvidáciou poverí tretiu stranu.
7.8 Dodávateľ je povinný zabaliť, označiť a prepravovať
nebezpečné produkty v súlade s príslušnými národnými a
medzinárodnými zákonmi a predpismi. Dodávateľ je povinný
plniť všetky povinnosti pre dodávateľov týkajúce sa dodávky
tovarov, podľa článku 3 ods 32 Nariadenia (ES) č 1907/2006/ES
(ďalej len "nariadenie REACH")). Dodávateľ je povinný najmä
poskytnúť Odberateľovi kartu bezpečnostných údajov podľa
Článku 31 nariadenia REACH v národnom jazyku krajiny
Odberateľa vo všetkých prípadoch stanovených v Článku 31 (1)
až (3) nariadenia REACH.
7.9 Až do dodania tovaru/služby, uvedeného v zmluve, s
dokladmi uvedenými v odsekoch 7.1 a 7.2 do Miesta určenia,
Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na tovare/diele. Ak sa
strany dohodli, že súčasťou dodania tovaru je aj vykonanie
montáže / služby, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza
na odberateľa až odovzdaním tovaru po riadne vykonanej
montáži/službe v súlade so zmluvou.
7.10 Ak je formálne prevzatie tovaru/služby upravené zákonom
alebo zmluvou, prechod nebezpečenstva škody nastane prijatím
zo strany Odberateľa. Ak je dohodnuté formálne prevzatie,
nebezpečenstvo škody neprejde z Dodávateľa na Odberateľa,
pokiaľ úspešné prevzatie nie je potvrdené Odberateľom na
potvrdení o prevzatí. Zaplatenie faktúrovaných súm nenahrádza
formálne prijatie dodania. Úhrada faktúr nenahrádza formálne
prevzatie tovaru/diela odberateľom
8. Pôvod tovaru
8.1 Dodávateľ vyhlasuje nepreferenčný pôvod tovaru (krajina
pôvodu) v obchodných dokumentoch. Na požiadanie Odberateľa
poskytne doklad/potvrdenie o pôvode, udávajúci pôvod tovaru.
8.2 Tovar musí vyhovieť ustanoveniam, týkajúcim sa
preferenčného pôvodu tovaru, uvedeným v dvojstranných
a/alebo viacstranných zmluvách ako aj jednostranných
nariadeniach, upravujúcich pôvod tovaru podľa Generalized
Systems of Preferences (GSP), pokiaľ je dodanie tovaru/diela v
rámci preferenčného obchodu.
9. Podmienky dodania/služby, sťažnosti, práva v prípade
poškodenia
9.1 Dodávateľ je povinný dodať Odberateľovi objednaný
tovar/služby bez vád v súlade s dohodnutou špecifikáciou tovaru
a služieb, a ďalej, je povinný zabezpečiť, aby mal zaručené
vlastnosti a povahu. Ďalej Dodávateľ zaručuje, že dodaný
tovar/služba spĺňa aktuálne technické štandardy, prípadne –
všeobecne uznávané normy v oblasti bezpečnostných zariadení,
pracovného lekárstva a hygieny: že sú dodávané kvalifikovanými
osobami a sú v súlade so všetkými príslušnými právnymi
predpismi platnými v Mieste určenia. Ak sú dodávaným tovarom
stroje, vybavenie či zariadenie, tieto musia spĺňať osobitné
bezpečnostné požiadavky vzťahujúce sa na stroje, vybavenie
a zariadenia, existujúce v čase plnenia zmluvy a musia byť
opatrené označením CE.
9.2 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky materiály
obsiahnuté v dodanom tovare/službe boli vopred predbežne
registrované, registrované (alebo oslobodené od povinnej
registrácie) a – ak je potrebné - povolené v súlade s príslušnými
požiadavkami nariadenia REACH pre použitie, uvedené
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Odberateľom. Ak je tovar/dielo klasifikovaný/é ako výrobok v
súlade s článkom 7 nariadenia REACH, predchádzajúca veta sa
vzťahuje aj na látky uvoľňované z takéhoto tovaru.
