VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
1. Úvodné ustanovenie
1.1. Tieto VZP sú zmluvnými podmienkami v
zmysle ustanovenia § 273 ObZ. a určujú
časť obsahu Zmluvy o dodávke uzavretej
medzi spol. EVPÚ a.s., so sídlom
Trenčianska 19, Nová Dubnica 018 51,
IČO: 31 562 507, zapísanou v
Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 197/R ako
Odberateľom a treťou osobou ako
Dodávateľom. VZP sa uplatnia v prípade,
ak medzi Stranami nie je uzavretá
osobitná písomná kúpna zmluva. Tieto
VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy
o dodávke a sú záväzné pre Strany bez
ohľadu na to, či sú nimi podpísané.
1.2. Tieto VZP sú platné od 28.92022. EVPÚ si
vyhradzuje právo na zmenu týchto VZP,
o ktorej vhodným spôsobom, najmä na
svojich internetových stránkach a/alebo
iným spôsobom informuje Dodávateľov.
Aktuálne platné znenie VZP je k dispozícií
na
internetovej
stránke
EVPÚ
www.evpu.sk. Potvrdením Objednávky
Dodávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil
s týmito VZP a vyjadruje svoj súhlas
s tým, aby sa zmluvné vzťahy medzi EVPÚ
a Dodávateľom, ktoré vzniknú na základe
Objednávky alebo s nimi priamo alebo
nepriamo súvisia, spravovali týmito VZP..
1.3. Všetky odkazy na iné obchodné, nákupné,
dodacie
alebo
iné
podmienky
na
dokumentoch Dodávateľa sa považujú za
neúčinné a nezaväzujú EVPÚ bez ohľadu
na to, či ich EVPÚ podpísala. Akékoľvek
ustanovenia Objednávky a/alebo inej
zmluvnej
dokumentácie
Dodávateľa,
ktoré obmedzujú alebo vylučujú použitie
týchto VZP sa považujú za neúčinné bez
ohľadu na to, či ich EVPÚ podpísala.
1.4. Ak ktorékoľvek z ustanovení týchto VZP
bude súdom alebo príslušným štátnym
orgánom
z
akéhokoľvek
dôvodu
vyhlásené za neúčinné, neplatné alebo
nevymáhateľné, alebo stratí účinnosť,
platnosť
a/alebo
prestane
byť
vymáhateľné z iného dôvodu, nebude to
mať
vplyv na
platnosť
ostatných
ustanovení týchto VZP, resp. platnosť
týchto VZP ako celku zostáva nedotknutá.
2. Definície pojmov
2.1. Odberateľ alebo EVPÚ: EVPÚ a.s., so
sídlom Trenčianska 19, Nová Dubnica 018
51, IČO: 31 562 507, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 197/R
2.2. Dodávateľ: Právnická osoba, fyzická
osoba podnikateľ alebo iný subjekt, u
ktorého si EVPÚ na základe Objednávky
objednala Tovar a uzavrela Zmluvu
o dodávke.

2.3. Strany: EVPÚ a Dodávateľ, ktorí sú
účastníkmi zmluvného vzťahu založeného
Zmluvou o dodávke.
2.4. Tovar: Hotový výrobok, polovýrobok
alebo iný hmotný predmet, ktorého
dodanie si objednala EVPÚ od Dodávateľa
na základe Objednávky.
2.5. Zmluva o dodávke: Zmluva upravujúca
zmluvný
vzťah
medzi
EVPÚ
a
Dodávateľom, ktorej predmetom je
dodanie Tovaru zo strany Dodávateľa
EVPÚ vo forme Objednávky potvrdenej
Dodávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou
Zmluvy o dodávke sú všetky jej prílohy,
dodacie listy a iné dokumenty, ktoré sa
týkajú predmetu Zmluvy o dodávke alebo
s ním súvisia. Pre vylúčenie akýchkoľvek
pochybností,
odchýlne
ustanovenia
Zmluvy o dodávke majú prednosť pred
týmito VZP, ak sú písomne odsúhlasené
oboma Stranami na tej istej listine
obsahujúcej
podpisy
oprávnených
zástupcov Strán. Ustanovenie bodu 1.3
VZP tým nie je dotknuté.
2.6. Objednávka: Písomná objednávka na
dodanie Tovaru zo strany EVPÚ doručená
Dodávateľovi, ktorá obsahuje najmä, číslo
a
dátum
vystavenia
Objednávky,
identifikáciu EVPÚ a Dodávateľa, názov,
množstvo a akosť Tovaru, termín a miesto
dodania Tovaru, Cenu Tovaru za kus
a celkovú Cenu Tovaru.
