VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI ANDRITZ SLOVAKIA S.R.O .

(Vydanie: Január 2020)

Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, nasledovné nákupné podmienky sa vzťahujú výlučne na
naše dopyty a objednávky. Nie sme viazaní obchodnými podmienkami Predávajúceho, okrem
prípadu ak sme sa k tomu písomne výslovne zaviazali. Cenové kalkulácie a konzultácie poskytnuté
Predávajúcim sú bezplatné a nie sú pre nás záväzné, avšak zaväzujú Predávajúceho. Predávajúci
je povinný zhromaždiť dostatočné informácie o všetkých podrobnostiach týkajúcich sa predmetu
dopytu alebo dodávky.
Definície
Pojmy "My“, „Nás“, „Náš“ alebo „ASK" znamená spoločnosť Andritz Slovakia s.r.o. (Kupujúci)
ktorá je uvedená v nákupnej objednávke.
Pojem "Predávajúci" (Dodávateľ) znamená osobu, firmu alebo spoločnosť, pre ktorú je
vystavená objednávka.
Pojem "Tovar" znamená celé alebo časti výrobkov, materiálov, zariadení, služieb, prác,
dodávok a iných vecí opísaných v objednávke vrátane manuálov, návodov na obsluhu, správ a
výkresov, ktoré majú byť dodané Predávajúcim.
Pojem "Objednávka" znamená písomnú objednávku vystavenú Kupujúcim Predávajúcemu,
obsahujúcu všetky súvisiace dokumenty v nej uvedené, a ktorá zakladá záväznú dohodu medzi
Kupujúcim a Predávajúcim.
Pojem "Zmluva" znamená zmluvu medzi nami a Predávajúcim, pozostávajúcu z Objednávky,
týchto podmienok a akýchkoľvek iných dokumentov (alebo ich častí) uvedených v Objednávke.

i.
ii.
iii.

iv.

v.

1.

Záväznosť objednávky
a.
b.
c.

Objednávky sú právne záväzné len, ak sú vystavené na našich objednávkových formulároch.
Objednávky v ústnej alebo telefonickej forme musia byť písomne potvrdené, aby sa stali
záväznými.
Zmeny a/alebo doplnenia objednávok musia byť dohodnuté písomnou formou.

2. Potvrdenie objednávky
a. Písomné potvrdenie Objednávky musí byť doručené ASK najneskôr do 3 dní od doručenia
Objednávky.
b. Objednávka je tiež považovaná za prijatú bez výhrad v prípade, ak sa možno domnievať, že
Predávajúci začal s realizáciou Objednávky po jej doručení alebo ak Tovar bol (čiastočne)
dodaný. Naše číslo Objednávky musí byť vždy riadne uvedené.
3. Ceny
a. Ceny sú fixné a a uplatňuje sa dodacia podmienka DDP vrátane balenia a dopravy do miesta
určenia v súlade s požiadavkami Incoterms 2010 v poslednej verzii, ak nie je uvedené inak.
b. Ak ceny a podmienky neboli dohodnuté v Objednávke, ale sú predmetom následnej
komunikácie, stanú sa záväznými iba potom ako ich písomne akceptujeme.
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c.

Tovar musí byť na prepravu riadne zabalený a vo výbornom stave s použitím ekologického,
recyklovateľného materiálu. Na základe nášho rozhodnutia môže byť baliaci materiál vrátený na
náklady a riziko Predávajúceho. Všetky drevené obaly musia byť tepelne ošetrené.

