VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI TOMA TRADING, s.r.o.
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A ÚČEL OBCHODNÝCH PODMIENOK
1. Spoločnosť TOMA TRADING s. r. o., sídlo: Priemyselná 10, 918 38 Trnava, IČO: 45863067 je spoločnosťou, ktorá sa zaoberá strojárskou
výrobou, a na tieto účely má vo vlastníctve strojársky podnik v priestoroch sídla spoločnosti (ďalej aj len „odberateľ“).
2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre externú kooperáciu spoločnosti TOMA TRADING s. r. o. (ďalej aj len „VOP“) sú zmluvné
podmienky v zmysle § 273 Obchodného zákonníka účinného na území Slovenskej republiky, a upravujú zmluvné a iné podmienky spolupráce
medzi odberateľom a podnikajúcimi fyzickými osobami a obchodnými spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky a v iných štátoch
Európskej únie, kde tieto subjekty pre odberateľa vykonávajú, resp. majú záujem vykonávať dodávky tovaru a poskytovanie služieb v nasledovnom
rozsahu:
Ø

výroba alebo dodávka technických dielov, kde tieto diely majú spravidla povahu častí/súčastí strojov alebo zariadení,

Ø

vykonávanie kovoobrábacích prác, a opracovanie materiálov, a to buď materiálov odovzdaných dodávateľovi zo strany odberateľa, alebo
iných materiálov,

Ø

dodávka hutných a iných súvisiacich materiálov,

Ø

vykonanie príslušných (výstupných a iných) kontrol a testov dodaných materiálov po opracovaní, vyrobených náhradných dielov strojov
a zariadení, alebo iných poskytnutých plnení,

Ø

vytvorenie, úpravy a zmeny počítačových programov v rámci výrobných procesov, kde uvedené činnosti súvisia s vyššie uvedenými
plneniami v tomto bode,

Ø

ďalšie činnosti a dodávky v rámci strojárskeho odvetvia,

(pre všetky uvedené činnosti a dodávky spoločne aj len „dodávky“ a v jednotnom čísle aj len „dodávka“, a pre uvedené osoby poskytujúce dodávky
pre odberateľa aj len „dodávatelia“, a v jednotnom čísle aj len „dodávateľ“).

2. PROCES UZATVÁRANIA OBCHODNÝCH ZMLÚV
1. Odberateľ je oprávnený dodávateľovi doručiť žiadosť o zaslanie cenovej ponuky pre konkrétnu dodávku, kde dodávateľ je oprávnený na uvedenú
žiadosť reagovať zaslaním príslušnej cenovej ponuky pre požadovanú dodávku (ďalej aj len „cenová ponuka“). V prípade, ak dodávateľ cenovú ponuku
odberateľovi nedoručí ani do 10 dní odo dňa obdržania príslušnej žiadosti (resp. odo dňa opravenej alebo doplnenej žiadosti), obchodný vzťah s právnymi
následkami v tejto súvislosti medzi odberateľom a dodávateľom nevzniká. Zaslaná cenová ponuka je pre dodávateľa na účely uzavretia nadväzujúcej
obchodnej zmluvy záväzná, pričom od jej obsahu sa môže odchýliť len na základe osobitného písomného súhlasu odberateľa.
2. Od doručenia cenovej ponuky má odberateľ k dispozícii lehotu 10 dní, kedy je oprávnený v nadväznosti na cenovú ponuku doručiť dodávateľovi
objednávku na realizáciu konkrétnej dodávky, ktorá vychádza z obsahu doručenej cenovej ponuky (ďalej aj len „objednávka“). Súčasťou objednávky je
rovnako aj znenie týchto VOP, kde odberateľ dodávateľovi objednávku doručuje vždy aj spolu s VOP. V prípade, ak odberateľ objednávku dodávateľovi
nedoručí ani do 10 dní odo dňa obdržania príslušnej cenovej ponuky (resp. odo dňa opravenej alebo doplnenej cenovej ponuky), obchodný vzťah
s právnymi následkami v tejto súvislosti medzi odberateľom a dodávateľom nevzniká.
3. Po doručení objednávky dodávateľovi v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku, dodávateľ pripojí k zneniu objednávky spolu s VOP svoj podpis
na poslednú stranu doručeného dokumentu, a naskenovaný dokument zašle odberateľovi. V prípade, ak uvedený naskenovaný dokument (objednávka
spolu s VOP) s pripojeným podpisom, dodávateľ odberateľovi nedoručí v lehote 10 dní odo dňa zaslania objednávky spolu s VOP, obchodný vzťah s
právnymi následkami v tejto súvislosti medzi odberateľom a dodávateľom nevzniká.
4. V prípade, ak je objednávka spolu s VOP, a pripojeným podpisom dodávateľa, odberateľovi doručená v lehote a v rozsahu podľa predchádzajúceho
bodu tohto článku, medzi odberateľom a dodávateľom (ďalej spoločne aj len „zmluvné strany“), dochádza k uvedenému dňu k riadnemu uzavretiu
príslušnej obchodnej zmluvy, a to konkrétne (ďalej pre uvedenú obchodnú zmluvu aj len „zmluva“, a v množnom čísle aj len „zmluvy“):
Ø

Ø

kúpnej zmluvy, ak dodávka spočíva v dodaní tovaru, materiálu, strojov, zariadení, alebo iných hnuteľných vecí (bez rozhodujúcej montáže);
kde odberateľ má postavenie kupujúceho a dodávateľa má postavenie predávajúceho (ďalej samostatne aj len „kúpna zmluva“, a pre dodávku
v rámci kúpnej zmluvy aj len „tovar“),
zmluvy o dielo, ak dodávka spočíva v úprave alebo opracovaní materiálov, v zákazkovej výrobe náhradných dielov do strojov a zariadení, resp.
v zákazkovej výrobe iných hnuteľných vecí, v dodaní tovaru s spolu s kompletnou montážou, alebo v poskytovaní služieb; kde odberateľ má
postavenie objednávateľa a dodávateľ má postavenie zhotoviteľa (ďalej samostatne aj len „zmluva o dielo“, a pre dodávku v rámci zmluvy
o dielo aj len „dielo“).