2.7. Cena: Cena za dodanie Tovaru, ktorá je
medzi Stranami dohodnutá v Zmluve o
dodávke. Cena je stanovená bez DPH.
DPH sa uplatní podľa príslušných
právnych predpisov účinných ku dňu
dodania Tovaru. Cena zahŕňa všetky
náklady, priamo a nepriamo súvisiace
s dodaním Tovaru EVPÚ na základe
Zmluvy o dodávke.
2.8. Faktúra:
Faktúra
vystavená
Dodávateľom EVPÚ za dodaný Tovar,
ktorou Dodávateľ vyfakturoval EVPÚ Cenu
za dodaný Tovar. Faktúra je daňovým
dokladom a musí obsahovať všetky údaje
podľa príslušných právnych predpisov.
2.9. VZP:
Tieto
Všeobecné
zmluvné
podmienky.
3. Objednávka,
uzavretie
Zmluvy
o dodávke
3.1. Objednávky je v mene EVPÚ oprávnený
Dodávateľovi zadávať výlučne štatutárny
orgán EVPÚ alebo poverený zamestnanec
EVPÚ.
EVPÚ
zasiela
Dodávateľovi
objednávky písomne vo forme listinnej
zásielky
alebo
prostredníctvom
elektronickej komunikácie na adresu/email Dodávateľa, ktoré sú uvedené
v ponuke Dodávateľa alebo na iné adresy,
ktoré sú EVPÚ známe. Objednávky
vystavené v rozpore s týmto bodom nie
sú pre EVPÚ záväzné a Dodávateľ nemá

žiadny nárok na náhradu akýchkoľvek
nákladov a/alebo výdavkov, ktoré mu
v súvislosti s realizáciou Objednávky
vznikli. V prípade, ak Objednávka
neobsahuje cenu, na ktorej sa EVPÚ s
Dodávateľom dohodla, považuje sa cena
uvedená v Objednávke za návrh Ceny.
3.2. Dodávateľ potvrdí EVPÚ Objednávku
písomne bezodkladne, najneskôr do
siedmych (7) dní odo dňa doručenia
Objednávky.
Potvrdenie
Objednávky
oznámi Dodávateľ EVPÚ vo forme listinnej
zásielky alebo elektronickej komunikácie
(e-mail) na adresu/e-mail EVPÚ, ktoré sú
uvedené v Objednávke. Ak Dodávateľ
neoznámil EVPÚ potvrdenie Objednávky
v lehote a spôsobom uvedenom v tomto
bode, Objednávka prestáva byť pre EVPÚ
záväzná a Dodávateľ nemá žiadny nárok
na
náhradu
akýchkoľvek
nákladov
a/alebo výdavkov, ktoré mu v súvislosti
s realizáciou Objednávky vznikli.
3.3. Pre uzavretie Zmluvy o dodávke sa
vyžaduje aby bolo EVPÚ od Dodávateľa
doručené
potvrdenie
Objednávky
spôsobom a v lehote podľa bodu 3.2
týchto VZP bez ohľadu na to, či
Objednávke
predchádzala
ponuka
Dodávateľa.
3.4. Uzavretím Zmluvy o dodávke sa všetky
predchádzajúce ústne a písomné dohody
medzi
Stranami
ohľadom
Tovaru
považujú sa neúčinné, pokiaľ sa na ne
Zmluva o dodávke neodvoláva.
4. Cena a platobné podmienky
4.1. Cena musí byť dohodnutá podľa zákona č.
18/1996 o cenách v znení neskorších
predpisov.
4.2. Za riadne a včasné dodanie Tovaru sa
EVPÚ zaväzuje uhradiť Dodávateľovi Cenu
na základe Faktúry. Dodávateľ vystaví
EVPÚ Faktúru do 14 dní odo dňa riadneho
dodania Tovaru EVPÚ. Splatnosť Faktúry
je 60 dní od jej vystavenia.
4.3. Jednostranná zmena Ceny sa nepripúšťa,
akákoľvek
zmena
Ceny,
podlieha
písomnému konsenzu Strán.
4.4. Cena sa považuje za uhradenú jej
odpísaním z účtu EVPÚ na účet uvedený
vo Faktúre.
4.5. Ak Faktúra neobsahuje všetky náležitosti
podľa platných právnych predpisov alebo
týchto VZP, je EVPÚ oprávnený vrátiť
Faktúru späť Dodávateľovi na opravu.
Nová lehota splatnosti Faktúry plynie odo
dňa doručenia opravenej Faktúry EVPÚ.
