Obchodné podmienky
k Objednávkam ku kúpe hnuteľných vecí

A. Úvodné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky k Objednávkam ku kúpe
hnuteľných vecí (ďalej len „Obchodné podmienky“)
spoločnosti HOCHTIEF SK s.r.o., so sídlom Miletičova 23,
821 09 Bratislava, IČO: 44 298 170, DIČ: 2022685731,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sro, vložka číslo: 54382/B (ďalej aj ako
„HOCHTIEF SK s.r.o.“), upravujú, a to v súlade
s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších všeobecne
záväzných právnych predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“), vzájomné práva a povinnosti Kupujúceho
a Predávajúceho ako podnikateľov, ktoré im vznikli na
základe Objednávky alebo Kúpnej zmluvy v zmysle týchto
Obchodných podmienok ku kúpe hnuteľnej veci alebo
hnuteľných vecí.

Vymedzenie pojmov

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom sú v týchto
Obchodných podmienkach používané vo význame, ktorý je
uvedený nižšie:


















B. Všeobecné ustanovenia
I.



Civilným sporovým poriadkom sa rozumie zákon č.
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Dodávkou sa rozumie dodanie Veci Predávajúcim
Kupujúcemu.
Dokladom o odovzdaní Veci sa rozumie napríklad
písomný protokol o odovzdaní Veci, zápis o odovzdaní
Veci, dodací list alebo iný písomný dokument vystavený
Predávajúcim a potvrdený zástupcom Kupujúceho, ktorým
Predávajúci osvedčí, že Kupujúci prevzal od Predávajúceho
dodanú Vec alebo Veci.
DPH je daň z pridanej hodnoty.
Etickým kódexom sa rozumie Etický kódex pre
obchodných partnerov Kupujúceho.
Hnuteľnou vecou sa rozumie hnuteľná vec alebo hnuteľné
veci a ďalej spotrebný a iný tovar, ktorý je nutné vytvoriť
alebo zostaviť (ďalej len „Vec“ alebo „Tovar“).
Kúpnou zmluvou je zmluva, ktorá bola uzavretá medzi
Kupujúcim a Predávajúcim prijatím Návrhu Kupujúceho vo
forme Objednávky Predávajúcim, vrátane príloh (napríklad
Obchodných podmienok).
Kupujúcim je spoločnosť HOCHTIEF SK s.r.o..
Nariadením REACH je Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006
o registrácii,
hodnotení,
autorizácii
a obmedzovaní
chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej
chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice
1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93
a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady
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76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES.
Objednávkou sa rozumie písomný návrh na uzavretie
Kúpnej zmluvy (ďalej len „Návrh“). Objednávka musí
obsahovať aspoň presné označenie Kupujúceho
a Predávajúceho, ich obchodné meno, adresu sídla/miesta
podnikania, identifikačné číslo, špecifikáciu objednávaného
Tovaru (Veci), množstvo Tovaru, cenu alebo spôsob jej
určenia. Ak bude Objednávka obsahovať vyššie uvedené
náležitosti, má sa za to, že Kupujúci má úmysel uzavrieť
s Predávajúcim Kúpnu zmluvu o predaji a kúpe Tovaru a
Objednávka je Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy.
Obchodné podmienky pripojené k Objednávke, alebo na
ktoré Objednávka odkazuje, tvoria súčasť Objednávky.
Pracovné dni sú všetky dni, ktoré nie sú dňami pracovného
pokoja alebo pracovného voľna, alebo štátom uznané
sviatky.
Predávajúcim je osoba, ktorej bol doručený Návrh vo forme
Objednávky, v ktorom sa odkazuje na tieto Obchodné
podmienky, a ktorá urobila včas voči Kupujúcemu ako
navrhovateľovi vyhlásenie alebo iné včasné právne
konanie, z ktorého je možné dovodiť jej súhlas s obsahom
Návrhu (Objednávky) a s ktorou bola v tejto súvislosti
uzavretá zo strany Kupujúceho Kúpna zmluva.
Predmetom kúpy sa rozumie Vec alebo Tovar, tak ako sú
uvedené v Objednávke.
Stranou, Zmluvnou stranou sa rozumie samostatne
Kupujúci alebo Predávajúci.
Zákonom o DPH sa rozumie zákon č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších všeobecne
záväzných právnych predpisov.
Stranami, Zmluvnými stranami sa rozumie Kupujúci a
Predávajúci.

II. Rozsah pôsobnosti Obchodných podmienok
1. Obchodné podmienky, na ktoré Objednávka odkazuje, sú
vydané v tlačenej podobe a sú taktiež pre Predávajúceho
verejne prístupné na internetových stránkach Kupujúceho
www.hochtief.sk. V zmysle príslušných ustanovení § 273
a nasl. Obchodného zákonníka tvoria Obchodné
podmienky časť obsahu Objednávky (Kúpnej zmluvy).
2. V prípade, že Obchodné podmienky nebudú pre
Predávajúceho na internetových stránkach Kupujúceho
dostupné,
bude
o tejto
skutočnosti
bezodkladne
preukázateľne informovať Kupujúceho, ktorý zabezpečí
nápravu daného stavu, prípadne poskytne Predávajúcemu
Obchodné podmienky v listinnej (písomnej) forme. V
prípade, že Predávajúci nebude informovať Kupujúceho
o tom, že Obchodné podmienky mu nie sú dostupné, nemá
Predávajúci právo namietať, že sa nemohol s Obchodnými
podmienkami oboznámiť.
3. Prijatím Objednávky Predávajúci potvrdzuje, že sa zoznámil
s obsahom Objednávky aj so znením Obchodných
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podmienok a že súhlasí s tým, že v príslušnom zmluvnom
vzťahu sa bude riadiť ich ustanoveniami.
4. Pre príslušnú Objednávku platia Obchodné podmienky
v znení, ktoré je prílohou Objednávky, alebo na ktoré
Objednávka odkazuje, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

Strane z porušenia povinnosti, ku ktorej sa zmluvná pokuta
alebo náhrada škody vzťahujú.

