OHL ŽS Slovakia, a.s.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvod
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetky objednávky a zmluvy (t.j. dodávky tovaru,
služieb, akékoľvek iné dodávky ako aj poskytnutie výkonov a prác) – (ďalej len „predmet plnenia“)
objednané resp. uzavreté spoločnosťou OHL ŽS Slovakia, a.s. (ďalej len „odberateľ“ alebo
„objednávateľ“), pokiaľ nebolo v objednávke alebo zmluve na predmet plnenia dohodnuté inak.
II. Zadanie objednávky
2.1

Za záväznú sa považuje písomná objednávka zaslaná poštou, elektronicky, faxom alebo odovzdaná
osobne a podpísaná oprávnenými zástupcami zmluvných strán (odberateľa a dodávateľa). Akékoľvek
zmeny alebo doplnenia objednávky sú platné iba vtedy, ak boli vopred týmito osobami písomne
potvrdené. Ústne (prípadne telefonické) dohody sa stávajú platnými až momentom písomného
potvrdenia ich obsahu obidvomi zmluvnými stranami. Potvrdením objednávky sa stávajú tieto
podmienky súčasťou zmluvy alebo objednávky resp. obchodnoprávneho vzťahu založeného zmluvou
alebo objednávkou. Objednávateľ je oprávnený objednávku odvolať (zrušiť) alebo meniť kedykoľvek
pred jej potvrdením dodávateľom.

2.2

Akékoľvek plnenie, a to celkové alebo aj čiastočné, na základe objednávky alebo zmluvy prostredníctvom
tretích osôb podlieha predchádzajúcemu výslovnému písomnému súhlasu odberateľa.

III. Vznik záväzkového vzťahu
3.1

Každá objednávka musí byť dodávateľom bezodkladne potvrdená písomne a zaslaná späť odberateľovi,
a to poštou, elektronicky, faxom alebo osobne. V prípade, ak nebude objednávka odberateľa potvrdená
dodávateľom a toto potvrdenie objednávky nebude doručené odberateľovi v lehote 7 dní odo dňa
odoslania objednávky, vyhradzuje si odberateľ právo svoju objednávku odvolať resp. zrušiť, čím
objednávka prestáva byť pre objednávateľa a dodávateľa záväzná.

3.2

Dodávateľ je vo vzťahu k dodávaným výrobkom a poskytovaným službám povinný dodržať všetky
aplikovateľné ustanovenia príslušných slovenských vnútroštátnych právnych predpisov, ako aj právnych
predpisov Európskej únie a medzinárodných právnych predpisov, týkajúcich sa exportnej kontroly, cla,
či súvisiacich daní a poplatkov a práva medzinárodného obchodu (ďalej ako „právo medzinárodného
obchodu“). Dodávateľ je taktiež povinný obstarať nutné vývozné licencie či povolenia, okrem prípadov,
keď podľa použiteľného práva medzinárodného obchodu nebol o tieto licencie či povolenia povinný
požiadať a obstarať ich dodávateľ, ale bol tak povinný urobiť objednávateľ či iná tretia osoba.

3.3

V prípade, ak sa bude objednávka potvrdená dodávateľom odlišovať od objednávky odberateľa, je
dodávateľ povinný na tieto odlišnosti výslovne odberateľa upozorniť. Odberateľ je týmito odlišnosťami
viazaný iba v prípade jeho výslovného písomného súhlasu.

3.4

Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa platia iba v tom prípade, ak boli výslovne písomne
potvrdené odberateľom. Odkaz alebo odvolávka v objednávke odberateľa na dokumenty, ktoré sú
súčasťou ponuky dodávateľa, neznamená akceptáciu všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

IV. Dodanie a pokuty
4.1

Dodávka tovaru sa považuje za riadne a včas dodanú, ak je dodaná v čase uvedenom v objednávke alebo
zmluve (ďalej aj len ako „čas dodania“) a mieste uvedenom v objednávke odberateľa alebo zmluve (ďalej
len „miesto dodania“). Aj je v objednávke uvedený iný čas dodania alebo miesto dodania ako v zmluve,
prednosť majú údaje uvedené v objednávke. Pri dodaní tovaru, s ktorým je spojené zhotovenie alebo
montáž ako aj pri poskytovaní výkonov, je dodaním moment prevzatia dodávky zo strany odberateľa. V
prípade, ak je dodávateľ povinný doručiť spolu s plnením aj zákonom vyžadované testy materiálov,
protokoly o vykonaných skúškach, dokumenty preukazujúce kvalitu alebo iné dokumenty, plnenie
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dodávateľa sa považuje za uskutočnené až momentom doručenia týchto dokumentov. Pri
predpokladanom omeškaní s dodaním tovaru alebo poskytnutím výkonov je dodávateľ povinný
bezodkladne upovedomiť odberateľa a vyžiadať si vyjadrenie odberateľa, či naďalej trvá na plnení.
4.2

V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb (bez ohľadu na zavinenie
dodávateľa alebo na skutočnosť, či bola odberateľovi spôsobená škoda) je odberateľ oprávnený uplatniť
si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty dodávky za každý aj začatý deň omeškania až do
momentu riadneho dodania, ak v zmluve alebo objednávke nie je uvedené inak. Zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením tejto povinnosti.