4. Fakturácia
Všetky faktúry musia byť adresované do ASK. Faktúry musia byť vystavené v dvoch kópiách a musí
byť na nich uvedená referencia s dátumom a spôsobom doručenia a miesta dodania. Ak je
aplikovateľná DPH, musí byť uvedená zvlášť na všetkých faktúrach osobitne k netto cene. Pre
každé čiastkové dodanie Tovaru v rámci Zmluvy musí byť vystavená samostatná faktúra. Okrem
čísla Objednávky, čísla a názvu položky, musia byť na faktúre uvedené všetky relevantné údaje o
objednávke a dodaní. V prípade služieb je potrebné k faktúram doložiť relevantné podklady.
Vyhradzujeme si právo vrátiť akékoľvek faktúry, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky. V takomto prípade
nebude považovaná žiadna faktúra za doručenú, pokiaľ nebude doručená opravená faktúra.
5. Platba
a. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platby budú uhradené po dodaní a prijatí Tovaru, dodaní celej
dokumentácie a doručení faktúry. Splatnosť faktúry je 60 dní od dátumu jej vystavenia, pokiaľ
nie je dohodnuté inak.
b. V prípade, že dôjde k reklamácii vady tykajúcej sa dodaného Tovaru, nenastane splatnosť ceny
až dovtedy, kým nebude vyhovujúcim spôsobom vybavená reklamácia. Ak nie sú dodané
dohodnuté dokumenty a/alebo certifikáty v zmysle Zmluvy v deň splatnosti, Tovar sa
nepovažuje za dodaný a platba nebude uskutočnená dovtedy, pokiaľ nebude doručená
chýbajúca dokumentácia.
c. Predávajúci súhlasí, že vyrovná ASK všetky nároky a záväzky akéhokoľvek druhu a v akejkoľvek
výške, ktoré boli spôsobené Predávajúcim.
d. Postúpenie pohľadávok a výhrady právnych nárokov nie je možné vykonať bez nášho
predchádzajúceho písomného súhlasu a nie sú platné bez nášho písomného súhlasu.
e. Ak zrealizujeme čiastočnú platbu, Predávajúci sa zaväzuje použiť tieto peniaze na úhradu voči
tretím stranám za materiály potrebné na výrobu Tovaru. Takto nadobudnutý materiál alebo
Tovar Predávajúcim sa bude považovať za majetok Kupujúceho, pričom Predávajúci naďalej
zodpovedá za kvalitu a vhodnosť takto kúpeného materiálu alebo Tovaru.
f. ASK si vyhradzuje právo zadržať platbu za tovary neschválené zo strany ASK.
6. Dodanie
a. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, platí pre dodanie Tovaru doložka DDP (vrátane balenia
a zakonzervovania) v súlade s podmienkami Incoterms 2010 v poslednej verzii, ak nie je
uvedené inak.
b. Ohľadne prechodu nebezpečenstva škody na Tovare, platí bez ohľadu na dodaciu podmienku
DDP Incoterms 2010, že Predávajúci znáša škodu na Tovare až do jeho dodania a prijatia zo
strany ASK na dohodnutom mieste dodania. Toto platí aj v prípade, že ASK zabezpečuje
prepravu Tovaru, znáša náklady a/alebo zabezpečuje prepravu prostredníctvom tretej osoby. V
prípade straty alebo poškodenia Tovaru počas prepravy je Predávajúci povinný dodať náhradný
Tovar bez toho, aby to ovplyvnilo ďalšie nároky a práva spoločnosti ASK vyplývajúce z porušenia
Zmluvy.
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Určený deň dodania – doručenie na miesto určenia – musí byť striktne dodržaný, v opačnom
prípade sme oprávnení buď trvať na dodaní a žiadať náhradu škody za omeškané dodanie
Tovaru alebo žiadať náhradu škody za nesplnenie Objednávky a odstúpiť od Zmluvy s okamžitou
platnosťou. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy sme oprávnení bez obmedzenia
akýchkoľvek iných našich práv, vrátiť Predávajúcemu na jeho riziko a náklady akýkoľvek Tovar,
ktorý už bol dodaný a požadovať od Predávajúceho vrátenie už uhradenej ceny za takýto Tovar,
ako aj úhradu všetkých ostatných nákladov, ktoré nám vznikli následkom vrátenia Tovaru.
d. V prípade dodania Tovaru pred dohodnutým dátumom dodania, ktoré je možné vykonať iba s
naším súhlasom, začnú príslušné lehoty vzťahujúce sa na dodanie Tovaru plynúť až od pôvodne
dohodnutého dňa dodania.
e. ASK je oprávnené účtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2% (1% za nedodanú
dokumentáciu podľa Zmluvy) z celkovej hodnoty Objednávky za každý týždeň oneskorenia
dodania Tovaru alebo jeho časti. Každú škodu zapríčinenú Predávajúcim, ktorá presahuje túto
sumu je povinný uhradiť Predávajúci Kupujúcemu. Bezpodmienečné prijatie a/alebo úhrada celej
ceny alebo časti za dodaný Tovar/služby nezakladá zánik povinnosti úhrady zmluvnej pokuty.
f. Ak je nemožné dodržať termín dodania Tovaru kvôli vyššej moci alebo dodatočných inštrukcií z
našej strany, musí Predávajúci túto skutočnosť písomne oznámiť bez zbytočného meškania. Ak
Predávajúci túto povinnosť nesplní, nemožno prihliadať na jeho žiadosť o predĺženie termínu
dodania. Ak Predávajúci predloží oprávnenú požiadavku na predĺženie dodacej lehoty, nový
termín dodania musí byť dohodnutý písomnou formou. Ak dôjde k predĺženiu tejto novej dodacej
lehoty aplikujú sa automaticky pôvodne dohodnuté podmienky.
g. Vyššia moc znamená mimoriadne udalosti alebo okolnosti mimo kontroly strán, ktoré nemohli
byť predpokladané zmluvným partnerom v čase vystavenia Objednávky a ktoré mu bránia v
plnení zmluvných záväzkov. Všetky formy ozbrojených konfliktov a prírodných katastrof ako aj
celoštátne a oficiálne vyhlásené štrajky sú považované za okolnosti vyššej moci. Výrobné chyby,
chybné odliatky, nedostatky a obmedzenia v obstarávaní a napr. aj oneskorené dodávky od
subdodávateľov Predávajúceho sa nepovažujú za prípady vyššej moci.
c.