III. Objednávka
1. Odvolanie Objednávky, prijatie Objednávky, zmena
Objednávky, uzavretie Kúpnej zmluvy, zmeny Kúpnej
zmluvy a zánik záväzku z Kúpnej zmluvy.
1. Kupujúci je oprávnený Objednávku odvolať písomnou
formou a to aj v lehote určenej pre jej prijatie.
2. Predávajúci Objednávku prijme, ak s ňou prejaví voči
Kupujúcemu včas súhlas. Mlčanie alebo nečinnosť samy o
sebe prijatím Objednávky nie sú.
3. V prípade odmietnutia Objednávky alebo neprijatia
Objednávky v lehote, ktorá je uvedená v Objednávke, alebo
v týchto Obchodných podmienkach, sa má za to, že
Kupujúci a Predávajúci kúpnu zmluvu neuzavreli, pokiaľ
z Obchodných podmienok nevyplýva niečo iné.
4. O prijatí Objednávky (Návrhu) Predávajúci vyrozumie
Kupujúceho svojím potvrdením najneskôr do 5 (piatich)
Pracovných dní odo dňa, kedy mu bola Objednávka (Návrh)
doručená, pokiaľ v Objednávke nie je uvedená iná lehota.
Potvrdením sa rozumie:
a)
podpísanie písomného vyhotovenia Objednávky
Predávajúcim
a doručenie
1
(jedného)
jej
vyhotovenia Kupujúcemu,
b)
prijatie Objednávky písomne, elektronicky e-mailom
na e-mailovú adresu, z ktorej bola Predávajúcemu
Objednávka doručená alebo faxom na číslo faxu
Kupujúceho s uvedením, že Predávajúci Objednávku
prijíma.
Potvrdenie s dodatkom alebo s odchýlkou, ktoré podstatne
nemení podmienky Objednávky, je prijatím Objednávky,
pokiaľ Kupujúci bez zbytočného odkladu také prijatie
neodmietne.
5. Účinky riadneho prijatia Objednávky má však aj:
a)
odpoveď Predávajúceho, ktorá vymedzuje obsah
Objednávky inými slovami,
b)
potvrdenie Predávajúceho doručené Kupujúcemu
spôsobom uvedeným v odseku 1. bod 4. tohto článku
časti B. Obchodných podmienok neskôr ako v lehote
uvedenej v odseku 1. bod 4. tohto článku časti B.
Obchodných podmienok, vždy však v primeranej
lehote po doručení Objednávky, ibaže Kupujúci
predtým Objednávku odvolal alebo namietne, že
Objednávka nebola prijatá včas.
c)
to, že sa Predávajúci bude podľa Objednávky
správať, dodá Kupujúcemu Vec alebo poskytne
Kupujúcemu, po dohode s Kupujúcim, plnenie podľa
Objednávky, a to v lehote stanovenej pre prijatie
Objednávky.
6. Dňom kedy nastanú účinky prijatia Objednávky, je medzi
Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorená Kúpna zmluva.
Kúpna zmluva sa nepovažuje za zmluvu uzatvorenú
adhéznym spôsobom.
7. Kúpnu zmluvu je možné meniť len písomnými číslovanými
dodatkami, ktoré sú podpísané osobami oprávnenými za
Zmluvné strany podpisovať dodatok ku Kúpnej zmluve. Pre
spôsob uzatvárania dodatkov platia primerane ustanovenia
o prijatí Objednávky. Iná forma zmeny Kúpnej zmluvy je
neúčinná.
8. Skutočnosť, že došlo k zániku záväzku z Kúpnej zmluvy,
nezbavuje Stranu zodpovednosti a povinnosti zaplatiť
zmluvnú pokutu alebo náhradu škody, ktorá vznikla druhej
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2. Predmet Kúpnej zmluvy a vyhlásenia Predávajúceho
1. Predmetom Kúpnej zmluvy uzavretej vo forme Objednávky
je záväzok Predávajúceho odovzdať Kupujúcemu Vec
(Tovar), ktorá je Predmetom kúpy a predaja a je
špecifikovaná v Objednávke a umožniť mu nadobudnúť
vlastnícke právo k Veci, a záväzok Kupujúceho Vec od
Predávajúceho
prevziať
a zaplatiť
Predávajúcemu
dohodnutú kúpnu cenu, a to najmä podľa ustanovení
Objednávky a týchto Obchodných podmienok.
2. Kúpnu zmluvu k opakovaným Dodávkam Veci (Tovaru)
k opakovanému plneniu uzatvárajú Zmluvné strany na
dohodnuté množstvo Veci (Tovaru) v Objednávke. Ak je
množstvo Veci (Tovaru) dohodnuté v Objednávke ako
predpokladané množstvo Veci (Tovaru), ktoré majú byť
dodané Kupujúcemu, dodá Predávajúci Kupujúcemu Veci
(Tovar) v množstve, ktoré Kupujúci skutočne objedná
v dohodnutom období u Predávajúceho, a to na základe
čiastkových Objednávok kontaktnej osoby Kupujúceho
uvedenej v Objednávke. Kupujúci v danej súvislosti nie je
povinný prevziať od Predávajúceho Veci, ktorých dodanie
nebolo objednané kontaktnou osobou Kupujúceho
čiastkovou Objednávkou.
3. V prípade, ak je predmetom Kúpnej zmluvy Vec (Tovar),
ktorá je súčasťou zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších všeobecne záväzných
právnych predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom
obstarávaní“), tak Predávajúci vyhlasuje a potvrdzuje, že
ku dňu uzavretia Kúpnej zmluvy:
a)
v prípade, že to požadujú súťažné podmienky
zákazky, spĺňa podmienky v zmysle § 32 Zákona
o verejnom obstarávaní alebo je zapísaný v registri
Úradu pre verejné obstarávanie nazvanom ako
„Zoznam hospodárskych subjektov“ a že uňho
neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. a) až h) alebo § 40 ods. 7 Zákona o verejnom
obstarávaní. Predávajúci je povinný kedykoľvek
počas trvania Kúpnej zmluvy na základe písomnej
žiadosti Kupujúceho predložiť Kupujúcemu v lehote
15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia písomnej
žiadosti Kupujúceho úradne overené kópie originálov
dokladov uvedených v § 32 Zákona o verejnom
obstarávaní. V prípade, že Predávajúci prestane
počas trvania Kúpnej zmluvy spĺňať podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 Zákona
o verejnom obstarávaní a k preukázaniu ich splnenia
nedôjde zo strany Predávajúceho ani v lehote 15
(pätnástich) dní odo dňa doručenia písomnej
požiadavky Kupujúceho na predloženie dokladov, že
Predávajúci opätovne spĺňa ustanovenia § 32 Zákona
o verejnom obstarávaní, je Kupujúci oprávnený
odstúpiť od Kúpnej zmluvy ako pri podstatnom
porušení Kúpnej zmluvy,
b)
v prípade, že sa naňho vzťahujú podmienky
stanovené zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších všeobecne
záväzných právnych predpisov (ďalej len „Zákon
o RPVS“), je zapísaný do Registra partnerov
verejného sektora podľa Zákona o RPVS, a zaväzuje
sa podmienky Zákona o RPVS, hlavne registráciu
a overovanie
konečných
užívateľov
výhod,
dodržiavať počas celého trvania zmluvy na realizáciu
zákazky, ktorej je Vec (Tovar) súčasťou, uzavretej
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medzi
verejným
obstarávateľom
alebo
obstarávateľom alebo osobou podľa § 8 Zákona
o verejnom
obstarávaní
ako
investorom
a zhotoviteľom zákazky alebo Kupujúcim ako
zhotoviteľom, v opačnom prípade je Kupujúci
oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ako pri
podstatnom porušení Kúpnej zmluvy. Predávajúci tiež
zodpovedá za to, že všetci jeho poddodávatelia, na
ktorých sa vzťahujú podmienky stanovené Zákonom
o RPVS, sú, respektíve budú počas celého trvania
zmluvy na realizáciu zákazky, ktorej je Vec (Tovar)
súčasťou, uzavretej medzi verejným obstarávateľom
alebo obstarávateľom alebo osobou podľa § 8
Zákona o verejnom obstarávaní ako investorom
a zhotoviteľom zákazky alebo Kupujúcim ako
zhotoviteľom zapísaní do Registra partnerov
verejného sektora a budú dodržiavať podmienky
Zákona o RPVS, v opačnom prípade je Kupujúci
oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ako pri
podstatnom porušení Kúpnej zmluvy.

3. Spôsob a miesto dodania Veci
1. Ak zabezpečuje dopravu Veci do miesta dodania Veci
Predávajúci,
zaväzuje
sa
Predávajúci
odovzdať
Kupujúcemu Vec:
a)
v mieste určenom v Objednávke, a to spôsobom
určeným kontaktnou osobou Kupujúceho,
b)
na mieste, ktoré mu určí kontaktná osoba
Kupujúceho, pokiaľ nebolo možné miesto presne
určiť v Objednávke (napr. v rámci staveniska, líniová
stavba),
c)
v prípade, kedy má Predávajúci Vec odoslať,
v okamihu, kedy Vec odovzdá Kupujúcemu dopravca,
a to pri splnení podmienok uvedených pod písm. a)
alebo pod písm. b) tohto bodu, odseku a článku časti
B. Obchodných podmienok,
ak sa nedohodne Kupujúci s Predávajúcim po uzatvorení
Kúpnej zmluvy preukázateľne inak.
2. V prípadoch, kedy bude potrebné pri odovzdaní Veci použiť
k jej vykládke z dopravného prostriedku, ktorým bola
dopravená, ďalšie technické zariadenia (napr. zdvíhacie
zariadenia, žeriav a pod.), je Predávajúci povinný
zabezpečiť si tieto zariadenia k vykládke Veci v mieste
dodania, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
3. Kupujúci je oprávnený požadovať zmenu miesta dodania
Veci po uzavretí Kúpnej zmluvy a Predávajúci sa zaväzuje
mu v tejto súvislosti vyhovieť a dodať Vec na miesto
dodania určené Kupujúcim po uzavretí Kúpnej zmluvy.
4. Predávajúci odovzdá Vec Kupujúcemu v dohodnutom
množstve, akosti a vyhotovení. Ak nie sú akosť a
vyhotovenie dohodnuté, plní Predávajúci v akosti
a vyhotovení vhodnom pre účel zrejmý z Kúpnej zmluvy,
inak pre účel obvyklý.
5. V prípade, že Predávajúci dodá Kupujúcemu väčšie
množstvo Vecí, než bolo dohodnuté, Kupujúci nie je povinný
Veci, ktoré boli dodané nad dohodnuté množstvo prevziať
a má sa za to, že Kupujúci Veci dodané nad dohodnuté
množstvo odmietol.
6. V prípade, že sú pre nakladanie s Vecou stanovené
výrobcom alebo Kupujúcim zvláštne pravidlá alebo
podmienky, je Predávajúci povinný ich bezpodmienečne
dodržiavať pri nakladaní s Vecou. Toto je Predávajúci
povinný zabezpečiť aj u dopravcu, pokiaľ Vec odovzdá
Kupujúcemu
prostredníctvom
dopravcu.
V prípade
porušenia tejto povinnosti zodpovedá Kupujúcemu za
škody, ktoré mu v danej súvislosti vzniknú.
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7. Veci, u ktorých bolo dohodnuté len predpokladané
množstvo, budú dodané Predávajúcim Kupujúcemu
v dodacích lehotách podľa požiadaviek kontaktnej osoby
Kupujúceho, pričom dodacia lehota k dodaniu nesmie byť
kratšia než 5 (päť) dní odo dňa uplatnenia požiadavky
kontaktnej osoby Kupujúceho, pokiaľ z Objednávky
nevyplýva niečo iného.
8. Ak si zabezpečuje dopravu Veci Kupujúci, je dodanie
vykonané naložením Veci na dopravný prostriedok k tomu
určený Kupujúcim v mieste dodania Veci.