4.3

Odberateľ si vyhradzuje právo pri omeškaní dodávateľa s plnením bez ohľadu na jeho zavinenie
bezodkladne vykonať opatrenia, ktorými dôjde k náhradnému plneniu tretími osobami, pričom
dodávateľ je povinný uhradiť všetky v dôsledku toho vzniknuté škody a náklady, ktoré by ináč v prípade
riadneho a včasného plnenia zo strany dodávateľa nevznikli.

4.4

Pri plnení pred dohodnutou dobou plnenia si vyhradzuje odberateľ právo účtovať dodávateľovi náklady,
ktoré vzniknú v súvislosti s predčasným plnením, ako napr. skladné, poistné atď. ako aj uskutočniť platbu
za plnenie tak, akoby bolo plnenie uskutočnené v dohodnutom termíne.

V. Dodanie a prechod nebezpečenstva škody na predmete plnenia
5.1

Pri plnení so zhotovením alebo montážou a pri poskytovaní prác a výkonov prechádza nebezpečenstvo
škody na predmete plnenia na odberateľa po ukončení skúšobnej prevádzky predmetu plnenia, pri
dodávkach bez zhotovenia alebo montáže momentom prevzatia predmetu plnenia v mieste dodania.

5.2

Dodávateľ je povinný dodržiavať požiadavky odberateľa týkajúce sa spôsobu prepravy, prepravných
predpisov a typu prepravného zariadenia. V prípade, ak odberateľ nepožaduje žiaden špecifický spôsob
prepravy, je dodávateľ povinný uskutočniť prepravu tak, aby nevznikli škody na tovare a náklady na
prepravu, ak ich má v zmysle zmluvy alebo objednávky znášať odberateľ, boli čo najnižšie. Ak si
dodávateľ túto povinnosť nesplní, je povinný znášať všetky zvýšené náklady nad rámec tých, ktoré má
v zmysle zmluvy alebo objednávky znášať odberateľ, ktoré takto vzniknú ako aj zodpovednosť za
prípadné iné negatívne následky. Akékoľvek zvýšené náklady nad rámec tých, ktoré má v zmysle zmluvy
alebo objednávky znášať odberateľ, ktoré vzniknú v súvislosti s urýchlením prepravy za účelom
dodržania dohodnutej doby dodania znáša dodávateľ. V prípade nedodržania všetkých dohodnutých
náležitostí dodania alebo prepravy, vyhradzuje si odberateľ právo odoprieť prevzatie na náklady a
nebezpečenstvo dodávateľa.

5.3

Pri všetkých dodávkach je potrebné priložiť dodací list s presným uvedením obsahu dodávky, úplným
označením objednávky (prípadne zmluvy, ak objednávka nebola vystavená) ako aj všetkými potrebnými
údajmi v súvislosti s príslušnými právnymi predpismi.

5.4

Cena tovaru je určená vrátane balenia. Dodávateľ je povinný zabaliť dodávaný tovar tak, aby bola
zabezpečená jeho preprava bez poškodenia. Všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že balenie
nezodpovedá charakteru dodávky, znáša dodávateľ. Pri dodávkach nebezpečného tovaru je dodávateľ
povinný dodržiavať príslušné právne predpisy, predovšetkým zabezpečiť upozornenia o vyhotovení a
označení balenia a prepravných prostriedkoch.

VI. Prerušenie plnenia, zrušenie objednávky
6.1

Odberateľ si vyhradzuje právo požadovať kedykoľvek počas realizácie plnenia jeho prerušenie. V prípade
prerušenia plnenia s trvaním dlhším ako 3 mesiace je dodávateľ oprávnený požadovať úhradu nákladov,
ktoré vznikli prerušením nad dobu troch mesiacov, avšak nie ušlý zisk. Dodávateľ je oprávnený
požadovať výlučne úhradu preukázaných nákladov. V prípade trvania prerušenia plnenia po dobu kratšiu
ako 3 mesiace nie je dodávateľ oprávnený uplatniť si žiadne náklady.