9.3 Dodávateľ bezodkladne oznámi Odberateľovi, ak súčasť
výrobku obsahuje látku v koncentrácii vyššej ako 0,1 percenta
hmotnosti (W/W), či táto látka spĺňa kritériá uvedené v článku 57
a 59 nariadenia REACH (tzv. látky vzbudzujúce veľmi veľké
obavy ). To platí aj pre obaly výrobkov.
9.4 V prípade, ak sa uskutoční obchodná previerka a platí
informačná povinnosť v zmysle platných právnych predpisov,
Odberateľ je povinný informovať Dodávateľa o zjavných vadách
do desiatich (10) dní od dodania tovaru / služby. Akékoľvek vady,
ktoré sa ukážu neskôr musia byť oznámené do desatich (10) dní
po ich zistení.
9.5 V prípade akejkoľvek vady má Odberateľ právo požadovať
odstránenie vád v súlade s platnými právnymi predpismi. Spôsob
odstránenia vád je na rozhodnutí Odberateľa. Miesto
odstránenia vád bude podľa voľby Odberateľa buď Miesto
určenia alebo miesto prijatia, pokiaľ sa prijatie vyžaduje zo
zákona alebo je dohodnuté zmluvne, alebo iné miesto dodania
tovaru, ak bolo známe Dodávateľovi v čase uzatvorenia zmluvy.
Náklady na odstránenie vád znáša Dodávateľ a musí vykonať
odstránenie
v každom
ohľade
v súlade
s pokynmi
a požiadavkami Odberateľa. Ak (i) sa odstránenie neuskutoční
v primeranom čase, (ii) sa odstránenie nepodarilo, alebo (iii) na
odstránenie vady nie je potrebné stanoviť náhradnú lehotu, je
Odberateľ oprávnený uplatniť ďalšie právne nároky vyplývajúce
z vád.
9.6 Ak sa odstránenie vád neuskutoční v primeranej dobe, ak sa
nepodarilo vady odstrániť alebo na odstránenie vady nie je
potrebné stanoviť náhradnú lehotu, má Odberateľ popri právach
uvedených v bode 9.5 právo vykonať odstránenie vád sám na
náklady a zodpovednosť Dodávateľa, alebo umožniť vykonanie
týchto prác tretím osobám. V takomto prípade je Odberateľ
oprávnený požadovať od Dodávateľa náhradu za potrebné
opatrenia. Náhradná lehota na odstránenie nie je potrebná,
najmä ak existuje riziko neopodstatnenej vysokej škody
a Dodávateľ nie je zastihnuteľný. Ďalej sa použijú aj ustanovenia
platného práva. Akékoľvek ďalšie práva Odberateľa týkajúce sa
Dodávateľovej zákonnej zodpovednosti za vady alebo zo záruk
zostávajú nedotknuté.
9.7 Dodávateľ preberá záruku za akosť dodaného tovaru/diela
na obdobie 30 mesiacov odo dňa prechodu nebezpečenstva
škody na dodanom tovare/službe, pokiaľ zo zákona nevyplýva
dlhšia doba záruky za akosť., Má sa za to, že Odberateľ sa
nevzdal žiadnych svojich práv týkajúcich sa záruky, ak neexistuje
výslovné písomné vzdanie sa práva .
10. Porušenie vlastníckych/duševných práv
Je povinnosťou a zodpovednosťou Dodávateľa zabezpečiť, aby
dodanie tovaru/poskytnutie služby a ich následným využitie zo
strany Odberateľa podľa zmluvy, neporušilo žiadne patentové
práva, autorské práva ani iné vlastnícke práva tretích osôb. Bez
ohľadu na ostatné právne nároky, Dodávateľ odškodní
Odberateľa za akékoľvek nároky tretích strán, pri ktorých by
mohol byť považovaný za zodpovednú osobu v dôsledku
porušenia niektorých z uvedených vlastníckych/duševných práv,
ak vznikli na základe zavineného porušenia záväzkov
Dodávateľa. V takom prípade znáša Dodávateľ náklady všetkých
licenčných poplatkov, výdavky a poplatky, ktoré vzniknú
Odberateľovi v súvislosti so zabránením a/alebo odstránením
porušení vlastníckych/duševných práv.