7. Pravidlá doručovania
a.
b.
c.

d.
e.

f.
g.

Tovar musí byť v perfektnom stave, a musí byť starostlivo zabalený na prepravu. ASK môže
rozhodnúť o vrátení obalov na náklady a riziko Predávajúceho.
Všetky potrebné alebo užitočné informácie pre skladovanie a ďalšiu manipuláciu (vrátane
zdvíhacích a prepravných inštrukcií) musia byť na obale zreteľne vyznačené.
Všetok tovar musí byť dodaný na dodaciu adresu uvedenú v Objednávke. Ak tovar nie je dodaný
podľa Objednávky, Predávajúci zodpovedná za všetky dodatočné náklady, ktoré môžu vzniknúť
v súvislosti s doručením Tovaru na správnu adresu.
Všetok tovar musí byť označený podľa špecifikácií ASK. Ak nebola uvedená žiadna špecifikácia,
Tovar musí byť označený číslom a názvom položky ASK v zmysle Objednávky.
Inštrukcie na dodanie vydané ASK sa musia striktne dodržiavať; akékoľvek škody alebo
následné náklady, ktoré možno pripísať nedodržaniu pokynov alebo podmienok dodania (napr.
nadmerný náklad, náhrada za zdržanie pri nakladaní, colné povinnosti), znáša výhradne
Predávajúci. Ak nie sú stanovené žiadne ustanovenia ani podmienky tykajúce sa dodania
použijú sa cenovo primerané a najvhodnejšie spôsoby prepravy a dodávky pre ASK.
Dodací list a sprievodka musia byť súčasťou balenia každej zásielky.
V prípade priameho doručenia musí byť do ASK zaslaná kópia dodacieho listu alebo
expedičného listu. Na dodacom liste a na balení musia byť uvedené nasledovné informácie:
úplné číslo Objednávky, číslo položky ASK a jej názov podľa Objednávky, obsah, poradové
číslo balenia, obvyklé značenie, brutto a netto hmotnosť ako aj rozmery balenia. Požiadavky
tykajúce sa označovania balenia musia byť dodržiavané.
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h.
i.

j.

k.
l.