6.2

Odberateľ si vyhradzuje právo, a to aj bez zavinenia dodávateľa a bez uvedenia dôvodu, od zmluvy
čiastočne alebo v celom rozsahu odstúpiť a na základe toho zrušiť objednávku na zatiaľ nedodané
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plnenia. Odstúpenie je účinné ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení dodávateľovi. V takomto
prípade je dodávateľ oprávnený vyúčtovať odmenu za plnenie preukázateľne dodané odberateľovi do
dňa ukončenia zmluvy, avšak nie ušlý zisk. Dodávateľ je povinný po doručení oznámenia o odstúpení
vykonať všetky potrebné opatrenia, aby náklady odberateľa boli čo najnižšie.
VII. Fakturácia, postúpenie
7.1

Dodávateľ je povinný bezodkladne po dodaní tovaru, resp. po ukončenom poskytnutí plnenia vystaviť
faktúru s uvedením všetkých údajov podľa objednávky odberateľa a zmluvy vrátane odvolávky na
konkrétnu objednávku alebo zmluvu, ako i v zmysle príslušných právnych predpisov, t.j. najmä zákona
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a bezodkladne ju doručiť na adresu odberateľa. Faktúra môže
byť doručená aj elektronicky na adresu fakturacia@ohlzs.sk avšak až na základe písomného súhlasu
odberateľa alebo ak je táto možnosť uvedená v zmluve alebo potvrdenej objednávke. K faktúram je
dodávateľ povinný priložiť odberateľovi doklad preukazujúci prevzatie poskytnutého fakturovaného
plnenia, napr. súpis prác, dodací list, rozpis vynaloženého času, počet kilometrov atď. potvrdený osobou
oprávnenou na prevzatie plnenia.

7.2

Odberateľ si vyhradzuje právo vrátiť dodávateľovi faktúru, ktorá nie je vystavená v súlade s bodom 7.1
na prepracovanie. V tomto prípade sa má za to, že faktúra nebola odberateľovi doručená. Na novú
prepracovanú faktúru obdobne platia ustanovenia bodu 7.1.

7.3

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu odberateľa nie je dodávateľ oprávnený jeho pohľadávky voči
odberateľovi postúpiť na tretie osoby, zriadiť k ním záložné právo alebo ich jednostranne započítať
s pohľadávkami odberateľa voči dodávateľovi.

VIII. Platobné podmienky
8.1

Lehota splatnosti faktúry dodávateľa začína plynúť dňom doručenia riadne vystavenej faktúry v súlade
s bodom 7.1 alebo prepracovanej (opravenej) faktúry v súlade s bodom 7.2. Vystavenie zálohovej
faktúry je podmienené predchádzajúcim súhlasom odberateľa.

8.2

Ak v zmluve alebo objednávke nie je dohodnuté inak, faktúry dodávateľa sú splatné v lehote 45 dní odo
dňa podľa bodu 8.1. Zaplatenie faktúry dodávateľa odberateľom nemá samo o sebe za následok uznanie
toho, že dodávka alebo plnenie bolo vykonané riadne, včas, bez vád a v súlade so zmluvou alebo
objednávkou, ani vzdanie sa práv, ktoré prislúchajú odberateľovi. Faktúra dodávateľa sa považuje za
uhradenú momentom odpísania peňažnej sumy z účtu odberateľa, ak v zmluve alebo objednávke nie je
uvedené inak. Bankové poplatky prijímacej banky nesie dodávateľ.

8.3

Ak do momentu zaplatenia ceny odberateľom nastane skutočnosť, ktorá zakladá ručenie odberateľa za
daň podľa § 69 ods. 14 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
má odberateľ právo zadržať sumu vo výške príslušnej dane z pridanej hodnoty, ktorú je dodávateľ
povinný zaplatiť príslušnému daňovému úradu až do momentu, kým dodávateľ odberateľovi
hodnoverným spôsobom preukáže, že túto daňovú povinnosť riadne splnil.

IX. Prevzatie, vady tovaru a plnenia, nároky z vád
9.1

Doručenie tovaru alebo poskytnutie plnenia dodávateľom, neznamenajú prevzatie ani vzdanie sa práv
odberateľa. Potvrdenia odberateľa o doručení tovaru alebo o poskytnutí plnenia sa nepovažujú za
potvrdenia odberateľa o konečnom prevzatí tovaru alebo poskytnutého plnenia bez vád.