4. Dodací termín
1. Pre čas dodania (odovzdania) Veci platí v Objednávke
dohodnutý termín alebo lehota (ďalej len „Dodací termín“).
Tento Dodací termín je záväzný a Predávajúci je povinný
dodať Kupujúcemu Veci v dohodnutom Dodacom termíne.
Pokiaľ nie je v Objednávke dohodnutý Dodací termín
k dodaniu Veci, je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu
Vec do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa prijatia
Objednávky (odsek 1. bod 4. tohto článku časti B.
Obchodných podmienok). Pred uplynutím dohodnutého
Dodacieho termínu, nie je Kupujúci povinný Vec prevziať,
a pokiaľ bude musieť Predávajúci v danej súvislosti Vec do
Dodacieho termínu určeného v Objednávke skladovať, nie
je oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie
skladného, ktoré bol povinný zaplatiť.
2. Ak je ako Dodací termín dohodnutý určitý týždeň alebo
mesiac v príslušnom roku, oznámi Predávajúci Kupujúcemu
presný Dodací termín dodania Veci, a to písomne aj
elektronickou formou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby
Kupujúceho alebo telefonicky na telefónne číslo kontaktnej
osoby Kupujúceho uvedené v Objednávke, a to najmenej 3
(tri) Pracovné dni pred Dodacím termínom.

5. Doklady o prevzatí Veci a prevzatie Veci
1. O odovzdaní (dodaní) Veci Kupujúcemu, vrátane jej
prípadnej inštalácie (uvedenia do prevádzky), pokiaľ je
Predávajúci povinný ju vykonať, je Predávajúci povinný
spísať a podpísať s kontaktnou osobou Kupujúceho
uvedenou v Objednávke alebo inak určenej Kupujúcim
Doklad o odovzdaní Veci, ktorý bude podpísaný kontaktnou
osobou ako zástupcom Kupujúceho a zástupcom
Predávajúceho (v prípade odovzdania Veci dopravcom
môže byť zástupcom Predávajúceho dopravca), ktorý Vec
odovzdal Kupujúcemu a bude obsahovať najmä tieto
náležitosti:
a)
deň odovzdania Veci a prevzatia Veci Kupujúcim,
b)
mená osôb zabezpečujúcich odovzdanie Veci,
c)
zoznam všetkých dokladov, ktoré boli Predávajúcim
odovzdané s Vecou Kupujúcemu a Kupujúcim
prevzaté,
d)
popis stavu Veci (bez vád, s vadami),
e)
zoznam vád, s ktorými Kupujúci Vec prevzal a lehota
k odstráneniu vád.
Doklad o odovzdaní Veci pripraví Predávajúci najmenej v 2
(dvoch) vyhotoveniach s tým, že každá Zmluvná strana
obdrží 1 (jedno) vyhotovenie.
2. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu spoločne s dodanou
Vecou aj doklady potrebné k prevzatiu a užívaniu Veci
(napr. Vyhlásenie o zhode, ES vyhlásenie o zhode, EÚ
vyhlásenie o zhode, SK vyhlásenie o parametroch alebo iné
dokumenty) v zmysle zákona č. 56/2018 o posudzovaní
zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj v zmysle
zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o
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3.

4.

5.

6.

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane ich
príslušných vykonávacích vyhlášok podľa technickej
špecifikácie platnej ku dňu uvedenia výrobku/určeného
výrobku na trh (do používania alebo do prevádzky), záručný
list, ak je Predávajúcim poskytovaná na Vec záruka za
akosť, všetku technickú dokumentáciu vzťahujúcu sa
k Veci, návod na obsluhu a použitie Veci. K Veciam
(Tovaru), na ktorý sa vzťahuje požiadavka článku 31
Nariadenia
REACH
odovzdá
Predávajúci
k Veci
Kupujúcemu aj kartu bezpečnostných údajov. V prípade
odovzdania Veci prostredníctvom dopravcu, zaistí
odovzdanie týchto dokladov prostredníctvom dopravcu,
pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Všetky náklady
Predávajúceho prípadne vznikajúce v súvislosti s tým sú
obsiahnuté v kúpnej cene.
Všetky dokumenty podľa bodu 2. tohto odseku a článku
časti B. Obchodných podmienok odovzdá Predávajúci
Kupujúcemu v slovenskom jazyku.
Ak Predávajúci neodovzdá Kupujúcemu s Vecou doklady
potrebné k prevzatiu alebo k užívaniu Veci (v zmysle bodu
2. tohto odseku a článku časti B. Obchodných podmienok),
má sa za to, že Vec je vadná a Kupujúci je oprávnený
odmietnuť prevzatie Veci.
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať Vec, Veci, alebo
ich časť, ak má vady. Odmietnutie prevzatia Veci, ktorá má
vady, nie je omeškaním Kupujúceho s prevzatím Veci.
Kupujúci vykoná obhliadku Veci pri prevzatí Veci, nie je
však povinný otvárať jednotlivé obaly Veci za účelom
nahliadnutia dovnútra, ibaže by obal vykazoval známky
poškodenia. V prípade, že budú na odovzdávanej Veci
zistené zjavné vady, je Predávajúci povinný uviesť ich do
Dokladu o odovzdaní Veci. Ak nedôjde k zhode ohľadne
výskytu vád, je každá Zmluvná strana prostredníctvom
svojho zástupcu, ktorý sa zúčastní na prevzatí Veci,
povinná uviesť do Dokladu o odovzdaní Veci svoje
vyjadrenie k vadám a toto prostredníctvom zástupcov
podpísať.

6. Náklady na odovzdanie (dodanie) Veci
1. Odovzdanie (dodanie) Veci prebieha vyplatením, to
znamená, že náklady na odovzdanie (dodanie) Veci, a to
najmä náklady na dopravu, balenie, vykládku Veci
z dopravného prostriedku v mieste určenom Kupujúcim,
náklady na využitie technických zariadení alebo
prostriedkov k vykládke Vecí z dopravných prostriedkov,
poistenie Veci a clo hradí Predávajúci. Tieto náklady sa
považujú za zahrnuté do kúpnej ceny Veci, pokiaľ
z Objednávky nevyplýva niečo iné.

7. Nebezpečenstvo škody na Veci
1. Nebezpečenstvo škody na Veci prechádza na Kupujúceho
skutočným prevzatím Veci, a to aj v prípade:
a)
ak je po prijatí Objednávky Vec už prepravovaná,
b)
ak má Kupujúci prevziať Vec od tretej osoby,
c)
ak Predávajúci odovzdá Vec dopravcovi na prepravu
ku Kupujúcemu,
pokiaľ v Objednávke nie je dojednané inak.

8. Nadobudnutie vlastníckeho práva k Veci
1. Predávajúci je povinný umožniť Kupujúcemu nadobudnutie
vlastníckeho práva k Veci, ktorú mu odovzdá. Kupujúci
nadobúda vlastnícke právo k Veci okamihom, kedy Vec
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prevezme. V pochybnostiach sa má za to, že Kupujúci
prevzal Vec od Predávajúceho dňom uvedeným
zástupcami Zmluvných strán v riadne podpísanom Doklade
o odovzdaní Veci (článok III. odsek 5. bod 1. časti B. týchto
Obchodných podmienok).

