VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY DOD-23
I. Všeobecné ustanovenia
1) Tieto všeobecné nákupné podmienky (ďalej tiež len ako "VNP") sú súčasťou zmluvných vzťahov
uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, a to či už formou akceptácie objednávky, ktorej
prílohou sú tieto podmienky, alebo uzavretím písomnej zmluvy, ktorá tieto podmienky obsahuje ako
prílohu alebo v nej na ne odkazuje.
2) Objednávka, ku ktorej sú priložené tieto všeobecné nákupné podmienky, je návrhom na uzavretie
kúpnej zmluvy, pričom údaje uvedené v objednávke sú rozhodujúce a majú prednosť pred
ustanoveniami týchto všeobecných nákupných podmienok.
3) Zmluva je uzavretá:
a) podpisom zmluvy oboma zmluvnými stranami;
b) dňom bezvýhradného prijatia objednávky predávajúcim;
c) uskutočnením dodávky v súlade s objednávkou; alebo
d) ak obsahuje prijatie objednávky zmeny, ktoré podstatne nemenia podmienky objednávky (vrátane
týchto VNP), dňom takéhoto prijatia;
e) ak obsahuje prijatie objednávky zmeny, ktoré podstatne menia podmienky objednávky, tak dňom
prijatia týchto zmien kupujúcim. Dovtedy takéto zmeny nie sú prijaté kupujúcim, nie je zmluva
uzavretá. Za zmenu, ktorá podstatne mení podmienky, sa považuje predovšetkým akákoľvek
zmena v predmete kúpy (napr. špecifikácia, množstvo, kvalita), kúpnej cene, mieste a termínu
plnenia (odovzdania).
4) Ak bola medzi stranami uzavretá dlhodobá (rámcová) zmluva, je objednávka v rámci tejto zmluvy
objednávkou čiastkového plnenia, nie návrhom na uzatvorenie novej (rámcovej) zmluvy.
5) Ak bola na predmet objednávky uzatvorená písomná kúpna zmluva, nahrádza táto zmluva
akékoľvek predošlé dojednania zmluvných strán vrátane všetkých údajov uvedených v objednávke, ak
bola vystavená, ak nie je ďalej uvedené inak.
6) V prípade, ak je daná povinnosť na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, musí byť objednávka
ako aj jej akceptácia urobené výlučne v písomnej forme.
II. Niektoré ustanovenia o predmete záväzku
1) Druh, množstvo, dodacie lehoty a cena tovaru - predmetu kúpy sú uvedené v objednávke alebo v
písomnej zmluve.
2) Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy neobsahuje azbest, a to v žiadnej forme. V prípade, že sa
toto vyhlásenie ukáže nepravdivým, je predávajúci povinný na svoje náklady odškodniť kupujúceho a
uspokojiť a vyriešiť všetky prípadné nároky na náhradu ujmy (vrátane skutočnej škody, ušlého zisku a
akýchkoľvek nákladov), ktorá kupujúcemu vznikla alebo za ktorú by mohol byť braný zodpovedným,
a to aj v dôsledku nárokov tretími osobami.
3) Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho okamihom
skutočného (fyzického) prevzatia tovaru kupujúcim (alebo ním zabezpečeným prepravcom) v mieste
plnenia.
III. Dodacie a záručné podmienky, práva z vád, náhrada škody a zmluvné pokuty
1) Odovzdaním predmetu kúpy kupujúcemu poskytuje predávajúci záruku za akosť a zaväzuje sa, že
odovzdaný predmet kúpy bude po dobu 36 mesiacov od jeho prevzatia spôsobilý na použitie na
obvyklý účel a zachová si svoje obvyklé vlastnosti. Odovzdaním predmetu kúpy sa rozumie okamih
podľa čl. II ods. 3) týchto VNP. Predávajúci sa súčasne zaväzuje, že odovzdaný predmet kúpy, vrátane
obalu, je v súlade s platnými a účinnými predpismi o ochrane životného prostredia, života, zdravia a
bezpečnosti práce.