11. Zmluvná pokuta
Ak bola dohodnutá a uložená zmluvná pokuta, má Odberateľ
nárok na takúto pokutu až do konečnej platby, vrátane práva
požadovať odstránenie porušenia povinnosti Dodávateľa, na
zabezpečenie ktorej bola zmluvná pokuta dohodnutá.
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12. Všeobecná zodpovednosť, poistenie
12.1 Ak nie je inak uvedené v týchto všeobecných obchodných
podmienkach, Dodávateľ je povinný postupovať podľa
zákonných ustanovení.
12.2 Dodávateľ je na vlastné náklady povinný mať dostatočné
poistenie zodpovednosti za škodu, za ktorú je on alebo jeho
subdodávatelia alebo sprostredkovatelia, zodpovedný. Doklad
o sume poistného krytia pre každú škodovú udalosť poskytne
Odberateľovi na jeho požiadanie. Zmluvná zodpovednosť
a zákonná zodpovednosť Dodávateľa zostávajú nedotknuté
rozsahom a výškou jeho poistného krytia.
13. Fakturovanie, platba
13.1 Dohodnuté ceny sú uvedené netto bez dane z pridanej
hodnoty. Faktúry sú vystavované za dodaný tovar alebo
vykonané dielo. Tieto faktúry musia spĺňať požiadavky riadneho
daňového dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak je
dohodnuté vyhotovenie faktúr Odberateľom (nákup bez faktúry,
ERS), Dodávateľ musí poskytnúť Odberateľovi všetky potrebné
údaje podľa platných predpisov DPH, uvedené vopred.
13.2 Dodávateľ je povinný vystaviť samostatnú faktúru
spĺňajúcu požiadavky auditovania, pre každú objednávku, ktorá
musí obsahovať všetky zákonom požadované informácie. Na
faktúre je Dodávateľ povinný uviesť číslo objednávky
Odberateľa, príp. číslo dodacieho listu Dodávateľa. V prípade, ak
je predmetom fakturácie cena diela, zhotoveného pre
Odberateľa Dodávateľom, súčasťou faktúry je aj súpis prác
vykonaných na diele. Faktúra musí zodpovedať informáciám
v objednávke ohľadom popisu tovaru/služby, ceny, množstva,
poradia položiek a čísla položiek. Faktúry sa zasielajú na
fakturačnú adresu určenú Odberateľom v objednávke/zmluve.
13.3 Ak nie je dohodnuté inak, lehota splatnosti vystavenej
faktúry, spĺňajúcej požiadavky na DPH začína plynúť dňom jej
doručenia Odberateľovi Na fakturačnú adresu. V prípade
vystavenia faktúry Dodávateľom, začína lehota splatnosti dňom
vystavenia dobropisu. Platba sa uskutoční po preverení súladu
so zmluvou a po úplnosti dodávky/poskytnutia služby.
13.4 Platba Odberateľa neznamená prijatie podmienok alebo
cien a nepredstavuje vzdanie sa práv zo strany Odberateľa
týkajúcich sa dodaných tovarov a služieb, ktoré sa odlišovali od
dohodnutých plnení, práv Odberateľa na previerku a práva
vytknúť iné chyby vo fakturácii.
14. Postúpenie zmluvy, prevod, zmena názvu spoločnosti,
započítanie, zádržné právo
14.1 Dodávateľ je oprávnený postúpiť práva a povinnosti
vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s Odberateľom tretím osobám
len s predchádzajúcim písomným súhlasom Odberateľa.
14.2 Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť
Odberateľovi akékoľvek postúpenie práv a povinností zo zmluvy,
akýmkoľvek zákonným spôsobom a tiež akúkoľvek zmenu
obchodného mena Dodávateľa.