Pri dodaní tovaru bez zaplatenia cla (DDU) musia byť spolu s Tovarom zaslané príslušné colné
dokumenty, osvedčenia o pôvode, potvrdenia o pohybe a totožnosti Tovaru atď.
V prípade zásielky nadrozmernej veľkosti je Predávajúci povinný detailne informovať ASK o
špecifikácií dodávky (o balení, rozmeroch a hmotnosti) minimálne však 6 týždňov pred
dodaním Tovaru do ASK.
V prípade, ak nie sú dodacie dokumenty vystavené podľa Objednávky, ASK má právo vrátiť
zásielku Predávajúcemu na náklady Predávajúceho a/alebo žiadať o náhradu vzniknutých
dodatočných nákladov.
Všetky dokumenty súvisiace s Objednávkou, ako je napr. potvrdenie Objednávky, dodací list,
faktúra atď. musia byť označené číslom Objednávky a číslom a názvom položky.
Ak je v Objednávke uvedená iná adresa dodania (priama Dodávka) ako adresa ASK, musí byť
k dodávke priložený dodací list s číslom Objednávky. Kópia musí byť odoslaná faxom alebo emailom na oddelenie nákupu ASK. Na žiadnom dokumente nesmú byť uvedené ceny alebo iné
informácie relevantné len pre ASK.

8. Odmietnutie Tovaru a zodpovednosť Predávajúceho
a. V prípade odmietnutia Tovaru/nesprávnej dodávky, ktoré sú vrátené na náklady a riziko
Predávajúceho, si vyhradzujeme právo buď požadovať náhradné dodanie Tovaru alebo zrušiť
Objednávku a požadovať preplatenie príslušných platieb, ak takéto platby boli zrealizované.
Náklady a riziko pri preprave náhradného Tovaru a vrátení nesprávne dodaného Tovaru znáša
Predávajúci.
b. Ak nám vzniknú škody alebo straty vyplývajúce z vyššie uvedeného, Predávajúci je povinný nám
poskytnúť plnú kompenzáciu.
9. Prevzatie
a. Právne účinné prevzatie Tovaru sa neuskutoční, pokiaľ naša finálna dodávka nebude
skontrolovaná a uvedená do prevádzky u nášho zákazníka, a to aj vtedy, ak bolo potvrdené
dodanie Tovaru a/alebo bola uhradená faktúra. Vzhľadom k vyššie uvedenému si vyhradzujeme
právo uplatniť vady Tovaru aj po uvedení našej finálnej dodávky do prevádzky u nášho
zákazníka.
b. V prípade, ak dodávka nie je v súlade s dohodnutými podmienkami v Objednávke, bežnými
obchodnými podmienkami alebo bezpečnostnými predpismi, máme právo odstúpiť od Zmluvy s
okamžitou platnosťou a zabezpečiť si náhradu na náklady Predávajúceho.
c. Ak sú plánované kontroly, náklady na takéto kontroly znáša Predávajúci s výnimkou našich
osobných nákladov a/alebo osobných nákladov tretích strán. Ak sa tieto kontroly musia
zopakovať z dôvodov, ktoré je možné prisúdiť Predávajúcemu, náklady na tieto kontroly znáša
Predávajúci.
10.