9. Kúpna cena
1. Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú
v Objednávke, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci nedohodli
len na spôsobe jej určenia (výpočtu) podľa skutočne
odovzdaných Vecí, ich množstva a pod. V takom prípade sa
spôsob výpočtu kúpnej ceny riadi dohodou Kupujúceho
a Predávajúceho a Kupujúci zaplatí kúpnu cenu vypočítanú
Predávajúcim riadne a stanoveným spôsobom.
2. Kupujúci nemusí kúpnu cenu zaplatiť, pokiaľ nemá možnosť
si odovzdávanú Vec prehliadnuť.
3. Pri určení ceny podľa hmotnosti sa má za to, že rozhoduje
čistá hmotnosť Predmetu kúpy.
4. Ak je Predávajúci platiteľom DPH, je oprávnený ku
dohodnutej kúpnej cene alebo kúpnej cene vypočítanej
dohodnutým spôsobom, účtovať DPH podľa Zákona o DPH
a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu DPH
spoločne s kúpnou cenou, pokiaľ ďalej nie je určené inak.

10. Vystavenie daňových dokladov/faktúr
1. K zaplateniu kúpnej ceny je Predávajúci povinný po
prevzatí Veci Kupujúcim, za splnenia podmienok
vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok, najneskôr
však v lehote pre vystavenie daňového dokladu stanovenej
príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom,
vystaviť pre Kupujúceho daňový doklad/faktúru, ktorý mu
doručí.
2. Daňový doklad musí obsahovať náležitosti stanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi pre daňový
doklad a faktúra (pre prípad, že Predávajúci nie je
platiteľom DPH) musí obsahovať náležitosti stanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi pre účtovný
doklad, a ďalej tieto doklady musia obsahovať:
a)
číslo Objednávky, ku ktorej sa vzťahujú, pokiaľ
Objednávka číslo obsahuje, alebo pokiaľ toto číslo
bolo oznámené Kupujúcim Predávajúcemu,
b)
číslo účtu, na ktorý má byť peňažná platba Kupujúcim
zaplatená,
c)
ďalšie náležitosti, na ktorých sa Zmluvné strany
dohodli.
3. Pokiaľ bude zdaniteľné plnenie podliehať režimu
prenesenia daňovej povinnosti podľa Zákona o DPH, je
Predávajúci povinný postupovať v súlade s príslušnými
ustanoveniami Zákona o DPH. Predávajúci je povinný
vystaviť daňový doklad bez dane a uviesť na daňovom
doklade text: prenesenie daňovej povinnosti.
4. Pri daňových dokladoch alebo faktúrach vystavených za
opakované
plnenie
(opakované
Dodávky
Vecí)
vymeriavané (vyúčtované) za určité časové obdobie alebo
za opakované Dodávky Vecí, je Predávajúci povinný jasne
vyznačiť zúčtovacie obdobie.
5. Daňový doklad/faktúra musí byť doručený Kupujúcemu v 1
(jednom) origináli na adresu pre zasielanie daňového
dokladu/faktúry uvedenú v Objednávke, a ak táto adresa v
Objednávke nie je uvedená, do sídla Kupujúceho.
V prípade využitia elektronickej formy zaslania daňového
dokladu/faktúry,
musí
byť
elektronický
daňový
doklad/faktúra vystavený Predávajúcim v súlade so
Zákonom o DPH a elektronická faktúra v súlade so
všeobecnými záväznými právnymi predpismi. V prípade
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záujmu Predávajúceho o vystavenie daňového dokladu
alebo faktúry v elektronickej podobe a ich doručenie
elektronickou formou Kupujúcemu, je Predávajúci povinný
si vyžiadať predchádzajúci písomný súhlas Kupujúceho
a po jeho udelení daňový doklad alebo faktúru poslať na emailovú adresu Kupujúceho: fakturacia@hochtief.sk.
6. Ak neobsahuje daňový doklad/faktúra stanovené alebo
dohodnuté náležitosti (bod 2. až bod 4. tohto odseku a
článku časti B. týchto Obchodných podmienok) alebo ak bol
daňový doklad/faktúra vystavený v rozpore s týmito
Obchodnými podmienkami, je Kupujúci oprávnený vrátiť
Predávajúcemu daňový doklad/faktúru, a to pred uplynutím
doby jeho splatnosti, bez zaplatenia, k oprave alebo
novému vystaveniu. V danej súvislosti Kupujúci uvedie
Predávajúcemu dôvod vrátenia daňového dokladu/faktúry.
Dňom vrátenia daňového dokladu/faktúry sa prerušuje
plynutie lehoty jeho splatnosti a nová lehota splatnosti
začína plynúť dňom, kedy je Kupujúcemu od
Predávajúceho doručený opravený alebo novo vystavený
daňový doklad/faktúra.
7. Predávajúci na účely ručenia za DPH podľa Zákona o DPH
vyhlasuje, že ku dňu uzavretia Kúpnej zmluvy nemá
nedoplatky na DPH, je schopný DPH uvedenú na daňovom
doklade vystavenom na základe a v súvislosti s Kúpnou
zmluvou zaplatiť a zaplatí ju, a že nie sú splnené podmienky
podľa § 69 ods. 14 Zákona o DPH ohľadne dostatočného
dôvodu na to, že Kupujúci mal alebo mohol vedieť, že celá
DPH alebo jej časť nebude zaplatená. Ak dôjde k zmene
ktorejkoľvek skutočnosti podľa tohto ustanovenia,
Predávajúci sa zaväzuje do 3 (troch) dní túto skutočnosť
písomne oznámiť Kupujúcemu.
8. Pokiaľ Kupujúci zistí, že Predávajúci nespĺňa niektorú z
podmienok uvedených v bode 7. tohto odseku a článku
časti B. týchto Obchodných podmienok alebo pokiaľ
Kupujúci na základe správania Predávajúceho bude mať za
to, že Predávajúci prestane plniť niektorú z podmienok
uvedených v bode 7. tohto odseku a článku časti B. týchto
Obchodných podmienok, má právo zadržať z fakturovanej
platby zádržné na DPH (ďalej len „Zádržné na DPH“).
Zádržné na DPH má Kupujúci právo zadržať do výšky súčtu
súm DPH fakturovaných Predávajúcim Kupujúcemu a to z
ktorejkoľvek faktúry vystavenej Predávajúcim a použiť ho
na prípadnú úhradu DPH, alebo jej časti, podľa Zákona
o DPH. Zádržné na DPH Kupujúci vyplatí Predávajúcemu,
až keď mu Predávajúci preukáže, že pominuli skutočnosti,
ktoré boli dôvodom zadržania Zádržného na DPH, prípadne
ak správca dane vráti Kupujúcemu DPH uhradenú za
Predávajúceho. V prípade, ak Kupujúci ako ručiteľ zaplatí
za Predávajúceho nezaplatenú DPH podľa Zákona o DPH,
tak
sa časť peňažného dlhu Kupujúceho voči
Predávajúcemu vo výške Kupujúcim zaplatenej DPH podľa
Zákona o DPH za Predávajúceho považuje za vyrovnanú.
V prípade, ak Kupujúci ako ručiteľ zaplatí za Predávajúceho
nezaplatenú DPH úhradou alebo započítaním podľa
Zákona o DPH, pričom na tento účel nezadržal Zádržné na
DPH, Predávajúci súhlasí, aby Kupujúci jednostranne
započítal DPH zaplatenú za Predávajúceho voči akejkoľvek
pohľadávke, ktorá vznikla alebo vznikne Predávajúcemu
voči Kupujúcemu, čím sa považuje táto časť peňažného
dlhu Kupujúceho voči Predávajúcemu za vyrovnanú, a to ku
dňu vykonania zápočtu. Pokiaľ Zádržné na DPH alebo
započítanie vzájomných pohľadávok podľa tohto
ustanovenia Kúpnej zmluvy nepostačovalo na vyrovnanie
celej DPH zaplatenej Kupujúcim podľa Zákona o DPH,
Predávajúci sa zaväzuje zaplatiť Kupujúcemu ostávajúcu
časť zaplatenej DPH bez zbytočného odkladu na základe
jeho výzvy.
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11. Splatnosť kúpnej ceny
1. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu Predávajúcemu po prevzatí
Veci, bezhotovostným prevodom, a to na základe daňového
dokladu/faktúry,
riadne
vystaveného
a doručeného
Kupujúcemu od Predávajúceho.
2. Dohodnutá kúpna cena je splatná do 60 (šesťdesiat) dní
odo dňa, kedy je Kupujúcemu doručený daňový
doklad/faktúra, riadne vystavený Predávajúcim v súlade
s týmito Obchodnými podmienkami, pokiaľ v týchto
podmienkach alebo Objednávke nie je uvedené inak.
V prípade, ak predmetom Kúpnej zmluvy je Vec (Tovar),
ktorá je súčasťou zákazky podľa Zákona o verejnom
obstarávaní, tak sa Kupujúci a Predávajúci v súlade s §
340b ods. 1 Obchodného zákonníka výslovne dohodli, že
dohodnutie tejto vyššie uvedenej lehoty splatnosti daňových
dokladov/faktúr nie je v hrubom nepomere k právam a
povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre
Predávajúceho ako veriteľa v zmysle § 369d Obchodného
zákonníka, toto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu
plnenia záväzku Predávajúceho podľa Kúpnej zmluvy a s
uvedenou
splatnosťou
daňových
dokladov/faktúr
Predávajúci a Kupujúci súhlasia.
3. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom, kedy je
peňažná čiastka odpísaná z účtu poskytovateľa platobných
služieb Kupujúceho v prospech účtu poskytovateľa
platobných služieb Predávajúceho, ktorý je uvedený na
daňovom doklade/faktúre, vystavenom Predávajúcim pre
Kupujúceho za účelom zaplatenia kúpnej ceny, pokiaľ
z týchto Obchodných podmienok nevyplýva niečo iné. Za
správnosť údajov ohľadne čísla účtu zodpovedá
Predávajúci, ktorý taktiež nesie dôsledky nesprávne
uvedeného účtu.
4. Kupujúci je oprávnený písomne požiadať Predávajúceho,
aby mu preukázal príslušnými dokladmi, že riadne splnil
svoje peňažné dlhy voči osobe, ktorá je voči nemu
v postavení predávajúceho (ďalej len „Tretia osoba“), ktorá
mu dodala Veci, ktoré Predávajúci následne odovzdal
Kupujúcemu. Predávajúci je povinný požiadavke
Kupujúceho vyhovieť, a to v lehote 30 (tridsiatich) dní odo
dňa, kedy bol o predloženie príslušných dokladov
požiadaný.
5. Pokiaľ Predávajúci voči Kupujúcemu nesplní povinnosť
uvedenú v bode 4. tohto odseku a článku časti B. týchto
Obchodných podmienok, a pokiaľ Tretia osoba písomne
preukáže Kupujúcemu, že Predávajúcemu dodala vyššie
uvedené Veci a Predávajúci je voči nej v omeškaní so
zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti za dané Veci
(preukáže mu výšku príslušnej peňažnej čiastky), je
Kupujúci oprávnený, v prípade, že bude mať voči
Predávajúcemu povinnosť zaplatiť mu peňažný dlh, zaplatiť
tento dlh alebo jeho časť, ktorý zodpovedá výške dlhu
Predávajúceho voči Tretej osobe a to do 15 (pätnásť) dní
odo dňa, kedy Predávajúci nesplnil povinnosť podľa bodu
4. tohto odseku a článku časti B. Obchodných podmienok.
Okamihom odpísania príslušnej peňažnej čiastky z účtu
Kupujúceho v prospech účtu poskytovateľa platobných
služieb Tretej osoby sa považuje dlh, ktorý zodpovedá
predmetnej
čiastke,
za
zaplatený
Kupujúcim
Predávajúcemu. O zaplatení dlhu Tretej osobe Kupujúci
písomne vyrozumie Predávajúceho, a to bez zbytočného
odkladu.