14.3 Odberateľ môže postúpiť práva a povinnosti podľa zmluvy
s Dodávateľom spoločnosti BASF SE, Ludwigshafen (Rýn) alebo
akýmkoľvek dcérskym spoločnostiam s majetkovou účasťou
BASF SE bez predchádzajúceho súhlasu Dodávateľa.
14.4 Dodávateľ je oprávnený započítať iba nároky, ktoré sú
nesporné alebo doložené právoplatným rozhodnutím súdu.
Dodávateľ má nárok uplatniť zádržné právo len v prípade, ak
nárok, kvôli ktorému si zádržné právo uplatňuje, má svoj pôvod
v tom istom zmluvnom vzťahu.
15. Ukončenie zmluvy, odstúpenie
15.1 Zmluvu týkajúcu sa plnenia pretrvávajúcich záväzkov je
možné ukončiť v odôvodnených prípadoch bez výpovednej
lehoty. Odôvodnené prípady tiež zahŕňajú:
- porušenie zmluvných povinností Dodávateľom, ktoré nie je
odstránené v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom
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v spojení s hrozbou ukončenia alebo po vydaní neúspešného
upozornenia zo strany Objednávateľa, alebo
- v prípade, ak dôjde k takému zhoršeniu finančnej situácie
ktorejkoľvek zo zmluvných strán, ktoré môže mať vplyv na
schopnosť tejto zmluvnej strany plniť svoje zmluvné povinnosti
a/alebo schopnosť platiť dane a/alebo plniť povinnosti,
vyplývajúce zo zákonov o sociálnom poistení alebo:
-/ ďalšia realizácia zmluvy je/bude sčasti alebo úplne zakázaná
v zmysle platných právnych predpisov.
Ďalšie práva vyplývajúce Objednávateľovi zo zákona týkajúce sa
ukončenia, ukončenia v odôvodnenom prípade a odstúpenie od
zmluvy ostávajú týmto ustanovením nedotknuté.
15.2 Ak Dodávateľ získal od Odberateľa akékoľvek podklady,
záznamy, plány a výkresy v rámci zmluvnej spolupráce, alebo za
účelom plnenia zmluvy, je Dodávateľ v prípade ukončenia
zmluvného vzťahu zmluvnou stranou, povinný ich bezodkladne
vydať Odberateľovi. Tieto ustanovenia sa použijú obdobne aj pre
prípad odstúpenia od zmluvy.
16. Povinnosť odstránenia zo strany Dodávateľa v prípade
ukončenia zmluvy
V prípade ukončenia zmluvného vzťahu medzi Odberateľom
a Dodávateľom je Dodávateľ povinný bez ohľadu na dôvod
ukončenia zmluvy, na svoje vlastné náklady bezodkladne
demontovať a odstrániť svoje zariadenia, nástroje a vybavenie,
využívané a/ alebo uskladnené v nehnuteľnosti Odberateľa.,
Akýkoľvek odpad alebo pozostatky vytvorené Dodávateľom pri
zhotovovaní tovaru/diela je Dodávateľ povinný odstrániť a riadne
zlikvidovať na vlastné náklady. Ak Dodávateľ nesplní svoje
povinnosti, uvedené v tomto článku, môže túto prácu vykonať
Odberateľ sám alebo ju nechá vykonať treťou osobou a účtovať
náklady Dodávateľovi, ak práca nebola ukončená po uplynutí
primeranej lehoty. Táto úprava platí obdobne aj pre prípad
odstúpenia od zmluvy.
17. Dokumenty, dôvernosť, užívacie právo
17.1 Dodávateľ je povinný poskytnúť Odberateľovi dojednané
výpočty, plány alebo iné dokumenty súvisiace s výrobou
tovaru/diela v primeranom čase tak, aby nedošlo zo strany
Dodávateľa k omeškaniu s dojednaným termínom odovzdania
tovaru/diela.
