Všeobecné podmienky pre dodávky tovaru.
Elektrokarbon, a. s., Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany
1.

ÚČEL

Účelom týchto Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru (ďalej „VPpDT“) je stanovenie podmienok
spolupráce pri dodávkach tovaru a s tým súvisiacich služieb medzi spoločnosťou Elektrokarbon, a.s. a
predávajúcim s cieľom vytvoriť dlhodobé vzájomné partnerstvo.

2.

DEFINÍCIE

Objednávka – samostatná písomná záväzná objednávka tovaru, ktorou spoločnosť Elektrokarbon, a.s.
požaduje konkrétnu dodávku tovaru a v ktorej sú špecifikované najmä :
druh objednaného tovaru
kvalita a akosť tovaru určená príslušnou technickou normou, špecifikáciou, výkresom atď
objem dodávky podľa druhu tovaru v množstevných jednotkách
jednotková cena pre každý druh tovaru
celková cena
dodacie podmienky
- platobné podmienky
- spôsob balenia
- ďalšie
Zmluva označuje rámcovú kúpnu zmluvu na dodávky tovaru vrátane jej všetkých písomných príloh a dodatkov
a objednávok. Zmluvu plne nahrádza záväzná objednávka a tieto všeobecné podmienky
Poverený zástupca – zo strany spoločnosti Elektrokarbon, a.s. ako aj zo strany predávajúceho je osoba
spôsobilá a poverená k vystaveniu a podpisu nákupnej objednávky a potvrdenia objednávky.
Minimálne objednávacie množstvo – minimálne množstvo materiálu, ktoré je možné objednať na jednu
objednávku.
Vyrovnávacia zásoba – množstvo tovaru, ktoré sa predávajúci zaväzuje udržiavať vo svojich skladoch pre prípad
nepredvídaných objednávok spoločnosti Elektrokarbon, a.s. Vyrovnávacia zásoba sa vypočíta podľa
nasledujúceho vzorca, ak nie je dojednané inak.
Predpokladaný objem dodávok počas platnosti Zmluvy x dodacia lehota v kalendárnych dňoch.
V prípade, že vypočítaná vyrovnávacia zásoba je menšia ako minimálne objednávacie množstvo, tak
vyrovnávacia zásoba sa rovná minimálnemu objednávaciemu množstvu.

3.

PREDMET VPpDT

Predmetom VPpDT je stanovenie podmienok a požiadaviek na dodávky potrebného množstva tovaru zo
strany predávajúceho objednaného spoločnosťou Elektrokarbon, a.s. a to na neexkluzívnej báze. Tieto VPpDT
tvoria prílohu zmluvy alebo záväznej objednávky a sú jej neoddeliteľnou súčasťou, ak nie je stanovené inak.

4.

SPÔSOB DODÁVOK

4.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávky tovaru budú súhlasiť s podmienkami v objednávkach vystavenými
spoločnosťou Elektrokarbon, a.s..

4.2. Dodaný Tovar musí byť sprevádzaný faktúrou alebo dodacím listom s uvedenými internými kódmi
spoločnosti Elektrokarbon, a.s., množstvom, v prípade faktúry jednotkovou a celkovou cenou, číslom
objednávky a ostatnými údajmi vyžadovanými v účtovnom styku.

5.

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Za kúpu tovaru spoločnosť Elektrokarbon, a.s. zaplatí predávajúcemu cenu uvedenú v zmluve/objednávke
v lehote splatnosti uvedenej zmluve/objednávke.
5.2. Ceny ustanovené medzi stranami sa vzťahujú na dodacie podmienky INCOTERMS 2000.
5.3. V prípade, že predávajúci alebo spoločnosť Elektrokarbon, a.s. vyjadria záujem zmeniť dohodnutú cenu
tovaru, vstúpia do jednania v dobrej vôli dosiahnuť dohodu. Kým táto dohoda nebude dosiahnutá, v
platnosti ostáva pôvodná cena tovaru.
5.4. Spoločnosť Elektrokarbon, a.s. si vyhradzuje právo uskutočňovať vstupnú kontrolu tovaru za účelom
zistenia, či je tento v zhode so špecifikáciami (podľa kapitoly 6 VPpDT). V prípade, že tovar nie je v zhode,
spoločnosť Elektrokarbon, a.s. bude oprávnená pozastaviť platbu podľa článku 5.1., pokiaľ predávajúci
neodstráni svoju chybu.
5.5. V prípade, že predávajúci sa dostane s dodávkou tovaru do omeškania (po ustanovenom dni dodania
určenom v objednávke), táto skutočnosť bude mať automaticky za následok vznik práva spoločnosti
Elektrokarbon, a.s. odložiť v tom istom pomere úhradu príslušnej faktúry vystavenej predávajúcim, bez
ohľadu na deň splatnosti.
5.6. V prípade, že predávajúci dodá tovar predčasne (pred ustanoveným dňom dodania určeným
v objednávke), táto skutočnosť nebude mať za následok povinnosť spoločnosti Elektrokarbon a.s. uhradiť
príslušnú faktúru taktiež predčasne.