4.6. V prípade omeškania EVPÚ s úhradou
Faktúry
má
Dodávateľ
nárok
na
zaplatenie úroku z omeškania vo výške
0,01% z dlžnej čiastky bez DPH za každý
deň omeškania až do jej úplného
zaplatenia.

4.7. Dodávateľ
sa
zaväzuje,
že
bez
predchádzajúceho písomného súhlasu
EVPÚ nepostúpi, nenaloží ani nijak
nezaťaží svoju pohľadávku voči EVPÚ v
prospech tretej osoby pod sankciou
zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške
50% z takto postúpenej (zaťaženej)
pohľadávky.
4.8. Vzájomné pohľadávky a záväzky Strán je
možné započítať na základe písomnej
dohody Strán.
5. Dodacie podmienky
5.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať EVPÚ Tovar
v súlade so Zmluvou o dodávke a bez
akýchkoľvek právnych a iných vád
a nedorobkov, nezaťažený akýmikoľvek
právami tretích osôb alebo právami
zriadenými v prospech tretích osôb
vrátane
záložných
práv
a
iných
zabezpečovacích práv.
5.2. Tovar vrátane jeho obalu musí spĺňať
všetky náležitosti vyžadované právnymi
predpismi SR a EÚ v súvislosti s ich
umiestňovaním na trhu v SR a musí byť
vo výlučnom vlastníctve Dodávateľa.
5.3. Dodávateľ nie je oprávnený dodať Tovar
EVPÚ po častiach a pred dohodnutým
časom dodania ak sa Strany nedohodli
písomne inak. EVPÚ nie je povinná
prevziať Tovar po častiach a pred
dohodnutým časom dodania ak sa Strany
nedohodli písomne inak. Prevzatie Tovaru
po častiach zo strany EVPÚ nezbavuje
Dodávateľa zodpovednosti voči EVPÚ za
nesprávne plnenie Zmluvy.
5.4. Dodávateľ je povinný pri dodávaní Tovaru
tento vhodne zabezpečiť tak, aby nedošlo
k jeho zničeniu, poškodeniu alebo inému
zníženiu jeho hodnoty a funkčnosti.
5.5. Spolu s dodaním Tovaru je Dodávateľ
povinný odovzdať EVPÚ príslušenstvo
Tovaru,
dodací
list,
záručný
list,
certifikáty, návod na používanie Tovaru
a ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa
Tovaru, ktorá je nevyhnutná pre riadne
užívanie a skladovanie Tovaru a pre
nakladanie s ním.
5.6. Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť EVPÚ
akúkoľvek
zmenu termínu
dodania
Tovaru. Splnenie si povinnosti podľa
predchádzajúcej
vety
nezbavuje
Dodávateľa zodpovednosti za oneskorené
dodanie Tovaru.
5.7. EVPÚ je oprávnený prevziať Tovar
s vadami. Prevzatím Tovaru EVPÚ podľa
predchádzajúcej vety (i) sa Dodávateľ
nezbavuje povinnosti odstrániť vady
Tovaru na svoje náklady v lehotách
určených EVPÚ, (ii) sa EVPÚ nevzdáva
akýchkoľvek svojich práv a nárokov pre
neho vyplývajúcich zo Zmluvy o dodávke
a z právnych predpisov, najmä nie však
výlučne nárokov z vád Tovaru a tieto jej

ostávajú zachované voči Dodávateľovi aj
naďalej..
5.8. Nebezpečenstvo
škody
na
Tovare
a vlastnícke právo k nemu prechádza na
EVPÚ okamihom jeho prevzatia od
Dodávateľa.
5.9. EVPÚ má nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,05% z Ceny bez DPH
za každý aj začatý deň omeškania
Dodávateľa s:
a) s dodaním Tovaru podľa Zmluvy o
dodávke,
b) odstránením vád Tovaru.
5.10. Porušenie
povinnosti
Dodávateľa
dodať Tovar riadne a včas v súlade so
Zmluvou o dodávke sa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy o dodávke.
6. Zodpovednosť za vady a záručná doba
6.1. Ak je Tovar dodaný v rozpore so Zmluvou
o dodávke má Tovar vady. Dodávateľ
zodpovedá za všetky vady Tovaru,
vrátane právnych vád Tovaru.
6.2. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré (i)
má Tovar v okamihu jeho prevzatia EVPÚ
aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto
čase, (ii) vzniknú na Tovare po jeho
prevzatí
EVPÚ,
ak
sú
spôsobené
porušením povinností Dodávateľa (iii)
vzniknú na Tovare v záručnej dobe.