17.2 Predloženie dokumentov zo strany Odberateľa nezbavuje
Dodávateľa žiadnej z jeho povinností vyplývajúcich z uzatvorenej
zmluvy.
17.3 Všetky modely, vzorky, výkresy, údaje, materiály a iné
dokumenty poskytnuté Dodávateľovi Odberateľom (ďalej len "
Dokumentácia Odberateľa") sú majetkom Odberateľa
a Dodávateľ je povinný ich Odberateľovi vydať kedykoľvek na
jeho žiadosť. Dodávateľ nemá právo zadržiavať žiadnu
Dokumentáciu Odberateľa. Dodávateľ je povinný dodržiavať
vlastnícke práva Odberateľa týkajúce sa Dokumentácie
Odberateľa.
17.4 Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o
technických, vedeckých, obchodných a ďalších informáciách
získaných buď priamo, alebo nepriamo v rámci zmluvy, najmä o
informáciách uvedených v Dokumentácii Odberateľa (ďalej len
"Dôverné informácie"). Dodávateľ nesmie využívať Dôverné
informácie pre komerčné účely, spraviť z nich predmet práv
priemyselného vlastníctva, alebo ich poskytovať alebo
sprístupňovať tretím stranám akýmkoľvek spôsobom. Dodávateľ
je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie subdodávateľom
odsúhlaseným Odberateľom, ak subdodávateľ požaduje
Dôvernú informáciu pre plnenie zmluvy. Dôverné informácie
nesmú byť použité na iný účel ako je plnenie zmluvy. Vyššie
uvedená povinnosť mlčanlivosti platí po dobu desiatich (10)
rokov po ukončení zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a
Odberateľom.
17.5 Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na žiadnu
informáciu, ktorú Dodávateľ legálne vlastnil pred oznámením
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takejto informácie Odberateľom, alebo ktorá je oprávnene
verejne známa, alebo bola oprávnene získaná od tretej osoby. Z
tejto povinnosti mlčanlivosti sú vyňaté informácie, ktoré sú
poskytnuté osobám, na ktoré sa vzťahuje právna povinnosť
mlčanlivosti, pričom Dodávateľ nie je oprávnený zbaviť takúto
osobu povinnosti mlčanlivosti. Dôkazné bremeno v prípade
takejto výnimky nesie Dodávateľ.
17.6 Dodávateľ musí zabezpečiť, aby jeho interní a externí
zamestnanci nasadení pri plnení zmluvy, boli rovnako povinní
zachovávať mlčanlivosť podľa pravidiel stanovených v týchto
obchodných podmienkach na základe príslušných zmlúv. Na
požiadanie je Dodávateľ povinný písomne preukázať
Odberateľovi splnenie týchto povinností.
17.7 Dodávateľ sa obzvlášť zaväzuje vždy dodržiavať všetky
potrebné, vhodné opatrenia pre efektívnu ochranu získaných
Dôverných informácii pred stratou alebo proti neoprávnenému
prístupu. To zahŕňa predovšetkým vytvorenie a udržiavanie
primeraného, kontrolovateľného prístupu a vstupu k
zariadeniam, archívom, IT systémom, zariadeniam pre ukladanie
dát a ďalším zariadeniam pre uchovávanie dát, najmä tých, ktoré
obsahujú Dôverné informácie. To zahŕňa aj informovanie a
poučenie ľudí, ktorí majú prístup k Dôverným informáciám v
súlade s týmto ustanovením. Dodávateľ je povinný bezodkladne
písomne informovať Odberateľa v prípade, že sa dôverné
informácie stratili a / alebo boli sprístupnené neoprávneným
osobám.
17.8 Dodávateľ poskytne Odberateľovi užívateľské práva
oslobodené od všetkých obmedzení podľa regiónu, obsahu
alebo času pre všetky plány, kresby, grafiky, výpočty a iné
doklady týkajúce sa zmluvy vo všetkých známych mediálnych
formátoch, vrátane elektronických médií, internetu a on-line
médií uložených do všetkých obrazových, zvukových a dátových
zariadení na zmluvne dohodnutý alebo účel vyplývajúci zo
zmluvy. Takúto informáciu môže pripraviť Dodávateľ sám alebo
prostredníctvom tretích osôb.