5.7. V prípade nezaplatenia ceny tovaru spoločnosťou Elektrokarbon, a.s. v termíne splatnosti, môže
predávajúci od spoločnosti Elektrokarbon, a.s. požadovať úroky z omeškania vo výške 0,025 %
z nezaplatenej sumy za každý začatý deň omeškania na základe faktúry vystavenej predávajúcim voči
spoločnosti Elektrokarbon, a.s.

5.8. Náklady obstarania, náhrady (s výnimkou obalov, ktoré sú majetkom spoločnosti Elektrokarbon, a.s.) a
údržby všetkých baliacich jednotiek pre riadne uloženie, zaobchádzanie, premiestňovanie a skladovanie
tovaru v prevádzkach spoločnosti Elektrokarbon, a.s. budú znášané výlučne predávajúcim.

5.9. Náklady na prepravu vzťahujúce sa na vrátenie prázdnych baliacich jednotiek predávajúcemu budú
znášané výlučne predávajúcim.

6.

ŠPECIFIKÁCIA TOVARU

6.1. Pre tovary a súčiastky vyrábané na základe konštrukčného návrhu, alebo technického zadania
Elektrokarbon, a.s., je nositeľom technickej špecifikácie výkresová dokumentácia, technické podmienky,
alebo iná forma konštrukčno – technologickej dokumentácie, ktorú poskytne predávajúcemu spoločnosť
Elektrokarbon, a.s. v písomnej, alebo elektronickej forme. Jednotlivé tovary alebo súčiastky sú značené

príslušným podnikovým identifikačným kódom spoločnosti Elektrokarbon, a.s., ktorý sa používa aj pri
ďalšom označovaní (napr. v objednávke).
6.2. Pre tovary alebo ich časti vyrábané podľa slovenských, alebo medzinárodných technických noriem,
nositeľom technickej špecifikácie sú príslušné technické normy. Tieto tovary alebo ich časti sú označované
podľa príslušnej technickej normy. Označenie sa používa pri ich ďalej identifikácii (napr. v objednávke.)
Pre ostatné tovary sa používa špecifikácia dohodnutá s predávajúcim pri dopytovom konaní (napr.
názvoslovie, označenie tovaru).
6.3. Zaistenie dodržania príslušnej technickej špecifikácie, podľa dohodnutého štandardu kvality je plne
v kompetencii predávajúceho.
6.4. Predávajúci zabezpečuje všetky skúšky a testy príslušného tovaru podľa špecifikácie a je plne zodpovedný
za zhodu dodaného tovaru s príslušnými požiadavkami (normami). Súčasťou špecifikácie sú aj kontrolné
a skúšobné predpisy pre posudzovanie zhody.

7.

ZÁRUKY

7.1. Predávajúci poskytuje záruku kvality v dĺžke 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru, že tovar a jeho výroba
je v zhode so špecifikáciami tovaru (podľa kapitoly 6 VPpDT) Za prípadné škody spôsobené nesprávnym
zaobchádzaním a/alebo montážou tovaru tretími stranami v prevádzkach spoločnosti Elektrokarbon, a.s.
predávajúci nezodpovedá.

7.2. Predávajúci zabezpečí, že balenie používané pri preprave tovaru je vhodné pre jeho bezpečné a správne
uloženie a umožňuje, že tovar dôjde do miesta určenia v stave zodpovedajúcom špecifikáciám tovaru
(podľa kapitoly 6 VPpDT).

7.3. V prípade, že tovar nebude dodaný v súlade s článkom 7.2 VPpDT, spoločnosť Elektrokarbon, a.s. si
vyhradzuje právo zamietnuť takúto dodávku bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre spoločnosť
Elektrokarbon, a.s.

7.4. V prípade, že počas záručnej doby určenej v článku 7.1. VPpDT sa vyskytne nezhoda tovaru a/alebo jeho
výroby so špecifikáciami tovaru (podľa kapitoly 6 VPpDT)., predávajúci sa zaväzuje takýto tovar (podľa
povahy a výskytu nezhody aj celú dodávku) nahradiť, opraviť, prepracovať výlučne na svoje náklady alebo
uhradiť náklady na opravu, alebo prepracovanie takéhoto tovaru v prípade, že Elektrokarbon, a.s. si tieto
zabezpečí sám nezávisle od predávajúceho, na základe písomného oznámenia podľa voľby spoločnosti
Elektrokarbon, a.s. a bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre spoločnosť Elektrokarbon, a.s.