12. Výhrada platieb
1. Zaplatenie kúpnej ceny za Vec alebo Veci neznamená
zrieknutie sa práv z omeškania Predávajúceho ani uznanie,
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že dodanie Veci bolo objednané, resp. že Vec bola prevzatá
bez výhrad (vád).

13. Zákaz postúpenia/Započítania
1. Predávajúci nesmie bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Kupujúceho postúpiť Kúpnu zmluvu ani postupovať
nároky vzniknuté mu z Kúpnej zmluvy voči Kupujúcemu
tretím osobám. Žiadosť o udelenie súhlasu vyžaduje taktiež
písomnú formu.
2. Predávajúci súhlasí s právom Kupujúceho započítať
jednostranným právnym úkonom splatnú peňažnú
pohľadávku Kupujúceho voči Predávajúcemu proti
akejkoľvek peňažnej pohľadávke Predávajúceho voči
Kupujúcemu bez ohľadu na menu pohľadávky alebo právny
vzťah, z ktorého vyplýva. Kupujúci je oprávnený
jednostranne započítať svoju pohľadávku aj proti takej
pohľadávke Predávajúceho, ktorá nie je doposiaľ splatná,
ktorú nie je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, ktorej
uspokojenia sa nie je možné domáhať na súde, alebo ktorá
je premlčaná.
3. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho
Predávajúci nie je oprávnený postúpiť (vrátane
zabezpečovacieho postúpenia pohľadávky či práva) alebo
založiť svoje pohľadávky vyplývajúce mu z Kúpnej zmluvy
voči Kupujúcemu.
4. Predávajúci je oprávnený započítať splatné pohľadávky
vyplývajúce mu z Kúpnej zmluvy voči Kupujúcemu proti
pohľadávkam Kupujúceho len s predošlým písomným
súhlasom Kupujúceho. Žiadosť o udelenie súhlasu musí byť
urobená taktiež písomne.
5. Kupujúci je oprávnený započítať svoju splatnú aj nesplatnú
pohľadávku,
resp.
pohľadávky
voči
nesplatným
pohľadávkam Predávajúceho, a to ku dňu, ktorý Kupujúci
Predávajúcemu v súvislosti so započítaním písomne
oznámi.

14. Informačná a upozorňovacia povinnosť
1. Pokiaľ Predávajúci potrebuje k plneniu Kúpnej zmluvy
ďalšie informácie alebo podklady nad rámec vyplývajúci
z týchto Obchodných podmienok alebo z Objednávky,
obráti sa bez zbytočného odkladu na Kupujúceho,
respektíve na kontaktnú osobu Kupujúceho uvedenú
v Objednávke, písomnou žiadosťou zaslanou poštou,
faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
2. Predávajúci prijatím Návrhu zároveň potvrdzuje, že je
oprávnený na výkon činnosti, ktorá je Predmetom Kúpnej
zmluvy a že na výkon danej činnosti mu bolo vydané
príslušným orgánom príslušné oprávnenie, ktoré nestratilo
ku dňu uzavretia Kúpnej zmluvy platnosť.
3. V záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností podľa
Kúpnej zmluvy, sú Kupujúci a Predávajúci povinní sa bez
zbytočného odkladu vzájomne informovať o zmene svojich
identifikačných
údajov
oproti
údajom
uvedeným
v Objednávke a o akýchkoľvek ďalších zmenách či
skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie Kúpnej
zmluvy vzniknutej v súlade s týmito Obchodnými
podmienkami.

15. Výpoveď Kúpnej zmluvy
1. Kúpnu zmluvu uzavretú k opakovaným Dodávkam na dobu
neurčitú alebo na dobu určitú, je Kupujúci oprávnený
vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu, písomnou
výpoveďou doručenou Predávajúcemu.
01/03_2019

Príloha č.: ..... k Objednávke č.: ......................................
2. Výpovedná doba je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede Kupujúceho Predávajúcemu.
3. Právne účinky výpovede nastanú okamihom uplynutia
výpovednej doby. K uvedenému okamihu záväzok z Kúpnej
zmluvy zaniká. Týmto nie je dotknutá povinnosť
Predávajúceho dodať Kupujúcemu riadne Vec alebo Veci
podľa Kúpnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim, ktorých
dodacia lehota je dohodnutá na dobu pred dňom, kedy
nastanú účinky výpovede a rovnako tak následná povinnosť
Kupujúceho prevziať riadne dodanú Vec a zaplatiť
dohodnutú kúpnu cenu, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci
preukázateľne písomne nedohodnú inak, alebo pokiaľ
Kupujúci vo výpovedi neuvedie, že na dodaní danej Veci s
dojednanou dodacou lehotou nemá záujem.

16. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
1. Predávajúci a Kupujúci sú oprávnení odstúpiť od Kúpnej
zmluvy z dôvodov uvedených v Obchodom zákonníku
alebo v inom zákone, a ďalej každý z nich z nižšie
uvedených dôvodov.
2. V súlade s bodom 1. tohto odseku a článku časti B.
Obchodných podmienok, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od
Kúpnej zmluvy, okrem dôvodu uvedeného v bode 1. tohto
odseku a článku časti B. Obchodných podmienok, aj
v prípade, ak:
a)
bude vydané rozhodnutie o zrušení Predávajúceho
likvidáciou bez právneho nástupcu, alebo je v kríze,
b)
bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok
Predávajúceho (návrh na určenie splátkového
kalendára), prípadne bol návrh na vyhlásenie
konkurzu (návrh na určenie splátkového kalendára)
odmietnutý, hlavne pre nedostatok majetku
Predávajúceho, alebo ak bol podaný návrh na
povolenie reštrukturalizácie Predávajúceho, a ak ide
o Predávajúceho, ktorý je osobou so zahraničnou
právnou subjektivitou, v prípade, ak bol podaný návrh
na insolvenčné konanie alebo na zahraničné
konkurzné konanie v zmysle príslušného všeobecne
záväzného právneho predpisu,
c)
Predávajúci je v omeškaní s dodaním Veci po dobu
dlhšiu ako 15 (pätnásť) dní,
d)
Predávajúci je v omeškaní s odstránením vady
dodanej Veci po dobu dlhšiu ako 15 (pätnásť) dní,
e)
ak sa po uzavretí Kúpnej zmluvy zmení účel, pre ktorý
bola uzavretá, a to v dôsledku podstatnej zmeny
okolností, za ktorých bola Kúpna zmluva uzavretá,
v prípade zásahu vyššej moci;
f)
došlo k zániku záväzku Kupujúceho ako zhotoviteľa
voči investorovi ako objednávateľovi zo zmluvy
o dielo alebo inej zmluvy uzavretej medzi Kupujúcim
a investorom, na základe ktorej uzavrel Kupujúci
s Predávajúcim Kúpnu zmluvu k Dodávkam Veci
alebo Vecí potrebných ku splneniu zaniknutého
záväzku Kupujúceho voči investorovi;
g)
zistí, že Predávajúci sa dopustil alebo dopúšťa
konania, ktoré je v rozpore s jeho záväzkami
uvedenými v odseku 5. článku V. (Compliance, Etický
kódex) časti B. týchto Obchodných podmienok.
3. V súlade s bodom 1. tohto odseku a článku časti B.
Obchodných podmienok, je Predávajúci oprávnený odstúpiť
od Kúpnej zmluvy aj v prípade, ak je Kupujúci z dôvodu na
jeho strane v omeškaní so zaplatením dohodnutej kúpnej
ceny, a to aj napriek písomnému upozorneniu
Predávajúceho a márnemu uplynutiu lehoty 15 (pätnástich)
dní poskytnutej mu na nápravu.
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4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez
zbytočného odkladu tiež potom, čo zo správania
Predávajúceho nepochybne vyplynie, že poruší Kúpnu
zmluvu podstatným spôsobom.
5. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v zmysle bodu 1. až bodu 4.
tohto odseku a článku časti B. týchto Obchodných
podmienok oznámi Zmluvná strana, ktorá od Kúpnej zmluvy
odstupuje, písomnou formou druhej Zmluvnej strane.
Oznámenie musí byť doručené druhej Zmluvnej strane do
jej sídla/miesta podnikania. Akonáhle Zmluvná strana
oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy oznámi druhej
Zmluvnej strane, že od Kúpnej zmluvy odstupuje, nemôže
už voľbu sama zmeniť.
6. Ak mohla Zmluvná strana od Kúpnej zmluvy odstúpiť pre
podstatné porušenie Kúpnej zmluvy a včas nevyužila svoje
právo, nebráni jej to od Kúpnej zmluvy odstúpiť neskôr
s odkazom na zhodné alebo iné konanie druhej Zmluvnej
strany, ktoré je podstatným porušením Kúpnej zmluvy.
7. Odstúpením od Kúpnej zmluvy záväzok z Kúpnej zmluvy
zaniká od počiatku, pokiaľ z Obchodných podmienok alebo
z Objednávky nevyplýva niečo iné.
8. Ak Predávajúci z Kúpnej zmluvy plnil len z časti, môže
Kupujúci odstúpiť od Kúpnej zmluvy len ohľadne nesplnenej
časti plnenia, pokiaľ to Kupujúci v oznámení o odstúpení od
Kúpnej zmluvy uvedie.
9. Od Kúpnej zmluvy zaväzujúcej k nepretržitému alebo
opakovanému dodávaniu Veci, môže Kupujúci alebo
Predávajúci odstúpiť len s účinkami do budúcna. Týmto nie
je dotknutá povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu
Vec
podľa
požiadavky
oznámenej
Kupujúcim
Predávajúcemu pred dňom, kedy bolo Predávajúcemu
doručené oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy,
a rovnako tak ani povinnosť Kupujúceho prevziať v zmysle
tohto ustanovenia riadne dodanú Vec a zaplatiť dohodnutú
kúpnu cenu, pokiaľ Kupujúci písomne neoznámi
Predávajúcemu, že na dodaní Veci nemá záujem. Po
zániku záväzku z Kúpnej zmluvy sa na práva a povinnosti
Zmluvných strán ohľadne dodaných Vecí, na ktoré sa
odstúpenie od Kúpnej zmluvy nevzťahuje, vzťahujú tieto
Obchodné podmienky až do okamihu uplynutia záručnej
doby na Veci.
10. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa nedotýka práva na
zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania, práva
na náhradu škody vzniknutej z porušenia zmluvnej
povinnosti, práv a povinností zo záruky a zodpovednosti za
vady a dohody o riešení sporov.
11. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sú Zmluvné strany
povinné vykonať inventarizáciu Vecí prevzatých Kupujúcim,
ktorých sa odstúpenie od Kúpnej zmluvy nedotýka, a pokiaľ
je to potrebné z dôvodu vysporiadania, a to do 60
(šesťdesiat) dní odo dňa, kedy nastanú účinky odstúpenia.
Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany
Kupujúceho, je Kupujúci oprávnený zastaviť a nevykonávať
žiadne, a to ani už odsúhlasené, platby Predávajúcemu,
a to až do doby vysporiadania Zmluvných strán v súvislosti
s odstúpením od Kúpnej zmluvy. Všetky následky
odstúpenia od Kúpnej zmluvy, ktoré nie sú upravené
v Objednávke alebo v týchto Obchodných podmienkach, sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
12. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ani požadovať
dodanie novej Veci, ak nemôže Vec vrátiť v tom stave,
v akom ju obdržal, to neplatí ak:
a)
došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za
účelom zistenia vady Veci,
b)
Kupujúci použil Vec ešte pre objavením vady,
c)
Kupujúci predal Vec ešte pred objavením vady,
ak ju spotreboval, alebo pozmenil Vec pri obvyklom
použití,
d)
použil Vec k zapracovaniu, na základe čoho vznikla