Záruka
a. Medzinárodne platné normy požadované v nákupnej objednávke, musia byť dostupné u
Predávajúceho v ich poslednej platnej revízii. Predávajúci je zodpovedný za vyžiadanie
chýbajúcich, štandardov a noriem spoločnosti ANDRITZ, od nákupcu spoločnosti ASK.
b. Predávajúci ručí za to, že Tovar je v každom ohľade vyrobený a dodaný v súlade s Objednávkou,
že použitý materiál a spracovanie je v súlade s najlepšími odbornými a technickými postupmi a,
že Tovar je schopný splniť štandardy výkonu definované v technických údajoch a špecifikáciách.
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Predávajúci ďalej ručí za to, že návrh a výroba dodávaného Tovaru sú správne a v súlade s
najnovšou technológiou, ako aj to, že Tovar je vhodný na účel, na ktorý bol zakúpený a ktorý je
uvedený v Objednávke, a to buď výslovne, alebo iným spôsobom, a ak účel nie je uvedený, tak
Tovar je vhodný na bežný účel so zamýšľaným spôsobom použitia. Predávajúci poskytne záruku
za kvalitu Tovaru, zaručené vlastnosti, funkčnosť, účinnosť a kapacitu, ako aj na použitý materiál
na obdobie dvoch rokov prevádzky a to aj v prípade prevádzky na zmeny. Záruka začne plynúť
dňom uvedenia Tovaru do prevádzky. Táto záruka umožňuje, aby si ASK mohlo vybrať, či
Predávajúci bezodpatne, bezodkladne a na vlastné riziko na mieste inštalácie nahradí všetky
časti, ktoré sa v priebehu tohto obdobia stanú nepoužiteľnými, chybnými alebo poškodenými
(vrátane nákladov súvisiacich s demontážou a opätovnou montážou v mieste inštalácie), alebo
či Predávajúci bude kompenzovať akúkoľvek škodu alebo stratu vyplývajúcu z nepoužiteľnosti,
vadnosti alebo poškodenia Tovaru počas záruky. V naliehavých prípadoch sme oprávnení na
náklady Predávajúceho vykonať opravy alebo nahradiť Tovar sami, alebo zabezpečiť tretiu
stranu, aby tak urobila. V prípade výmeny alebo opravy Tovaru začína plynúť plná záruka dňom
opätovného uvedenia do prevádzky.
d. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť náhradné diely a komponenty podliehajúce opotrebeniu po
dobu 10 rokov od dodania a to za trhové ceny a pri obvyklých dodacích lehotách.
e. Prijatím Objednávky Predávajúci výslovne prehlasuje, že na predmete dodania neviaznu žiadne
práva tretích strán, najmä vlastnícke práva, a že neporušuje duševné vlastníctvo tretích osôb.
Zaväzuje sa zabezpečiť našu bezúhonnosť a odškodniť nás v prípade nárokov tretej strany vo
vzťahu k predmetu dodania a poskytnúť nám plnú kompenzáciu za akékoľvek vzniknuté škody
alebo stratu.
f. Okrem toho Predávajúci nesie neobmedzenú zodpovednosť za všetky škody, ktoré spôsobil.
g. Tovar musí spĺňať všetky platné predpisy v krajine určenia.
c.

11. Ukončenie / Pozastavenie
a. Výpoveď
V prípade potreby a bez uvedenia dôvodu sme oprávnení vypovedať s okamžitou platnosťou
celú Zmluvu alebo jej časti. V takomto prípade sme povinní zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú
cenu tej časti dodávok a služieb, ktoré už boli zrealizované a tiež nahradiť priame náklady za
prebiehajúce dodávky a služby, ktoré je možné preukázateľne dokázať, ako aj za storno
objednávok zadaných subdodávateľom. Po doručení našej výpovede je Predávajúci povinný
zabezpečiť, aby náklady, ktoré máme uhradiť, udržal na najnižšej úrovni. Všetky a akékoľvek
dodatočné požiadavky vyplývajúce z alebo v spojení so zrušením Objednávky sú vylúčené.
b. Insolventnosť
Sme oprávnení odstúpiť od Objednávky s okamžitou platnosťou v prípade, že sa Predávajúci
stane insolventným alebo je na jeho majetok vyhlásený konkurz. Musí nám byť kedykoľvek
umožnené kúpiť si na základe nášho rozhodnutia materiály, inžinierske služby alebo ich časti,
ktoré boli zakúpené Predávajúcim na základe Objednávky, a na ktorých sa začali práce za
obvyklé ceny.
c.

Pozastavenie
Sme oprávnení kedykoľvek požadovať, aby Predávajúci prerušil ďalšie spracovanie Objednávky.
V takomto prípade Predávajúci musí písomne špecifikovať všetky možné následky a ponúknuť
najlepšiu úpravu harmonogramu dodávky v záujme zachovania ekonomickej hospodárnosti
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projektu. Predávajúci si neuplatní žiadne nároky vyplyvajúce z pozastavenia dodávky po dobu
max. 6 mesiacov.
12.