9.2

Prevzatie tovaru ako aj preverenie úplnosti dodávky a prípadných zjavných vád uskutoční odberateľ v
primeranej lehote po doručení tovaru alebo poskytnutí plnenia. Ak bude pri vykonaní kontroly zistené,
že vlastnosti dodaného tovaru alebo poskytnutého plnenia nezodpovedajú predpisom odberateľa alebo
nedosahujú vlastnosti vyžadované v zmluve, v objednávke alebo v bežnom obchodnom styku, je
odberateľ oprávnený dodaný tovar vrátiť a žiadať o dodanie nového tovaru alebo plnenia alebo žiadať
o odstránenie vád tovaru alebo plnenia. Zistené vady oznámi odberateľ dodávateľovi bezodkladne.
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9.3

Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný tovar je vyhotovený z najlepšieho, účelu zodpovedajúceho a
nového materiálu, v odbornom a technicky spôsobilom vyhotovení, v účelu slúžiacom prevedení a
zhotovení, proti ktorému nie je možné vzniesť námietky. Dodávateľ poskytuje za dodaný tovar a
poskytnuté výkony záruku v trvaní dvoch rokov ak v zmluve alebo objednávke nie je uvedené inak.
Záručná doba začína plynúť pri dodávkach, s ktorými je spojené zhotovenie alebo montáž, a pri výkonoch
momentom prevzatia odberateľom, pri dodávkach bez zhotovenia a montáže prevzatím v mieste
dodania. Pri dodávkach na miesta, kde odberateľ vykonáva činnosti s použitím dodaných tovarov mimo
svojich pracovných miest, začína plynúť záručná doba prevzatím konečným zákazníkom a odberateľom.
Na uplatnenie nároku z vád tovaru v záručnej dobe postačuje písomné uplatnenie odberateľa.

9.4

Odberateľovi prislúchajú voči dodávateľovi nároky z vád tovaru v súlade s ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

9.5

Akékoľvek vady tovaru je dodávateľ povinný odstrániť bezodkladne na mieste dodania v súlade s
uplatnenými nárokmi odberateľa alebo v priebehu stanovenej lehoty dodať nový tovar alebo poskytnúť
náhradné výkony. Odberateľ je oprávnený požadovať taktiež náhradu spôsobenej škody. Dodávateľ je
povinný nahradiť odberateľovi náklady vzniknuté so zisťovaním vád v prípade, ak pri tomto zisťovaní boli
vady zistené. V prípadne mimoriadnej nevyhnutnosti, ako napríklad za účelom predídenia omeškania
alebo pri omeškaní dodávateľa s odstránením vád, vyhradzuje si odberateľ právo bez predchádzajúceho
oznámenia a bez toho, aby boli dotknuté práva vyplývajúce z vád, na náklady dodávateľa tovar alebo
plnenie vykazujúce vady nahradiť alebo opraviť príp. zabezpečiť ich opravu. Tieto náklady je dodávateľ
povinný odberateľovi uhradiť i v takom prípade, ak tieto náklady sú vyššie ako náklady, ktoré by vznikli
pri oprave vykonanej dodávateľom.

9.6

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi výlučne tovar alebo iné plnenie, pri ktorom sú nároky
tretích osôb vyplývajúce z patentového, autorského práva, práva ochranných známok a dizajnov v plnom
rozsahu vysporiadané a zároveň sa zaväzuje zabezpečiť neobmedzený výkon práv k dodaným tovarom
alebo plneniam. Bez ohľadu na iné záväzky, dodávateľ preberá zodpovednosť aj za nároky konečných
zákazníkov odberateľa, ktorým boli dodané tovary a plnenia dodávateľa. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje
uhradiť odberateľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením nárokov alebo
náhradného plnenia konečných zákazníkov odberateľa. Dodávateľ sa zaväzuje pre tento prípad
potenciálne riziká dostatočne poistiť a doklad o tomto poistení na požiadanie odberateľovi predložiť.

9.7

Dodávateľ sa zaväzuje po dobu 10 rokov po poslednom dodaní tovaru na základe požiadavky odberateľa
bezodkladne označiť každého výrobcu, dovozcu alebo predchádzajúceho dodávateľa, ako aj za účelom
odvrátenia nárokov z vád tovaru tretích osôb, poskytnúť účelné dôkazné prostriedky, a to najmä výrobné
podklady a podklady, z ktorých vyplývajú výrobné a dodávateľské podmienky a/alebo čas výroby a
dodania.

9.8

Zariadenia a produkty dodávané dodávateľom musia byť opatrené predpísanými bezpečnostnými
prostriedkami a musia zodpovedať platným (pri zariadeniach a dieloch predovšetkým platných v mieste
použitia) bezpečnostným predpisom. Dodávateľ je povinný dodržiavať príslušné právne predpisy
slovenského právneho poriadku, Európskej únie a Európskych spoločenstiev. Dodávateľ zodpovedá za
to, že dodané zariadenia, systémy a produkty budú opatrené označeniami podľa predpisov Európskej
únie, Európskych spoločenstiev a slovenského právneho poriadku. Pri dodaní sa dodávateľ zaväzuje
predložiť návody na použitie, návody na montáž a predpisy zabudovania. V ostatnom je dodávateľ
povinný včas informovať odberateľa o zmenách montážnych materiálov, procese zhotovenia a
dodávateľských dieloch.