nová Vec,
ak sa to stalo len z časti, vráti Kupujúci Predávajúcemu,
čo ešte vrátiť môže, a dá Predávajúcemu náhradu do
výšky, v ktorej mal z použitia prospech.
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17. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania
1. Predávajúci je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú
pokutu:
a)
za omeškanie s odovzdaním (dodaním) Veci
Kupujúcemu, v prípadoch, kedy kúpna cena je do
40.000,- EUR (štyridsaťtisíc eur) vrátane, vo výške
0,1% (jednadesatina percenta) z kúpnej ceny
dohodnutej v Objednávke za každý aj začatý deň
omeškania, najmenej však 20,- EUR (dvadsať eur)
za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ ďalej nie
je uvedené inak,
b)
za omeškanie s odovzdaním (dodaním) Veci
Kupujúcemu, ak je kúpna cena dohodnutá
v Objednávke
vyššia
než
40.000,EUR
(štyridsaťtisíc eur), vo výške jednorázovej peňažnej
čiastky 400,- EUR (štyristo eur) a k tejto zmluvnej
pokute ďalej zmluvnú pokutu vo výške 0,1%
(jednadesatina percenta) z kúpnej ceny dohodnutej
v Objednávke za každý aj začatý deň omeškania,
najmenej však 40,- EUR (štyridsať eur) za každý aj
začatý deň omeškania,
c)
za omeškanie sa odstránením vady Veci dodaním
novej Veci alebo dodaním chýbajúcej Veci, a to vo
výške 0,5% (pol percenta) z kúpnej ceny dohodnutej
v Objednávke, na základe ktorej bola Vec dodaná
a to za každý deň omeškania najmenej však 20,EUR (dvadsať eur) za každý deň omeškania,
d)
za omeškanie s prevzatím Veci, ku ktorej boli
Kupujúcim uplatnené práva z vadného plnenia (za
účelom odstránenia vady Veci), a to vo výške 0,5%
(pol
percenta)
z kúpnej
ceny
dohodnutej
v Objednávke, na základe ktorej bola Vec dodaná,
najmenej však 20,- EUR (dvadsať eur), a to za každý
aj začatý deň omeškania,
e)
za omeškanie s odstránením vady Veci opravou
Veci, a to vo výške 0,5% (pol percenta) z kúpnej
ceny dohodnutej v Objednávke, na základe ktorej
bola Vec dodaná, najmenej však 20,- EUR (dvadsať
eur) a to za každý aj začatý deň omeškania,
f)
za porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej
z Kúpnej zmluvy, ktorá nie je sankcionovaná
dohodnutou zmluvnou pokutou podľa tohto článku,
a to vo výške 20,- EUR (dvadsať eur) za každý
jednotlivý prípad.
2. V prípade, že sú v Objednávke k jednotlivým Veciam
dohodnuté jednotkové ceny a nie je dohodnutá celková
kúpna cena za tieto Veci, pre výpočet zmluvnej pokuty
sa kúpnou cenou dohodnutou v Objednávke rozumie
súčet cien za všetky dodané Veci v zmysle Objednávky,
pokiaľ z Obchodných podmienok nevyplýva niečo iné.
3. Za omeškanie so zaplatením peňažného dlhu je
Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu úrok
z omeškania z dlžnej peňažnej čiastky vo výške
stanovenej príslušným Nariadením vlády Slovenskej
republiky
v zmysle
príslušných
ustanovení
Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je v Objednávke
dohodnuté inak.
4. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej
ceny z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci
oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie úroku
z omeškania vo výške stanovenej príslušným
Nariadením vlády Slovenskej republiky v zmysle
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príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, pokiaľ
nie je v Objednávke dohodnuté inak.
5. Zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania, je Zmluvná
strana, ktorá má povinnosť zmluvnú pokutu, alebo úrok
z omeškania zaplatiť, povinná zaplatiť druhej Zmluvnej
strane do 5 (piatich) dní odo dňa, kedy bola
na zaplatenie
zmluvnej
pokuty
alebo
úroku
z omeškania vyzvaná, a to bezhotovostným prevodom
na účet, ktorý jej v danej súvislosti Strana oznámi.
6. Ustanovením o zmluvnej pokute a úroku z omeškania
nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody
vzniknutej mu z porušenia povinnosti, ku ktorej sa
zmluvná pokuta alebo úrok z omeškania vzťahuje, a to
i náhrady škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty,
alebo úroku z omeškania. To isté platí pre všetky
ostatné zmluvné a zákonné práva, ktoré Kupujúcemu
v prípade omeškania patria.

a to buď dodaním novej Veci bez vady alebo dodaním
chýbajúcej Veci.
9. V prípade, že Kupujúci uplatnil právo na odstránenie vady
Veci opravou, je Predávajúci povinný odstrániť vadu Veci
opravou do 15 (pätnástich) dní odo dňa oznámenia vady,
pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, a to aj v prípade,
že zodpovednosť za danú vadu odmieta (neuznáva).
V danom prípade je Predávajúci povinný odstrániť vadu
Veci na svoje náklady. V prípade, že súd dodatočne zbaví
Predávajúceho zodpovednosti za predmetnú vadu Veci,
uhradí Kupujúci Predávajúcemu náklady preukázateľne
a nevyhnutne vynaložené na odstránenie predmetnej vady
Veci.
10. Po odstránení vady odovzdá Predávajúci Kupujúcemu Vec,
ku ktorej boli uplatnené Kupujúcim práva z vadného
plnenia, vrátane písomného potvrdenia s uvedením
spôsobu odstránenia vady.

18. Práva a povinnosti z vadného plnenia

19. Záruka za akosť

1. Práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho ohľadne
práv z vadného plnenia sa riadia všeobecne záväznými
právnymi predpismi (najmä príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka), pokiaľ z Objednávky alebo týchto
Obchodných podmienok nevyplýva niečo iné.
2. Odovzdaním Veci Kupujúcemu, Predávajúci Kupujúceho
ubezpečuje, že Vec v dobe prevzatia Kupujúcim je bez vád
a že sa k Veci nevzťahujú žiadne dlhy Predávajúceho alebo
práva tretích osôb.
3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Vec je v dobe
prevzatia Kupujúcim bez vád, aj keď sa objavia neskôr.
Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorá
vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúcim.
4. Kupujúci môže oznámiť vadu Veci Predávajúcemu do 30
(tridsiatich) dní odo dňa, kedy vadu zistí, najneskôr však do
konca záručnej doby. V danej súvislosti Kupujúci oznámi
Predávajúcemu, v oznámení alebo kedykoľvek neskôr, tiež
aké práva v zmysle bodu 6. tohto odseku a článku časti B.
týchto Obchodných podmienok uplatňuje z vadného
plnenia. Ak ide o Vec, ktorá podlieha rýchlej skaze, môže ju
Kupujúci po upozornení Predávajúceho bez meškania
predať.
5. Za okamih oznámenia vady sa považuje okamih kedy je
Predávajúcemu doručené oznámenie o vade, a v prípade,
že Predávajúci odmietne oznámenie o vade prevziať alebo
mu ho nebude možné doručiť, tak uplynutím doby 15
(pätnástich) dní odo dňa, kedy nastala predmetná
skutočnosť, a to aj vtedy, keď sa Predávajúci o oznámení
vady nedozvedel.
6. Ak vadné plnenie je porušením Kúpnej zmluvy, má Kupujúci
právo:
a)
na odstránenie vady dodaním novej Veci bez
vady alebo dodaním chýbajúcej Veci,
b)
na odstránenie vady opravou Veci,
c)
na primeranú zľavu z kúpnej ceny,
d)
odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
7. Predávajúci je povinný Vec, ku ktorej boli Kupujúcim
uplatnené práva z vadného plnenia, prevziať od
Kupujúceho v mieste určenom Kupujúcim, v lehote určenej
Kupujúcim a Vec za účelom posúdenia a odstránenia vady
bez meškania preskúmať. Pri prevzatí Veci k posúdeniu
a odstráneniu vady vystaví Predávajúci Kupujúcemu
písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo z vady
uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania.
8. V prípade, ak Kupujúci uplatní právo na odstránenie vady
dodaním novej Veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej
Veci, je Predávajúci povinný odstrániť vadu najneskôr do 5
(piatich) dní od okamihu, kedy mu bola vada oznámená,

1. Na dodané Veci poskytuje Predávajúci Kupujúcemu záruku
za akosť so záručnou dobou minimálne v dĺžke 24
(dvadsaťštyri) mesiacov, ktorá plynie odo dňa odovzdania
Veci Kupujúcemu, pokiaľ z Objednávky nevyplýva iná
záručná doba.
2. Záručná doba sa vždy predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci
nemohol Vec užívať z dôvodu vady Veci.
3. Na oznámenie vád, na ktoré sa vzťahuje záruka,
na uplatnenie práv Kupujúceho a na odstránenie vád sa
použijú primerane ustanovenia článku III. odseku 18. časti
B. týchto Obchodných podmienok.
4. Dňom odstránenia vady začína znova plynúť záručná doba
pre tie časti Veci, na ktorých bola vada odstránená, alebo
ktoré s vadným plnením súvisia. Ak však takáto vada
znemožnila užívanie aj iných častí Veci alebo celej Veci,
začína záručná doba znovu plynúť aj pre tieto časti Veci
alebo pre celú Vec.
5. V prípade omeškania Kupujúceho s oznámením vady Veci
v záručnej dobe, právo Kupujúceho z vadného plnenia
nezaniká.
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IV. Právne nástupníctvo/postúpenie Kúpnej zmluvy
1. Kupujúci je kedykoľvek oprávnený ako postupca previesť
svoje práva a povinnosti z Kúpnej zmluvy, alebo ich časť,
ktoré neboli v okamihu prevodu splnené, na tretiu osobu,
a to postúpením Kúpnej zmluvy či postúpením časti Kúpnej
zmluvy, a táto tretia osoba je oprávnená prevziať práva
a povinnosti vyplývajúce Kupujúcemu z Kúpnej zmluvy,
ktoré boli na ňu postúpené. Právne účinky postúpenia
Kúpnej zmluvy alebo jej časti sú voči Predávajúcemu účinné
najneskôr okamihom, keď Kupujúci alebo tretia osoba ako
postupník postúpenie Kúpnej zmluvy alebo jej časti oznámi
Predávajúcemu.