6.3. Dodávateľ poskytuje na Tovar záruku
v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania
Tovaru EVPÚ, pokiaľ nie je písomne
dohodnuté inak. Dodávateľ poskytnutím
záruky na Tovar garantuje, že v okamihu
jeho dodania EVPÚ, je dodaný v súlade so
Zmluvou o dodávke. Na zodpovednosť za
vady Tovaru sa vzťahujú primerane
príslušné
ustanovenia
Obchodného
zákonníka
v
rozsahu,
v
ktorom
neodporujú a/alebo nemenia význam
ustanovení týchto VZP a Zmluvy o
dodávke.
Obmedzenie
uvedené
v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na
kogentné
ustanovenia
Obchodného
zákonníka.
6.4. Na opravované/vymenené časti Tovaru
v záručnej dobe sa stanovuje nová
záručná doba v trvaní Dodávateľom
pôvodne poskytnutej záručnej doby a
začína plynúť dňom odstránenia vady.
Záručná doba neplynie po dobu počas
ktorej EVPÚ nemôže užívať Tovar
z dôvodu vád, za ktoré zodpovedá
Dodávateľ.
6.5. EVPÚ si vyhradzuje právo kvalitatívnej
kontroly Tovaru. Pokiaľ EVPÚ žiada
vykonať kvalitatívnu kontrolu a prebierku
Tovaru v priestoroch Dodávateľa za
prítomnosti zástupcu EVPÚ, Dodávateľ
včas oznámi EVPÚ termín jej vykonania.
6.6. Strany sa dohodli, že ust. § 428 ObZ sa
nepoužije. EVPÚ je oprávnená uplatniť
u Dodávateľa všetky vady Tovaru

v priebehu trvania záruky bez ohľadu na
to, kedy vznikli a kedy boli zistené EVPÚ.
Táto lehota je dodržaná, ak EVPÚ
v posledný deň záručnej doby odošle
Dodávateľovi správu o vade.
6.7. Oznámenie o vade Tovaru musí mať
písomnú formu a môže byť vykonané
v listinnej podobe alebo prostredníctvom
elektronickej komunikácie (e-mail) na
adresu Dodávateľa, ktorá je uvedená
v komunikácií Strán.
6.8. V Oznámení o vade EVPÚ uvedie, ako sa
vada prejavuje a požadovaný druh
nároku, ktorý si na základe vady
uplatňuje. Voľba nároku z vád Tovaru
patrí EVPÚ. EVPÚ je oprávnená bez
ohľadu na charakter vady vždy požadovať
(i) odstránenie vád Tovaru dodaním
náhradného Tovaru za vadný Tovar
a/alebo dodanie chýbajúceho Tovaru (ii)
odstránenie vád Tovaru opravou vadného
Tovaru, (iii) poskytnutie primeranej zľavy
z Ceny, (iv) odstránenie právnych vád
Tovaru, (v) odstúpiť od Zmluvy.
6.9. Dodávateľ sa zaväzuje každú oznámenú
vadu na Tovare odstrániť najneskôr do 30
dní od jej nahlásenia.
6.10. Ak Dodávateľ neodstráni reklamované
vady Tovaru riadne a včas alebo ak
vyhlási, že si túto povinnosť nesplní je
EVPÚ oprávnená (i) odstrániť vady Tovaru
sama a/alebo prostredníctvom tretej
osoby na náklady Dodávateľa, (ii)
odstúpiť od Zmluvy o dodávke celkom
alebo v časti, ktorá sa týka vadného
Tovaru.
6.11. EVPÚ
je
oprávnená
účtovať
Dodávateľovi
paušálnu
náhradu
z
každého reklamačného konania vo výške
40,00 EUR. Tým nie je dotknuté právo
EVPÚ na náhradu všetkých ďalších
nákladov, ktoré EVPÚ vzniknú v súvislosti
s vadou Tovaru (hlavne náklady na
diagnostiku vady, cestovné, ušlý zisk a
pod.) ako aj práva na náhradu prípadnej
ďalšej škody.
6.12. Porušenie
povinnosti
Dodávateľa
odstrániť reklamované vady Tovaru
riadne a včas sa považuje za podstatné
porušenie Zmluvy o dodávke.
7. Záverečné ustanovenia
7.1. Všetky
požiadavky
podľa
Zmluvy
o dodávke môžu byť predmetom štátneho
overovania
kvality.
O
všetkých
vykonávaných
činnostiach
štátneho
overovania kvality bude Dodávateľ
upovedomený.