9.9

Dodávateľ sa zaväzuje, že jeho plnenie bude v súlade s platnými technickými normami. V prípade, že je
dodávateľ podľa týchto noriem certifikovaný, je povinný predložiť objednávateľovi tieto certifikáty na
požiadanie. V prípade, ak dodávateľ certifikovaný nie je, objednávateľ je oprávnený u dodávateľa
vykonať audit za účelom zistenia zhody plnenia týchto noriem.
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9.10

Odberateľ si vyhradzuje právo vyžadovať predloženie dokladu o systémovom zabezpečení kvality
dodávateľa a dokumentáciu o vykonaní skúšok kvality.

X. Materiály obstarané odberateľom
10.1

Materiály obstarané odberateľom sú naďalej vo vlastníctve odberateľa a dodávateľ je povinný ich
označiť a oddelene bezodplatne skladovať a spravovať. Použitie týchto materiálov je možné iba pre
plnenia poskytované odberateľom. Pri znížení hodnoty týchto materiálov ako aj pri ich strate alebo inom
poškodení je dodávateľ povinný uhradiť odberateľovi takto vzniknutú škodu. Akékoľvek nároky na
náhradu zo strany dodávateľa z dôvodu nedodržania termínu dodania týchto materiálov ako aj zádržné
právo dodávateľa na tieto materiály sú vylúčené.

XI. Nákresy, náradie a vývozné pomôcky
11.1

Náradia, formy, vzory, modely, profily, nákresy, normovacie listy, predlohy, tlačenia a pod. predložené
odberateľom, ako aj predmety podľa nich vyrobené a projektová dokumentácia k stavebným dielam
zostávajú vo vlastníctve odberateľa a nesmú byť bez písomného súhlasu odberateľa ani odovzdané
tretím stranám ani použité na žiadne iné ako zmluvné účely. Náradia, formy, projektová dokumentácia
k stavebným dielam a pod., ktoré boli v rámci dodávky zhotovené na náklady dodávateľa, prechádzajú
zaplatením do vlastníctva odberateľa.

11.2

Všetky tieto prílohy, pomôcky, projektová dokumentácia k stavebným dielam a iné sa označia
dohodnutým spôsobom ako vlastníctvo odberateľa a zabezpečia proti neoprávnenému nazretiu, zásahu
a použitiu. Dodávateľ je povinný ich s dodávkou alebo stornom objednávky vrátiť odberateľovi.
Vyhradzujúc si iné práva môže odberateľ požadovať ich vydanie, keď dodávateľ poruší tieto povinnosti
alebo ak nastanú ťažkosti pri zhotovení. Právo dodávateľa na ponechanie si týchto predmetov je
vylúčené.

XII. Miesto plnenia
12.1

Miestom plnenia pre dodávky alebo výkony je miesto dodania v zmysle bodu 4.1 týchto všeobecných
obchodných podmienok, pre platby je miestom plnenia sídlo odberateľa.

XIII. Mlčanlivosť, ochrana údajov
13.1

Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti so
zadaním zákazky alebo o predmete dodávky, pokiaľ tieto informácie nie sú všeobecne známe alebo
pokiaľ sa o nich nedozvedel iným spôsobom, ako v súvislosti so zákazkou odberateľa. Ďalej sa dodávateľ
zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o celkových alebo čiastočných výsledkoch, ktoré vznikli v súvislosti s
vykonaním zákazky ako aj ich použiť výlučne na splnenie tejto zákazky.

13.2

Všetky informácie, ktoré sa dodávateľ dozvedel ohľadne odberateľa a tretích osôb na základe alebo v
súvislosti so zmluvou alebo objednávkou, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, sa považujú za dôverné a dodávateľ sa
zaväzuje zachovávať povinnosť mlčanlivosti o takýchto skutočnostiach alebo informáciách až do doby,
kedy sa tieto stanú všeobecne známymi za predpokladu, že sa tak nestane porušením povinnosti
mlčanlivosti.