7.5. V prípade nutnosti vykonania selekcie a/alebo prepracovania nezhodných tovarov v prevádzkach
spoločnosti Elektrokarbon, a.s., predávajúci bude zodpovedať za včasné zabezpečenie potrebných
kvalifikovaných personálnych a materiálnych zdrojov za účelom výkonu práce, aby nedošlo k poškodeniu
úrovne výroby spoločnosti Elektrokarbon, a.s. Občianskoprávnu a pracovnoprávnu zodpovednosť
vzťahujúce sa na vyššie uvedené ľudské zdroje bude niesť výlučne predávajúci okrem prípadu, že túto
selekciu a/alebo prepracovanie objedná predávajúci u spoločnosti Elektrokarbon a.s., Akékoľvek a všetky
náklady vzniknuté spoločnosti Elektrokarbon, a.s. súvisiace s vyššie uvedenými prácami budú uhradené
predávajúcim.

7.6. Predávajúci sa zaväzuje informovať spoločnosť Elektrokarbon, a.s. včas o akýchkoľvek a všetkých zmenách
v špecifikáciách tovaru, alebo vo výrobnom procese za účelom predchádzania prípadným dopadom na
špecifikácie tovaru (podľa kapitoly 6 VPpDT) dohodnuté stranami ako aj o dodávke chybného a/alebo
nevhodného Tovaru, ktorý môže spôsobiť škody na výrobných procesoch spoločnosti Elektrokarbon, a.s.,
alebo na trhu, keď už boli výrobky spoločnosti Elektrokarbon, a.s. namontované do výstupných produktov
jej klientov.

7.7.

Záruka ustanovená v VPpDT sa vzťahuje len na poruchy tovaru, vady a nefunkčnosť, ktoré budú objavené
počas kontroly, počas montážnych prác v prevádzkach spoločnosti Elektrokarbon, a.s., alebo ktoré sa
vyskytnú na trhu, a ktoré preukázateľne a jednoznačne vznikli z chýb v tovare, alebo boli spôsobené
chybami tovaru. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje uhradiť spoločnosti Elektrokarbon, a.s.,
a/alebo jej zákazníkom a/alebo konečným spotrebiteľom akékoľvek priame, nepriame, špeciálne,
následné škody založené na strate dobrej povesti, ziskov z predaja alebo strate zapríčinenej viazaním
peňažných prostriedkov, ktoré spoločnosti Elektrokarbon, a.s. vznikli z chýb dodaného tovaru.

7.8. V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodávky podľa zmluvy/objednávky napriek včasnému a
riadnemu vystaveniu, zaplatí predávajúci spoločnosti Elektrokarbon, a.s. zmluvnú pokutu vo výške 0,025%
z hodnoty omeškanej dodávky za každý začatý deň omeškania na základe faktúry vystavenej spoločnosťou
Elektrokarbon, a.s. voči predávajúcemu so splatnosťou ihneď po obdržaní faktúry predávajúcim.
Predávajúci je ďalej povinný v plnej výške nahradiť spoločnosti Elektrokarbon, a.s. akékoľvek priame,
nepriame, špeciálne, následné škody založené na strate dobrej povesti, ziskov z predaja alebo strate
zapríčinenej viazaním peňažných prostriedkov, ktoré spoločnosti Elektrokarbon, a.s. vznikli takýmto
konaním.

8. ZABEZPEČENIE RASTU KVALITY PROCESU U PREDÁVAJÚCEHU

8.1. Predávajúci zabezpečuje, že bude riadiť svoje zdroje za účelom zvyšovania technickej a technologickej
úrovne tak, aby bol trvalo konkurencieschopný a úroveň jeho tovarov zodpovedala rastu finálnych
produktov, v ktorých sú výrobky Elektrokarbon, a. s. používané. Toto úsilie je orientované na:
- inováciu výrobkov a technologických procesov
- nepretržité zlepšovanie kvality
- rast produktivity a trvalé znižovanie nákladov

8.2. Predávajúci sa zaväzuje mať vypracovaný, aplikovaný a neustále zlepšovaný systém riadenia kvality.
Spoločnosť Elektrokarbon, a.s. si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať audit u predávajúceho za účelom
kontroly zhody metód, podmienok a nástrojov zavedených v systéme riadenia kvality s požiadavkami
spoločnosti Elektrokarbon, a.s.
8.3. Predávajúci sa zaväzuje implementovať do svojho systému riadenia kvality a do výrobných procesov
požiadavky spoločnosti Elektrokarbon, a.s. vyplývajúce z vykonaného auditu podľa vzájomnej dohody.
8.4. Predávajúci bude vyvíjať systém riadenia ochrany životného prostredia schopný vytvoriť procesy a tovary
vyhovujúce z pohľadu životného prostredia, ktorý postupne znižuje úroveň vytvoreného priemyselného
odpadu.
8.5. Kedykoľvek je zo strany kompetentných úradov vyžadovaná modernizácia, predávajúci predloží spoločnosti
Elektrokarbon, a.s. overenú kópiu svojho povolenia (alebo dokumentu podobného charakteru) týkajúceho
sa životného prostredia.