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2) Súčasťou dodávky tovaru sú aj revízie a protokoly, predpísané skúšky, dokumentácie skutočného
stavu, sprievodnej dokumentácie obsahujúce návod výrobcu na montáž, manipuláciu, obsluhu, opravy,
údržbu a ďalšie doklady potrebné na sprevádzkovanie a riadnemu užívaniu tovaru, tak ako požadujú
platné a účinné právne predpisy.
3) Kupujúci predmet kúpy do 10 pracovných dní od prevzatia prehliadne a skontroluje, že jeho
vlastnosti a množstvo zodpovedajú tejto zmluve. Ak nie je miestom plnenia niektorá z prevádzok
kupujúceho, začína lehota plynúť od času, kedy je predmet kúpy dopravený na miesto určenia, teda do
príslušnej prevádzkarne kupujúceho. Kupujúci je tiež oprávnený vyžadovať prehliadku predmetu kúpy
pred jeho prevzatím. Ak nebude predmet kúpy zodpovedať dohodnutým podmienkam, je kupujúci
oprávnený predmet kúpy neprevziať.
4) Reklamáciu na množstvo (vr. Odmietnutie prebytočného množstva) ako aj iné zrejmé vady uplatní
kupujúci najneskôr do 10 pracovných dní od prehliadky podľa bodu 3) tohto článku. Reklamáciu
ohľadom akosti a prevedení, vrátane všetkých ďalších skrytých vád môže kupujúci uplatniť kedykoľvek
v priebehu dvoch rokov od odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu či v priebehu záručnej doby, podľa
toho, ktorá lehota je dlhšia; ak ustanovuje zákon lehotu dlhšiu, uplatní sa táto dlhšia lehota, s tým, že je
oprávnený podľa svojej voľby požadovať odstránenie vady, dodanie nové veci (oboje na náklady
predávajúceho) či zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy,
je kupujúci tiež oprávnený od zmluvy odstúpiť. Zvolený spôsob riešenia vád oznámi kupujúci
predávajúcemu do 10 pracovných dní od oznámenia vád.
5) Ak sa vyskytne od kúpeného tovaru akákoľvek vada či jej prejav opakovane (dva krát) alebo ak sa
prejaví postupne viac vád, je kupujúci tiež oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo žiadať dodanie
novej veci.
6) Ak sa nedohodnú zmluvné strany na výške zľavy, je kupujúci oprávnený požadovať opravu.
7) Ak má predávajúci odstrániť vady, je povinný tak urobiť bez zbytočného odkladu. Ak poruší túto
povinnosť alebo vady neodstráni, je kupujúci oprávnený nechať vady odstrániť sám, a to na náklady
predávajúceho.
8) Žiadnym z uvedených práv nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody spôsobenej
porušením zmluvných povinností predávajúcim.
9) Predávajúci je povinný kupujúcemu a tretím osobám nahradiť aj škodu, ktorú spôsobili osoby, ktoré
predávajúci použil na plnenie svojich dlhov zo zmluvy.
10) Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu všetku škodu, spôsobenú vecí (i vädnú), ktorú použil
pri plnení tejto zmluvy.
11). Pokiaľ je kupujúci v omeškaní so zaplatením faktúry, uhradí predávajúcemu úrok z omeškania vo
výške 0,03% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
12) Pri nesplnení termínu odovzdania predmetu kúpy uhradí predávajúci kupujúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny za každý, aj začatý deň omeškania. V prípade, že má
predmet kúpy vady a kupujúci ho aj napriek tomu prevezme, je predávajúci povinný uhradiť
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej kúpnej ceny za každý, aj začatý deň omeškania
od prevzatia predmetu kúpy do doby vyriešenia práv kupujúceho z vád.
13) Zmluvné pokuty dohodnuté v zmluve či v týchto VNP nemajú vplyv na právo oprávnenej zmluvnej
strany na náhradu škody v plnej výške.