Dokumentácia k Objednávke
a. Informácie, ktoré sú súčasťou našich dopytov alebo Objednávok, priložené výkresy, náčrty ako
aj vzorky a iné zásielky zostávajú naším vlastníctvom a nesmú byť použité nikde inde bez nášho
písomného súhlasu; musia byť vrátené spolu s cenovými ponukami alebo po realizácií
Objednávky bez toho, aby sme ich vyžiadali. Všetky výkresy, výpočty a iná, najmä technická
dokumentácia dodaná Predávajúcim je naším vlastníctvom a Predávajúci ju nesmie použiť na
žiadny iný účel ako na realizáciu Objednávky. Našu Objednávku je možné použiť pre reklamné
účely v rámci špecializovaných publikácií iba s naším predchádzajúcim písomným súhlasom.
Predávajúci nesmie uvádzať Nás alebo iný závod ANDRITZ ako svoju referenciu bez súhlasu
ASK alebo závodu ANDRITZ. Objednávka a všetky informácie, dokumentácia atď., ktoré sa jej
týkajú, sa musia považovať za dôverné, ako naše obchodné tajomstvá a nesmú byť
sprístupnené tretím stranám. V prípade, že Predávajúci spolupracuje s tretími stranami na
realizácii Objednávky, musí rovnako zaviazať tretie strany k zachovaniu mlčanlivosti. V prípade
porušenia tohto ustanovenia znáša Predávajúci plnú zodpovednosť.
b. Akékoľvek prílohy k Objednávke, technického alebo obchodného charakteru tvoria neoddeliteľnú
súčasť Objednávky.
c. V prípade nezrovnalostí v dokumentácii k Objednávke platí nasledujúca priorita:
1. Objednávka
2. Špeciálne technické a/alebo obchodné podmienky a ich prílohy
3. Tieto Všeobecné nákupné podmienky.