7.2. Dodávateľ sa zaväzuje umožniť EVPÚ
vykonať v priestoroch Dodávateľa a/alebo
jeho subdodávateľov dodávateľský audit
a poskytnúť mu súčinnosť.
7.3. Zmluva o dodávke a všetky vzťahy z nej
vyplývajúce a/alebo s ňou súvisiace sa

spravujú právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Všetky spory medzi stranami,
ktoré sa nepodarí vyriešiť zmierlivo, budú
rozhodnuté miestne príslušným súdom
Slovenskej republiky.
7.4. Zmluvu o dodávke je možné ukončiť:
7.4.1. dohodou Strán,
7.4.2. odstúpením od Zmluvy o dodávke
v prípade jej podstatného porušenia
niektorou Stranou.
7.5. Podstatným
porušením
Zmluvy
o dodávke sa rozumie porušenie tak
označené v týchto VZP a porušenie
zmluvnej povinnosti v zmysle §345
Obchodného zákonníka.
7.6. Neuhradenie Ceny dohodnutej v Zmluve
o dodávke ani v dodatočnej lehote, nie
kratšej ako 30 dní, od doručenia písomnej
výzvy na jej úhradu sa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy o dodávke,
ak úhrada Ceny nie je medzi Stranami
sporná.
7.7. Odstúpenie
musí
byť
uskutočnené
písomne v listinnej podobe a je účinné
dňom jeho doručenia druhej Strane na
adresu jej sídla zapísanú v obchodnom
registri v čase odosielania odstúpenia od
Zmluvy o dodávke.
7.8. V prípade ukončenia Zmluvy o dodávke
dohodou sa Strany zaväzujú vysporiadať
svoje vzájomné záväzky a pohľadávky
v lehote stanovenej v písomnej dohode
Strán o ukončení Zmluvy o dodávke.
V prípade ukončenia Zmluvy o dodávke
odstúpením jednej zo Strán sa Zmluva
zrušuje v celom rozsahu, ak odstupujúca
Strana neuvedie v odstúpení od Zmluvy o
dodávke inak a neodstúpi od Zmluvy
o dodávke len v časti Zmluvy o dodávke,
a Strany sú povinné vysporiadať si
vzájomné záväzky a pohľadávky v súlade
s §351 Obchodného zákonníka v lehote
30 kalendárnych dní.
7.9. Ak sa niektorá zo Strán dostane do
situácie,
kedy
jej
hrozí
konkurz,
reštrukturalizácia, bankrot alebo v iná
situácia, ktorá by mala za následok
sťaženie alebo marenie alebo zmarenie
plnenia
povinností,
záväzkov
a pohľadávok vyplývajúcich zo Zmluvy
o dodávke voči druhej Strane, zaväzuje
sa takáto Strana, ktorej hrozí vyššie
uvedená situácia oznámiť bezodkladne,
najneskôr do 48 hodín od okamihu vzniku
vyššie uvedenej situácie, druhej Strane
vznik takejto situácie a druhá Strana má
právo odstúpiť od Zmluvy o dodávke.
Odstúpením od Zmluvy o dodávke podľa
tohto bodu nevzniká Strane nárok na
udelenie sankcie v akejkoľvek forme
alebo nárok na náhradu škody voči
odstupujúcej Strane. Odstúpením Strany
od Zmluvy o dodávke nezanikajú nároky

odstupujúcej Strany na zmluvné pokuty
alebo náhradu škôd voči druhej Strane.
7.10. Strany
sa
zaväzujú
zachovať
mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých
údajoch
a
informáciách,
okrem
informácií, ktoré je potrebné zverejniť
podľa zákona.
7.11. Strany sa dohodli, že písomnosti
doručované Stranami na základe a v
súvislosti s touto Zmluvou sa považujú za
doručené aj v prípade, ak druhá Strana
doručenie preukázateľne odmietne, alebo
ak poštový prepravca vráti zásielku ako
nedoručiteľnú,
alebo
ak
poštový
prepravca
vráti
zásielku
ako
nevyzdvihnutú. Písomnosť sa v takom
prípade považuje za doručenú:
7.11.1. okamihom doručenia oznámenia
poštového prepravcu, že zásielka bola
odmietnutá,
7.11.2. tretím
dňom
od
doručenia
oznámenia poštového prepravcu o
nedoručiteľnosti zásielky,
7.11.3. tretím
dňom
od
doručenia
oznámenia poštového prepravcu, že
zásielka
bola
vrátená
ako
nevyzdvihnutá.

V ................................, dňa ..................
Spoločnosť: ............................................
Podpis oprávnenej osoby: ........................