IV. Práva tretích osôb a mlčanlivosť
1) Predávajúci zodpovedá za to, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb (napr. patenty, právami
plynúcimi z priemyselných vzorov, autorskými právami a pod.), nie je predmetom zabezpečenia dlhov
a že realizácia tejto zmluvy nezasahuje do práv tretích osôb. Predávajúci sa zaväzuje pravdivo
informovať kupujúceho v prípade, že je tovar predmetom práv tretích osôb, najmä priemyselných či
autorských práv alebo že je predmetom zabezpečenia dlhov alebo že realizáciou zmluvy došlo k zásahu
do práv tretích osôb. V prípade, že predávajúci kupujúcemu tieto informácie neposkytne či v prípade,
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že mu oznámi nepravdivé informácie, je predávajúci povinný nahradiť kupujúcemu všetky straty, ktorá
kupujúcemu v dôsledku toho vznikla. Za ujmu sa považujú aj prípadné sankcie uložené správnymi
alebo súdnymi orgánmi kupujúcemu v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho.
2) Vzorky, modely, výkresovú dokumentáciu, nosiče dát atď., ktoré sú majetkom kupujúceho, zostávajú
jeho vlastníctvom a predávajúci ich nesmie bez súhlasu kupujúceho sprístupniť tretím osobám, alebo
ich použiť v ich prospech alebo za účelom vlastného zisku. Ak predávajúci získa v súvislosti s
uzatváraním či plnením zmluvy znalosti z vedecko-technických postupov, skutočnosťou obchodnej
povahy, skutočnosťou chránených právom v oblasti duševného vlastníctva, alebo o cenách, výrobných
postupoch, patentoch a iných údajoch kupujúceho, ako aj prístup k takýmto údajom na akýchkoľvek
nosičoch, je povinný zabezpečiť ich dôvernosť. Predávajúci nie je oprávnený si tieto dáta a informácie
kopírovať, uchovávať ani ich nijako inak spracovávať s výnimkou plnenia predmetu zmluvy.
3) Vzorky, modely, výkresovú dokumentáciu, nosiče dát atď., ktoré boli súčasťou dodávky tovaru, sa
stávajú vlastníctvom kupujúceho a tento k nim nadobúda všetky práva.
V. Platobné podmienky
1) Kupujúci nie je povinný platiť kúpnu cenu, a to ani čiastočne, za predmet kúpy, dokiaľ nebudú
uspokojené všetky práva kupujúceho z vád predmetu kúpy.
2) Kúpnu cenu predmetu kúpy hradí kupujúci zásadne po jeho prevzatí na základe faktúry splatnej do
60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Postúpenie pohľadávky na úhradu ceny je zakázané,
ibaže na to dá kupujúci výslovný písomný súhlas.
3) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového dokladu podľa platných a účinných
predpisov, tj. hlavne plnú adresu predávajúceho aj kupujúceho, špecifikáciu plnenia, IČO, DIČ, IČ DPH,
dátum dodania tovaru alebo služby, dátum vystavenia faktúry a dátum splatnosti. Faktúra musí
obsahovať tiež číslo objednávky kupujúceho.
4) Ak nemá faktúra všetky náležitosti, najmä tie uvedené v bode 3 tohto článku alebo bude vystavená
obsahovo nesprávne, bude vrátená predávajúcemu k oprave. Lehota splatnosti v takom prípade začne
plynúť znova odo dňa nasledujúceho po dni opätovného doručenia správne vystavenej faktúry.
5) Faktúra musí byť doručená
• spoločnosti
TBG
Slovensko,
a.s.
buď
elektronicky
na
adresu:
elektronicka.fakturacia@tbgslovensko.sk alebo písomne na adresu: TBG Slovensko, a.s.,
Seberíniho 5705/2, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 03, SR
Na faktúre budú uvedené identifikačné údaje kupujúceho, vr. adresy jeho sídla.
6) Kupujúci súhlasí s elektronickou fakturáciou podľa § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z.z. dani z
pridanej hodnoty, a to pri splnení nasledovných podmienok:
a) faktúry budú zasielané iba v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú vyše;
b) faktúry budú zasielané vo formáte PDF na adresu podľa písmena a), a to faktúra vrátane
príloh v jednom PDF súbore;
c) jeden PDF súbor môže obsahovať len jednu faktúru vrátane príloh;
d) PDF súbor nebude opatrený heslom, avšak predávajúci garantuje neporušenosť obsahu zasielanej
faktúry;
e) e-mailová správa môže obsahovať iba jeden PDF súbor a jeho veľkosť nesmie presiahnuť 10 MB.