13. Zodpovednosť
a. Predávajúci je povinný odškodniť ASK a konečného zákazníka v prípade akéhokoľvek zranenia
osôb alebo poškodenia vecí, ktoré vznikli úplne alebo čiastočne v dôsledku vád a porúch
predmetu dodávky ( Tovaru ).
b. Predávajúci je v plnom rozsahu zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobil, vrátane, avšak nie
výlučne, za stratu produkcie, ušlý zisk a iných následných ekonomických strát.
14. Miesto realizácie/Čiastočná neplatnosť/Právomoc/Aplikovateľné právo
a. Miestom plnenia pre platby je Humenné.
b. V prípade neplatnosti jedného alebo viacerých ustanovení zostávajú ostatné ustanovenia týchto
Všeobecných nákupných podmienok v platnosti.
c. Všetky spory ktoré vzniknú medzi Predávajúcim so sídlom na Slovensku a ASK v spojení so
Zmluvou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred
Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho
základných vnútorných právnych predpisov. Rozhodcovský súd sa bude skladať z troch
rozhodcov. Rozhodcovský súd bude prebiehať v slovenskom jazyku. Strany sa podrobia
rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.
d. Spory medzi Predávajúcim so sídlom mimo územia Slovenska a ASK vyplývajúce z alebo v
spojení so Zmluvou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred
Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho
základných vnútorných právnych predpisov. Rozhodcovský súd sa bude skladať z troch
rozhodcov. Rozhodcovský súd bude prebiehať v slovenskom jazyku. Strany sa podrobia
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rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. Aplikovateľné právo je
hmotné právo Slovenskej republiky.
e. Aplikácia konvencie OSN o medzinárodnom predaji tovaru je vylúčená.
15. Akceptácia kódexu správania a etického kódexu dodávateľom
Predávajúci týmto potvrdzuje, že berie na vedomie Kódex obchodného správania a etiky Andritz
Group (ďalej len „Kódex“), ktorý je zverejnený na domovskej stránke https://www.andritz.com/groupen/about-us/suppliers. Predávajúci týmto uznáva, že princípy stanovené v tomto dokumente tvoria
základ pre obchodovanie so spoločnosťami skupiny Andritz Group, a že ich bude v úplnosti
rešpektovať a dodržiavať vo svojom konaní. Skupina ANDRITZ si vyhradzuje právo ukončiť
obchodný vzťah, zmluvu, alebo akékoľvek individuálne objednávky v prípade, že Predávajúci
závažne poruší pravidlá stanovené v Kódexe. Predávajúci sa zaväzuje, že nespôsobí ujmu a pri
porušení Kódexu odškodní Andritz Group za spôsobené škody.
16. Všeobecné ustanovenia
a. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Tovare nesie Predávajúci až do preukázateľného
dodania Tovaru do miesta špecifikovaného v Objednávke.
b. Všetky poskytnuté materiály zostávajú našim vlastníctvom a nesmú sa použiť na iný účel ako je
definované v Objednávke Táto výhrada vlastníckeho práva sa tiež uplatní aj v prípade, že
materiály sú už spracované.
c. Predávajúci nás musí informovať o kľúčových subdodávateľov a musí si od nás vyžiadať súhlas
na ich použitie. My a náš zákazník a/alebo ich zástupcovia máme právo kedykoľvek vykonať
kontrolu všetkého Tovaru v závode Predávajúceho a v závodoch jeho subdodávateľov a právo
odmietnuť Tovar, ktorý nie je v súlade so zmluvnými podmienkami. Zmluvy Predávajúceho so
subdodávateľmi musia byť tiež uzatvárané v súlade s týmto ustanovením, aby umožňovali výkon
takéhoto práva.
d. Realizácia platby nemá vplyv na naše právo na odmietnutie Tovaru. Predávajúci musí odobrať
odmietnutý Tovar na svoje vlastné náklady v lehote do siedmych (7) dní po odmietnutí zo strany
ASK. Ak tak neurobí, máme právo vrátiť odmietnutý Tovar Predávajúcemu na riziko a náklady
Predávajúceho.
e. Všetky nástroje vyrobené pre dodávky do ASK a zaplatené ASK, sú výlučne vlastníctvom ASK
a je ich možné používať iba pre výrobu a dodávky pre ASK. Všetky takéto nástroje je potrebné
označiť “Majetok spoločnosti ANDRITZ Slovakia s.r.o. a číslom položky ASK”.
f. Prednostný jazyk Kupujúceho je slovenský jazyk.
17. Záväznosť týchto podmienok
a. Znenie týchto podmienok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Predávajúcim a ASK.
Ustanovenia upravené v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných
nákupných podmienok ASK. Predávajúci uzatvorením Zmluvy s ASK súhlasí s týmito
podmienkami, s ktorými bol pri uzatvorení Zmluvy plne oboznámený a zaväzuje sa ich
dodržiavať bez obmedzení. Tieto Všeobecné nákupné podmienky sú zverejnené na domovskej
stránke Andritz http://slovakia.andritz.sk.
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b. Vyššie uvedené Všeobecné nákupné podmienky sa vzťahujú na všetky prebiehajúce a budúce
obchodné vzťahy medzi Predávajúcim a spoločnosťou ASK a vyššie uvedené podmienky
zostávajú v platnosti, kým nebudú nahradené novými platnými podmienkami.
18. Kontrola vývozu
Pri zadaní Objednávky, sa Predávajúci zaväzuje oznámiť Kupujúcemu Tovar, vrátane kódov
dvojakého použitia dodávaného Tovaru, ak sa na ne vzťahuje nariadenie ES č. 428/2009 v platnom
znení (tzv. „Zoznam položiek dvojakého použitia“) alebo iné povolenia podľa právnych predpisov
EÚ o kontrole vývozu (ako napr. Spoločný zoznam vojenského materiálu, Príloha II. Ruského
embarga, atď.), a predpis USA o spätnom vývoze. Ak dodávka obsahuje tovar z USA, Predávajúci
je povinný informovať Kupujúceho o akomkoľvek ECCN (tzv. „Kontrolné číslo vývoznej
klasifikácie“) alebo uviesť Kupujúcemu údaj o výnimke z licencovania jeho tovaru (tzv. kódovanie
„EAR99“). Predávajúci musí okamžite nahlásiť Kupujúcemu, ak Tovar nebol predmetom vývozného
povolenia pri zadaní objednávky (napr. preto nebol na zozname tovarov, ako je zoznam položiek
dvojakého použitia), ale od tej doby sa stal predmetom vývozného povolenia (napr. preto bol
zaradený do zoznamu tovarov, ako je zoznam položiek dvojakého použitia) alebo ak Predávajúci
zistí iné zábrany alebo prekážky vývozu.
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