17.9 Dodávateľ poskytne Odberateľovi výlučné právo použiť
a využívať výsledky práce, ktorú Dodávateľ vytvoril osobitne pre
Odberateľa sám alebo prostredníctvom tretích osôb a
nadobudne všetky potrebné práva od tretích osôb. Už existujúce
práva Dodávateľa alebo tretích osôb týmto zostanú nedotknuté.
17.10 V prípade, ak Dodávateľ v priebehu realizácie príslušnej
zmluvy obdrží od Odberateľa alebo inak získa osobné údaje
týkajúce sa zamestnancov Odberateľa (ďalej ako “Osobné
údaje”) platia nasledujúce ustanovenia.
V prípade, ak sa spracovanie Osobných údajov, ktoré boli
zverejnené vyššie uvedeným spôsobom, nevykonáva v mene
Odberateľa, má Dodávateľ právo spracovať Osobné údaje len na
realizáciu príslušnej zmluvy. Dodávateľ nie je oprávnený, ak to
nedovoľujú príslušné zákony, spracovávať Osobné údaje iným
spôsobom, predovšetkým zverejňovať Osobné údaje voči tretím
osobám a/alebo analyzovať takéto údaje na vlastné účely
a/alebo vytvoriť profil.
Ak je to prípustné a v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi,
je Dodávateľ oprávnený ďalej spracovávať Osobné údaje, a to
najmä odovzdávať Osobné údaje spriazneným spoločnostiam za
účelom realizácie príslušnej zmluvy.
Dodávateľ zabezpečí, aby prístup k Osobným údajom mali len
jeho zamestnanci, a to len ak zamestnanec takýto prístup
potrebuje a v rozsahu potrebnom na realizáciu príslušnej zmluvy
(zásada „vedieť len potrebné“). Dodávateľ je povinný usporiadať
svoju vnútornú štruktúru tak, aby zabezpečovala súlad
s požiadavkami zákonov o ochrane osobných údajov. Konkrétne
je Dodávateľ povinný realizovať technické a organizačné
opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej
riziku zneužitia a straty Osobných údajov.
Dodávateľ nenadobudne vlastníctvo alebo iné vlastnícke práva
k Osobným údajom a je povinný, v súlade s príslušnými
zákonmi, korigovať, vymazať a/alebo obmedziť spracovanie
Osobných údajov. Akékoľvek zádržné práva Dodávateľa
4 zo 4

ohľadom Osobných údajov sú vylúčené.
Okrem zákonných povinností je Dodávateľ povinný bez
zbytočného odkladu informovať Odberateľa v prípade porušenia
ochrany Osobných údajov, najmä v prípade straty, nie však
neskôr ako 24 hodín od momentu, keď sa o tom dozvedel. Pri
ukončení alebo zániku príslušnej zmluvy je Dodávateľ povinný,
v súlade s príslušnými zákonmi, vymazať Osobné údaje vrátane
všetkých kópií.
18. Zákaz publicity, salvátorská doložka, voľba práva,
príslušnosť k súdom
18.1 Dodávateľ môže odkazovať na svoje obchodné vzťahy s
Odberateľom alebo inak ich zverejňovať len s predchádzajúcim
písomným súhlasom Odberateľa, alebo pokiaľ to je nevyhnutné
na plnenie zmluvy.
18.2 Neplatnosť
alebo
nevykonateľnosť
akéhokoľvek
ustanovenia alebo časti ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na
platnosť celej zmluvy.
18.3 Zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom sa
vykladá a riadi právnym poriadkom SR s vylúčením použitia (i)
Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru
("CISG") z 11. apríla 1980 a (ii) kolíznych ustanovení
slovenského práva.
18.4 Na riešenie sporov, vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Dodávateľom a Odberateľom sú príslušné súdy SR.

Máj 2018