7) V prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny sa za deň úhrady považuje deň odpísania príslušnej
čiastky z bankového účtu kupujúceho.
8) Ak nie je faktúra doručená, je predávajúci povinný zaslať faktúru opätovne kupujúcemu. Za toto
obdobie nevzniká predávajúcemu nárok na úrok z omeškania. Odo dňa nasledujúceho po dni doručenia
faktúry kupujúcemu začína plynúť lehota splatnosti.
9) Ak predávajúci prestane byť platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), je povinný túto
skutočnosť bezodkladne oznámiť písomne kupujúcemu, najneskôr do piatich pracovných dní. Ak túto
povinnosť poruší, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 3.500,- Eur. Zároveň
zmluvné strany sa dohodli, že ak predávajúci prestane byť platiteľom DPH, nevystaví kupujúcemu
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faktúru formou daňového dokladu, bude mu fakturovať len cenu za tovar bez DPH a neoprávnene
prijatú DPH kupujúcemu bezodkladne vráti.
10) Predávajúci čestne vyhlasuje, že nie je daňovým dlžníkom a ani nemá nedoplatky na DPH a nie sú
u neho dôvody, pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu jeho registrácie pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b)
druhého bodu, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Predávajúci vyhlasuje, že nie je vedený
v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b)
druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, vedenom na portáli Finančnej správy Slovenskej
republiky (ďalej len „zoznam“).
11) Predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne, najneskôr do 3 dní od vzniku skutočnosti,
písomne informovať o vzniku dôvodov, pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu jeho registrácie pre DPH
podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH. Predávajúci je povinný
kupujúceho bezodkladne, najneskôr do 3 dní od vzniku skutočnosti, písomne informovať o tom, že bol
zverejnený v zozname a uviesť dátum zverejnenia predávajúceho v zozname. Porušenie povinnosti
odberateľa podľa tohto bodu sa považuje za závažné porušenie zmluvy.
12) Ak nastane prípad, že predávajúci DPH uvedenú na faktúre, ktorá bola vystavená na základe
dodania predmetu kúpy (ďalej len „plnenie“) správcovi dane nezaplatí alebo sa stane neschopným daň
zaplatiť, a ak súčasne kupujúci v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných
dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá DPH alebo jej časť za dodanie plnenia nebude zaplatená,
pričom za takýto dostatočný dôvod sa považuje vedomosť kupujúceho o tom, že:
a) protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane
vysoká alebo neprimerane nízka,
b) v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník predávajúceho,
platí, že kupujúci je oprávnený zadržať časť faktúr vystavených predávajúcim za plnenie v rozsahu
vyčíslenej DPH. Kupujúci je oprávnený k zadržaniu sumy DPH z faktúr podľa predchádzajúcej vety
vystavených po dni zverejnenia predávajúceho v zozname. Kupujúci je oprávnený k zadržaniu sumy
DPH počas obdobia, v ktorom je predávajúci zverejnený v zozname.
13) Ak kupujúci zadrží sumu DPH podľa predchádzajúceho odseku, uhradí túto zadržanú sumu DPH
na základe dohody zmluvných strán buď :
a) na číslo osobného účtu predávajúceho u správcu dane (ďalej len “OUD”), ktoré predávajúci
oznámi kupujúcemu a zároveň dohodne s kupujúcim ostatné identifikačné údaje k platbe, pričom
kupujúci uhradí zadržanú časť DPH do troch (3) pracovných dní od doručenia oznámenia o OUD zo
strany predávajúceho alebo
b) na účet predávajúceho, ak predávajúci jednoznačne preukáže, že DPH z vystavenej faktúry bola
správcovi dane zaplatená (čestným prehlásením a kópiou bankového výpisu o úhrade daňovej
povinnosti k DPH za mesiac, v ktorom bolo dodané plnenie,
14) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nie je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny v rozsahu
zadržanej sumy DPH, ak nastane prípad podľa odseku 12 a 13.