8.6. Balenie tovaru nebude poškodzovať životné prostredie a bude recyklovateľné, inak môže byť vrátené
predávajúcemu bez ďalších nákladov pre spoločnosť Elektrokarbon, a.s.

9.

PROTIKORUPČNÉ USTANOVENIE

9.1.

Keďže zmluvné strany majú záujem na vytvorení a rozvíjaní vzájomne korektnej spolupráce založenej na
vzájomnej dôvere a dodržiavaní etických princípov,

a)

Predávajúci vyhlasuje, že v súvislosti s uzatvorením zmluvy/objednávky ani v súvislosti s predzmluvnými
rokovaniami s kupujúcim, jeho zamestnancami, členmi štatutárnych orgánov alebo iných osôb
konajúcich za kupujúceho alebo zastupujúcich kupujúceho alebo konajúcich priamo alebo nepriamo
v prospech kupujúceho (ďalej aj ako „osoba reprezentujúca kupujúceho“),
 nebol požiadaný, neprisľúbil ani neposkytol priamo ani nepriamo žiadnej osobe reprezentujúcej
kupujúceho ani inej osobe priamo alebo nepriamo určenej osobou reprezentujúcou kupujúceho
žiadne vecné alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy (iné ako odplata dojednaná podľa
zmluvy/objednávky),
 pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti nemá vedomosť o tom, že by akýkoľvek jeho
zamestnanec, člen štatutárneho orgánu, iný subjekt konajúci v mene predávajúceho alebo akékoľvek
iné osoby zastupujúce alebo konajúce priamo alebo nepriamo v prospech predávajúceho (ďalej aj
ako „osoba reprezentujúca predávajúceho“) bol požiadaný, prisľúbil alebo poskytol priamo alebo
nepriamo vecné alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy osobe reprezentujúcej
kupujúceho ani inej osobe priamo alebo nepriamo určenej osobou reprezentujúcou kupujúceho,
 je si plne vedomý skutočnosti, že kto prisľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo
sa zdržal konania tak, že poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zamestnania, povolania, postavenia
alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa prisľúbi, ponúkne alebo
poskytne úplatok inej osobe, napĺňa skutkovú podstatu trestného činu podplácania podľa § 332
Trestného zákona,
 nemá vedomosť o akomkoľvek porušovaní etických princípov pri realizácii výberového konania na
dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy
 v prípade, ak by vedel alebo mal podozrenie z akéhokoľvek porušovania etických pravidiel
špecifikovaných v tejto preambule, oznámil by túto skutočnosť bez zbytočného odkladu
predávajúcemu a členom jeho štatutárnych orgánov, resp. im bezprostredne nadriadeným
subjektom,
 je mu známe, že v prípade, ak by sa osoba reprezentujúca predávajúceho prisľúbila alebo poskytla,
či už priamo alebo nepriamo osobe reprezentujúcej kupujúceho alebo inej osobe priamo alebo
nepriamo určenej osobou reprezentujúcou kupujúceho, akékoľvek vecné alebo iné plnenie
majetkovej či nemajetkovej povahy, kupujúci by v súlade so svojimi etickými pravidlami nikdy
nevstúpil do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

b) Predávajúci sa zaväzuje, že :neposkytne priamo ani nepriamo žiadnej osobe reprezentujúcej
kupujúceho ani inej osobe priamo alebo nepriamo určenej osobou reprezentujúcou kupujúceho žiadne
vecné alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy (iné ako odplata dojednaná podľa tejto
zmluvy/objednávky),

 v prípade, že sa dozvie alebo bude mať podozrenie z akéhokoľvek porušovania etických pravidiel,
vrátane pravidiel uvedených v bode a) tohto článku, oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu
kupujúcemu a členom jeho štatutárnych orgánov, resp. im bezprostredne nadriadeným subjektom,

V prípade, že predávajúci poruší svoj záväzok definovaný v bode 1.1. b), je kupujúci oprávnený uplatňovať si
nárok na náhradu škody spôsobenú takýmto konaním.