13.3

Údaje dodávateľa (údaje zapisované do obchodného registra, obchodné meno, telefónne a faxové čísla
ako aj iné údaje, ktoré sú potrebné na doručovanie, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s modernými
komunikačnými technikami, pracovné miesta, kontaktné osoby, objednané tovary, dodávané množstvá)
z každého obchodného prípadu budú spracovávané a uchovávané výlučne na účely plnenia zmluvy,
predovšetkým na účely správy a zúčtovania s automatickou podporou. Z technických dôvodov môže byť
potrebné, aby tieto údaje boli uložené na serveri spoločností skupiny odberateľa.

13.4

Dodávateľ týmto dáva svoj výslovný súhlas, aby údaje z jednotlivých obchodných prípadov podľa bodu
13.3 boli poskytnuté iným spoločnostiam skupiny odberateľa v rámci koncernovo predpísaných
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informačných povinností pre štatistické účely a risk management. Dodávateľ týmto zároveň dáva súhlas
na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
XIV. Bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi a ochrana životného prostredia
14.1

Dodávateľ je povinný dodržiavať všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia (ďalej len
„bezpečnostné predpisy“), najmä podľa zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov.

14.2

Ak to povaha plnenia vyžaduje a odberateľ to považuje za vhodné, poskytne dodávateľovi informácie o
bezpečnostných predpisoch, ktoré sú platné v priestoroch, kde sa má uskutočňovať plnenie (ďalej len
„interné bezpečnostné predpisy“). Dodávateľ písomne potvrdí, prijatie interných bezpečnostných
predpisov a je povinný ich dodržiavať. Pre účely tohto článku XIV. sa za priestory odberateľa považujú aj
stavenisko, budovy a iné priestory, kde sa plnenie reálne poskytuje (napr. aj vo vlastníctve zákazníka
odberateľa). Interné bezpečnostné predpisy sa pre dodávateľa stávajú záväznými od okamihu ich
doručenia (aj elektronickým spôsobom) dodávateľovi. V prípade, že odberateľ vypracuje pre pracovisko
dokument týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „Plán BOZP“), odberateľ poskytne
dodávateľovi jeho kópiu. Dodávateľ je povinný písomne potvrdiť prijatie Plánu BOZP a dodržiavať všetky
v ňom uvedené zásady. To isté platí aj pre všetky aktualizácie Plánu BOZP, ktoré odberateľ vypracuje
podľa potreby. Dodávateľ musí zabezpečiť, aby sa aj jeho priami a nepriami subdodávatelia podieľajúci
sa na realizácii diela, zaviazali dodržiavať interné bezpečnostné predpisy, Plán BOZP a jeho aktualizácie.

14.3

Pri porušovaní povinností podľa čl. XIV. dodávateľom, prípadne jeho subdodávateľom možno takéto
konanie považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktorého následkom je vznik práva
odberateľa na udelenie pokuty, alebo na okamžité odstúpenie od zmluvy.

14.4

Dodávateľ je povinný pred začatím realizácie diela poskytnúť odberateľovi písomné hodnotenie rizík,
ktoré a) analyzuje faktory spojené s realizáciou diela, ktoré môžu ohrozovať zdravie a bezpečnosť
zamestnancov a b) špecifikuje opatrenia na elimináciu takýchto rizík.

14.5

Dodávateľ pred začatím plnenia odberateľovi preukáže, že svojich zamestnancov a zamestnancov svojho
subdodávateľa, oboznámil s internými bezpečnostnými predpismi a Plánom BOZP (ak mu boli
poskytnuté), platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa na bezpečnosť a ochranu zdravia, ochranu pred
požiarmi a ochranu životného prostredia.

14.6

Dodávateľ pre zaistenie bezpečnosti a ochranu zdravia, ochrany pred požiarmi a ochrany životného
prostredia, predloží zoznam osôb odborne spôsobilých na poskytovanie prvej pomoci, zoznam vedúcich
zamestnancov, osobu(y) odborne spôsobilú(é) na vykonávanie kontroly bezpečnosti a ochrany pred
požiarmi a zoznam osôb asistenčnej protipožiarnej hliadky a kópie osvedčení o ich spôsobilosti.

14.7

Ak dodávateľ poskytuje plnenie prostredníctvom subdodávateľa, vo vzájomnej súčinnosti s ním a po
dohode s odberateľom, overuje alebo zabezpečuje jeho pripravenosť na dodržiavanie bezpečnostných
a interných bezpečnostných predpisov.

14.8

Dodávateľ pri poskytovaní plnenia dbá na úroveň odbornej spôsobilosti svojich zamestnancov, pričom
na požiadanie poskytne odberateľovi fotokópie dokumentov dokazujúcich oprávnenia pre výkon
činností dodávateľa resp. zamestnanca dodávateľa, ktorých vykonávanie vyžaduje osobitné oprávnenia
(napr. činnosť viazača bremien, zvárača a pod.). Dodávateľ taktiež zodpovedá za to, že všetci jeho
pracovníci majú platné povolenie na pobyt a výkon práce na území Slovenskej republiky o čom na
požiadanie poskytne odberateľovi fotokópie dokumentov.