V. Všeobecné ustanovenia
1. Príslušnosť súdu
1. Zmluvné strany sa zaväzujú spory vzniknuté z Objednávky
alebo Kúpnej zmluvy riešiť najprv dohodou na úrovni
štatutárnych orgánov, a pokiaľ to nie je možné, tak podľa
príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
2. Súdom miestne príslušným pre všetky spory vzniknuté
z Objednávky alebo Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim
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a Kupujúcim je súd podľa § 13 a nasl. Civilného sporového
poriadku, v prípade právneho nástupcu Kupujúceho alebo
osoby, na ktorú bola postúpená Kúpna zmluva, je príslušný
súd podľa § 13 a nasl. Civilného sporového poriadku, ak sa
nedohodnú Zmluvné strany písomnou formou, že spor bude
riešiť rozhodcovský súd.

2. Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia
1. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci,
prípadne dopravcovia, ktorých využije k dodaniu Veci:
a)
dodržiavali predpisy a zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany
životného prostredia, pokyny, ktoré sú stanovené pre
miesta dodania Tovaru a ktoré budú platiť v miestach
dodania Tovaru, alebo k ich dodržiavaniu budú
vyzvaní zástupcami Kupujúceho, alebo osobami,
ktoré budú oprávnené vyžadovať dodržiavanie
daných predpisov alebo pokynov v jednotlivých
miestach,
b)
riadili sa pokynmi Kupujúceho alebo osôb, ktoré
zodpovedajú alebo dohliadajú na dodržovanie zásad
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred
požiarmi a ochrany životného prostredia,
c)
poslúchli výzvy zástupcu Kupujúceho, alebo osôb,
ktoré budú oprávnené vyžadovať dodržiavanie
daných predpisov alebo pokynov v miestach dodania
Veci a prerušili vykonávanie prác spojených
s dodaním Veci a napravili prípadný závadný stav.
2. V prípade, že osoby predvídané v bode 1. tohto odseku a
článku časti B. Obchodných podmienok nebudú dodržiavať
predpisy alebo pokyny v zmysle bodu 1. tohto odseku a
článku časti B. Obchodných podmienok, je Kupujúci ich
oprávnený vyzvať k prerušeniu prác, ktoré súvisia
s dodaním Veci (napr. vykladanie Tovaru), a to až do doby,
kedy napravia závadný stav.

3. Doručovanie zásielok
1. Doručovanie zásielok, ktoré súvisia so záväzkami, ktoré
vznikli medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe
Objednávky, alebo Kúpnej zmluvy, sa Kupujúci
a Predávajúci zaväzujú vykonávať na adresu sídla/miesta
podnikania, ako sú uvedené v Objednávke, pokiaľ sa
preukázateľne nedohodnú na inom mieste pre doručovanie
zásielok.
2. Zásielky je možné doručovať osobne, prostredníctvom
poštového podniku alebo kuriérnou službou.

4. Ostatné ustanovenia
1. Použitie výrazov, ktoré pripúšťajú rôzny výklad, nebude
vykladané na ťarchu toho, kto výraz použil ako prvý.
2. Predávajúci na seba berie nebezpečenstvo zmeny
okolností.
3. Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu prípadnú
nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikne v príčinnej súvislosti
s porušením jeho povinností, ktoré mu vyplývajú z Kúpnej
zmluvy.
4. Kupujúci má právo Vec predať Predávajúcemu späť, pri
dodaní viacerých Vecí aj len časť Vecí. V tejto súvislosti
Kupujúci vráti Predávajúcemu Vec v nezhoršenom stave
a Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu, a to do 30
(tridsiatich) dní odo dňa, kedy Kupujúci vyzve
Predávajúceho k odkúpeniu Veci.

01/03_2019

Príloha č.: ..... k Objednávke č.: ......................................
5. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť
o obsahu Kúpnej zmluvy, najmä o dohodnutých cenách,
množstve objednaných a dodaných Vecí, atď. Toto
ustanovenie sa nevzťahuje na prípady, kedy je Zmluvná
strana povinná oznámiť informácie, na ktoré sa vzťahuje
záväzok mlčanlivosti súdu, alebo inému orgánu verejnej
moci, a to na základe zákona. Zmluvná strana, ktorá poruší
daný záväzok, zodpovedá druhej Zmluvnej strane za škodu,
ktorá jej vznikne porušením daného záväzku.

5. Compliance, Etický kódex
1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude vykonávať svoju činnosť
respektíve predmet podnikania v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, všeobecne uznávanými
zásadami, pri zachovaní morálnych štandardov a
dodržiavaní zásad obchodnej etiky.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že sa zdrží akéhokoľvek konania,
ktoré by mohlo byť zo strany tretích osôb považované za
neetické a v rozpore s dobrými mravmi, obchodnými
zvyklosťami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Predávajúci týmto vyhlasuje a zaručuje, že kúpnu cenu
vyplatenú podľa Kúpnej zmluvy nezneužije žiadnym
spôsobom, ktorý by bol podstatou trestného činu, alebo
ktorý by bol akokoľvek inak podstatou závažného porušenia
akéhokoľvek príslušného práva alebo predpisu, ktoré by
mohlo mať nepriaznivý dosah na Kupujúceho.
4. Predávajúci tiež zaručuje Kupujúcemu, že pri poskytovaní
služieb neporuší Etický kódex Kupujúceho, ktorý je
prístupný
na
webových
stránkach
Kupujúceho
www.hochtief.sk. Predávajúci sa uzavretím Kúpnej zmluvy
zaväzuje, že sa s Etickým kódexom Kupujúceho zoznámi,
a pokiaľ by mu nebol dostupný, tak o danej skutočnosti
bude Kupujúceho bez meškania informovať, aby mu bolo
umožnené sa s Etickým kódexom zoznámiť. Predávajúci
ďalej zabezpečí, že tretie strany, ktoré pre Predávajúceho
budú vystupovať v zmluvných vzťahoch, na ktoré sa
vzťahujú tieto Obchodné podmienky ako jeho
poddodávatelia, budú tiež dodržiavať Etický kódex.

C. Spoločné, prechodné a záverečné
ustanovenia
1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom
01.03.2019.
2. Všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli Predávajúcemu
alebo Kupujúcemu pred nadobudnutím účinnosti týchto
Obchodných podmienok zostávajú naďalej v platnosti. Tieto
práva a povinnosti sa i naďalej riadia obchodnými
podmienkami a dojednaniami platnými pre daný zmluvný
vzťah medzi Zmluvnými stranami v dobe uzavretia Kúpnej
zmluvy, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci preukázateľne
nedohodnú inak.
3. Kupujúci je oprávnený meniť a doplňovať Obchodné
podmienky najmä pri zmene technických, prevádzkových,
obchodných a organizačných podmienok na jeho strane
alebo z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych
predpisov. Pokiaľ sa zmena Obchodných podmienok má
dotýkať aj práv a povinností z Kúpnej zmluvy uzavretej
medzi Kupujúcim a Predávajúcim pred dňom nadobudnutia
účinnosti zmeny Obchodných podmienok, je Kupujúci
povinný zmenu Obchodných podmienok oznámiť
Predávajúcemu, a to písomnou formou. V takom prípade je
Predávajúci oprávnený odmietnuť zmenu Obchodných
podmienok pre Kúpnu zmluvu uzavretú pred nadobudnutím
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účinnosti zmeny Obchodných podmienok písomnou
formou, a to najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa, kedy
mu bola zmena oznámená. Táto lehota je Predávajúcim
dodržaná, ak je Kupujúcemu doručené odmietnutie zmeny
Obchodných podmienok od Predávajúceho v danej lehote.
V takom prípade sa na predmetnú Kúpnu zmluvu budú
vzťahovať Obchodné podmienky účinné v dobe uzavretia
Kúpnej zmluvy.
4. Tieto Obchodné podmienky alebo ich časť, ktorých sa
zmena týka, strácajú účinnosť voči Predávajúcemu, ktorý
neodmietol ich zmenu, okamihom uplynutia lehoty 30
(tridsiatich) dní odo dňa, kedy mohol odmietnuť zmenu
Obchodných podmienok.
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