VI. Záverečné ustanovenia
1) V prípade, ak je predávajúci povinnou osobou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka, sa predávajúci zaväzuje k zverejneniu
potvrdenej objednávky a zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, resp. webovom sídle predávajúceho
resp. v Obchodnom vestníku v zákonnej lehote. Predávajúci je povinný v uverejnenom znení vhodným
spôsobom znečitateľniť údaje, ktoré sú s ohľadom na ochranu osobných údajov vylúčené zo
zverejnenia, najmä znečitateľniť podpisy konajúcich osôb a v zmluvách uvedené osobné údaje, ibaže
ide o údaje verejne dostupné. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak nebolo dohodnuté nadobudnutie účinnosti neskôr; k
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odlišným dojednaniam sa v takom prípade neprihliada. O uverejnení zmluvy je predávajúci povinný
kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať.
2) V prípade pochybností sa došlá zásielka považuje za doručenú tretí pracovný deň po jej odoslaní.
Zásielka sa považuje tiež za doručenú dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať.
3) Písomne uzavretú zmluvu možno meniť a dopĺňať číslovanými písomnými dodatkami, podpísanými
k tomu oprávnenými osobami.
4) Kupujúci je oprávnený postúpiť kúpnu zmluvu / rámcovú zmluvu (aj čiastočne) na inú osobu. K tomu
mu predávajúci dáva svoj výslovný súhlas.
5) Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená založiť pohľadávku vzniknutú zo zmluvného vzťahu,
ktorý sa riadi týmito VNP, alebo vzniknutú v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom, ibaže so založením
pohľadávky druhá zmluvná strana výslovne a písomne súhlasila.
6) V prípade, že dôjde na strane kupujúceho k zastaveniu, prerušeniu alebo obmedzeniu prevádzky, ku
ktorému sa vzťahuje (rámcová) kúpna zmluva, je kupujúci oprávnený požadovať posunutie
dohodnutého termínu plnenia, prípadne od zmluvy odstúpiť.
7) Ak je daný dôvod odstúpenia spočívajúci v omeškaní jednej zo zmluvných strán, musí byť odstúpenie
urobené výslovne a písomne.
8) Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, založené príslušnou zmluvou či vzniknuté na jej
základe, sa riadia hmotným právom Slovenskej republiky s tým, že sa nepoužije Viedenský dohovor o
zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
9) Predávajúci týmto prehlasuje a zaručuje, že nie je zapísaný ani nespolupracuje s osobou zapísanou
na niektorom zo sankčných zoznamov, a že sa na neho, na osobu, s ktorou spolupracuje, alebo na osobu,
ktorá sa priamo, či nepriamo podieľa na plnení pre predávajúceho ako člen jeho dodávateľského reťazca
nevzťahujú medzinárodné sankcie. Sankčnými zoznamami sa rozumie Konsolidovaný zoznam sankcií
Rady bezpečnosti OSN, Konsolidovaný zoznam fyzických a právnických osôb podliehajúcich sankciám
EÚ a Konsolidovaný zoznam Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií
USA. Medzinárodnými sankciami sa rozumejú jednak sankcie vyhlásené vládou Slovenskej republiky
v súlade so zákonom č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č.
566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, ďalej medzinárodné sankcie prijaté EÚ,
alebo jej členskými štátmi, alebo členskými štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru, Radou
bezpečnosti OSN, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a tiež sankcie prijaté vládou
USA, najmä Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií USA, ministerstvom
zahraničia USA a ministerstvom obchodu USA. V prípade porušenia tohto ustanovenia je kupujúci
oprávnený vypovedať zmluvný záväzok s okamžitou účinnosťou.
10) Predávajúci berie na vedomie, že kupujúci má zavedené a udržiavané nasledujúce systémy:
TBG Slovensko, a. s. :
- systém manažmentu kvality podľa STN EN ISO 9001,
- systém manažérstva hospodárenie s energiami podľa STN EN 50001
Predávajúci bude rešpektovať zásady týchto systémov a s tým súvisiacu politiku kupujúceho.
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