14.9

Dodávateľ je povinný dohliadať na dodržiavanie zákonných a zmluvných ustanovení týkajúcich sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci pravidelných bezpečnostných obhliadok pracoviska.
Dodávateľ je povinný na takéto obhliadky prizvať aj odberateľa, ktorého o termíne obhliadky musí
informovať s dostatočným predstihom. V prípade, ak budú zistené nedostatky v oblasti bezpečnosti
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práce a ochrany pred požiarmi, dodávateľ je ich povinný na vlastné náklady odstrániť. Ak dodávateľ
počas plnenia poškodil nejaké bezpečnostné zariadenia, je povinný bezodkladne vykonať ich opravy. Pri
zisteniach, ktorých výsledkom je podozrenie, že hrozí akékoľvek ohrozenie zdravia osôb zúčastnených
na plnení dodávky, je dodávateľ povinný bezodkladne informovať odberateľa písomnou formou.
14.10

Dodávateľ vedie technickú dokumentáciu pracovných postupov a pracovných prostriedkov (stavebný,
montážny denník a pod.), ktorá zahŕňa požiadavky vyplývajúce z bezpečnostných predpisov a interných
bezpečnostných predpisov. Na žiadosť odberateľa musí dodávateľ bez meškania poskytnúť odberateľovi
prístup k dokumentácii týkajúcej sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri realizácii diela. Na spôsobe
fyzického alebo elektronického zdieľania z neho plynúcich údajov sa strany dohodnú.

14.11

Ak následkom plnenia dodávateľa nastane stav, počas ktorého je ohrozený život alebo zdravie
zamestnancov, odberateľ je oprávnený zastaviť činnosť dodávateľa alebo jeho subdodávateľa a
vyhradzuje si právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek zakázať vstup niektorým zamestnancom
na pracovisko a/alebo prerušiť realizáciu diela z bezpečnostných alebo zdravotných dôvodov, pričom na
základe takéhoto konania mu nevznikne žiadna zodpovednosť. Za takto vzniknuté škody zodpovedá
dodávateľ podľa príslušných právnych predpisov.

14.12

V prípade nehody, pri ktorej dôjde a) k usmrteniu zamestnanca alebo b) závažnému zraneniu, ktoré
spôsobí viac ako jednodňovú práceneschopnosť zamestnanca alebo c) hospitalizácii zamestnanca (ov)
v súvislosti s vykonávanou pracovnou činnosťou, je dodávateľ povinný o tom okamžite informovať
odberateľa a bez zbytočného odkladu 1) vykonať analýzu príčin nehody, 2) navrhnúť vhodné opatrenia,
ktoré zabránia podobným nehodám v budúcnosti, 3) definovať, v akom časovom horizonte budú
opatrenia zavedené a 4) poskytnúť odberateľovi dostatočne podrobnú písomnú správu o zistených
príčinách, navrhnutých opatreniach a časovom horizonte ich zavedenia. Zhotoviteľ musí odberateľovi
poskytnúť spoluprácu pri akomkoľvek ďalšom vyšetrovaní.

14.13

Používať osobné ochranné pracovné prostriedky podľa interných bezpečnostných predpisov sú povinní
všetci zamestnanci dodávateľa alebo subdodávateľa, a to spôsobom predpísaným pre jednotlivé
pracovné činnosti. Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za vybavenie svojich pracovníkov
zodpovedajúcimi ochrannými pomôckami a prostriedkami (ďalej len „OOPP“). V mimoriadnych
prípadoch môže objednávateľ poskytnúť na základe vopred dohodnutých podmienok pracovníkom
dodávateľa potrebné OOPP.

14.14

V súvislosti s používaním dopravných prostriedkov v priestoroch odberateľa, dodávateľ a subdodávateľ
dodržiavajú pravidlá vyplývajúce z dopravných označení a dopravné predpisy podľa pokynov spoločnosti
resp. príslušných právnych predpisov.

14.15

Dodávateľ je povinný informovať sa o bezpečnostných štandardoch, ktoré odberateľ uplatňuje v
súvislosti so vstupom a pohybom v priestoroch, kde sa má vykonávať plnenie. Zamestnanci dodávateľa
alebo subdodávateľa sú povinní dodržovať zákaz pohybu alebo zdržiavania sa v priestoroch, ktoré
nesúvisia s plnením. Dodávateľ má povinnosť zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa s týmito
zákazmi oboznamovať preukázateľným spôsobom. Zároveň dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorá
vznikla z dôvodu nedodržania tohto zákazu.

14.16

Požívanie alkoholu, omamných alebo psychotropných látok je zakázané. Zamestnanci dodávateľa alebo
subdodávateľa sú povinní podrobovať sa kontrole na prítomnosť alebo užívanie týchto látok. Dodávateľ
sa zaväzuje dodržiavať zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch odberateľa, okrem vyhradených
fajčiarskych priestorov. Dodržiavanie týchto zákazov je dodávateľ povinný zabezpečiť aj u
subdodávateľa.

14.17

Dodávateľ alebo subdodávateľ je povinný pri poskytovaní plnenia používať iba také materiály, zariadenia
a postupy, ktoré spĺňajú všetky zdravotné a bezpečnostné požiadavky na bezpečné používanie
a užívanie. Všetky použité materiály musia mať platný certifikát, protokol o zhode alebo iný doklad
preukazujúci jeho kvalitu, pôvod, bezpečnosť a vplyv na zdravie v zmysle platnej slovenskej legislatívy.
Zloženie použitých materiálov musí byť v súlade s bezpečnostnými predpismi. Pokiaľ dodávateľ používa
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na pracoviskách objednávateľa vlastné technické zariadenia a náradie, je povinný o tomto vopred
informovať objednávateľa. Zároveň nesie dodávateľ plnú zodpovednosť za funkčnosť a hlavne
bezpečnosť takýchto zariadení. Na vyžiadanie objednávateľa je dodávateľ povinný predložiť k zariadeniu
sprievodnú a prevádzkovú dokumentáciu.
14.18

Dodávateľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia a za porušenie právnych
predpisov na ochranu životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s predmetom plnenia.
Dodávateľ je povinný odstrániť následky takéhoto znečistenia, poškodenia alebo porušenia a nahradiť
spôsobené škody a zároveň znáša všetky náklady a sankcie s tým spojené. Dodávateľ je povinný
vykonávať preventívne opatrenia , aby zamedzil alebo v maximálnej možnej miere minimalizoval vznik
znečistenia alebo poškodenia životného prostredia svojou činnosťou. Dodávateľ je povinný bezodkladne
informovať odberateľa o vzniku všetkých incidentov, nehôd, havárií a skoronehôd v súvislosti so
životným prostredím.

14.19

Dodávateľ zodpovedá za odpad, ktorý vznikol činnosťou dodávateľa až do doby jeho odovzdania na
zhodnotenie alebo zneškodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ako aj plniť povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. Dodávateľ je povinný dodať kópiu
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, po jeho podaní, ak odpady vznikli na predmetnom
projektu z jeho činnosti. Ďalej je povinný dodať všetky doklady k odpadom napr. vážne lístky, sprievodný
list nebezpečného odpadu a pod. a to: originál v prípade ak bude odpady nahlasovať odberateľ za celú
stavbu, v opačnom prípade stačí kópia. Tieto doklady je povinný dodávateľ odovzdávať za
predchádzajúci mesiac, vždy k 10. dňu v mesiaci nasledujúcom, za účelom ich spracovania a evidencie.

XV. Informácie, deklarácie o materiáloch, odstránenie odpadu, balenie
15.1

Bez ohľadu na zákonné povinnosti je dodávateľ povinný poskytnúť odberateľovi všetky potrebné a
použiteľné informácie o doručovaných tovaroch alebo výkonoch, predovšetkým pokyny pre riadne
skladovanie ako aj bezpečnostné údaje. Dodávateľ je ďalej povinný upovedomiť odberateľa o možných
účinkoch nebezpečných odpadov a olejov pri tovaroch ním dodaných a pritom uviesť predovšetkým
spôsob možného zneškodnenia. Na požiadavku odberateľa je dodávateľ povinný bezplatne odobrať
odpady, ktoré ostávajú po použití tovarov v súlade s ich určením, predovšetkým v súlade so zákonom o
odpadoch, avšak v rozsahu doručeného množstva tovarov. Ak dodávateľ odmietne odobratie odpadu
alebo ak odobratie nie je možné, je odberateľ oprávnený vykonať odobratie a zneškodnenie na náklady
dodávateľa.

XVI. Záverečné ustanovenia
16.1

Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právnemu poriadku, obzvlášť Obchodnému zákonníku (zákonu č.
513/91 Zb. v platnom znení).

16.2

V prípade neplatnosti jednotlivých ustanovení týchto nákupných podmienok ostávajú ostatné
ustanovenia v platnosti.

16.3

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými a číslovanými dodatkami, ktoré sú podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Bratislave dňa 27.5.2019
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