5. Pre každú jednotlivú objednávku dochádza k uzavretiu samostatnej zmluvy (v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku), kde zmluvné podmienky
príslušnej zmluvy (ďalej aj len „zmluvné podmienky“) vychádzajú v prvom rade z obsahu objednávky, a tiež zo znenia VOP.
6. Zmluvné podmienky ďalej vychádzajú z pokynov odberateľa smerovaných voči dodávateľovi, ktoré sa týkajú kvality dodávky, kvality a druhu použitých
materiálov, druhu výrobných postupov, atď., kde súčasťou uvedených pokynov smerovaných voči dodávateľovi sú aj všetky technické výkresy
a technologické postupy, ktoré sú v elektronickej forme alebo v inej hmotne zachytenej forme doručené dodávateľovi (ďalej spoločne aj len „pokyny“,
a v jednotnom čísle aj len „pokyn“).
7. V prípade, ak určitý pokyn (ktorý sa na účely riadnej realizácie dodávky považuje zároveň za rozhodujúci) nebol dodávateľovi doručený najneskôr v deň,

ktorý sa považuje za deň uzavretia zmluvy, dodávateľ má možnosť odstúpiť od zmluvy, ak je zrejmé, že dodávateľ uvedený pokyn reálne nedokáže splniť,
a zároveň odstúpenie od zmluvy bolo doručené odberateľovi najneskôr do 2 dní odo dňa obdržania daného pokynu. Dodávateľ zároveň v prípade uvedeného
odstúpenia od zmluvy nemá nárok na úhradu vzniknutých nákladov alebo akýchkoľvek plnení zo strany odberateľa v prípade, ak dodávateľ začal
s realizáciou dodávky, t.j. začal so zhotovovaním diela, alebo začal s obstarávaním tovaru, a to aj napriek tomu, že vedel alebo musel vedieť, že doposiaľ
nemá od odberateľa k dispozícii všetky pokyny potrebné na riadnu realizáciu dodávky, alebo musel predpokladať, že budúce doplňujúce pokyny odberateľa
nedokáže splniť, resp. nie je daný predpoklad, že by ich dokázal splniť.
8. V prípade, ak existujú rozpory medzi objednávkou, VOP, pokynmi, alebo inými skutočnosťami, tento rozpor odstráni odberateľ na základe osobitného
pokynu smerovanému voči dodávateľovi, kde v prípade, ak tak neuskutoční, je poradie prednosti pre odstránenie rozporov nasledujúce: objednávka,
pokyny, VOP, iné skutočnosti.
9. Okamihom zaslania objednávky spolu s VOP odberateľovi v zmysle bodu 3 tohto článku, dodávateľ v celom rozsahu a bez výhrad pristupuje k zneniu
týchto VOP, pričom zároveň platí, že súčasťou príslušnej zmluvy nie sú akékoľvek iné obchodné podmienky, zmluvné podmienky, resp. dokumenty, alebo
výhrady dodávateľa; a platia výlučne len VOP, zmluvné podmienky a dokumenty uvedené v týchto VOP.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PO UZAVRETÍ ZMLUVY
1. Po uzavretí príslušnej zmluvy je dodávateľ povinný začať s realizáciou dodávky, t.j. je povinný začať vykonávať dielo v prípade uzavretia zmluvy o dielo,
a v prípade uzavretia kúpnej zmluvy je povinný začať obstarávať objednaný tovar (ak ho už nemá k dispozícii v čase uzavretia zmluvy). Dodávateľ je
k realizácii diela a obstarávaniu tovaru povinný pristúpiť s vyššou mierou odbornej starostlivosti.
2. Dodávateľ je povinný realizovať dodávku, resp. vykonať všetky svoje plnenia bez vád v rozsahu, kvalite a dodacích lehotách podľa objednávky, pokynov,
a v zmysle týchto VOP. Dodaný tovar alebo vykonané dielo bude splňovať kvalitatívne požiadavky definované objednávkou, pokynmi, platnými normami
STN EN, Európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, a inými súvisiacimi normami.
3. Dodávateľ podpisom týchto VOP prehlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa zmluvy, spadajú, resp. aj budú spadať do predmetu jeho
podnikania a má všetky potrebné oprávnenia k ich vykonávaniu. Pre tieto činnosti je plne kvalifikovaný, bude ich vykonávať samostatne, pod vlastným
menom, a na vlastnú zodpovednosť. Dodávateľ je oprávnený tieto činnosti vykonávať prostredníctvom svojich zamestnancov a iných poverených osôb,
ktorými bude disponovať v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe.
4. Dodávateľ vykoná dielo alebo obstará tovar na svoje náklady a nebezpečenstvo.
5. Dodávateľ je povinný pred začatím vykonávania diela alebo obstarávania tovaru, preveriť si vhodnosť všetkých pokynov, vrátane vhodnosti použitia
týchto pokynov (platí rovnako aj pre požiadavky v rámci objednávky). Odberateľ a dodávateľ podpisom VOP zároveň potvrdzujú bezvýhradnú aplikáciu §
551 Obchodného zákonníka, a to s vyššou mierou odbornej starostlivosti zo strany dodávateľa.
6. Odberateľ je po uzavretí zmluvy oprávnený (nad rámec ukladania pokynov) jednostranne meniť rozsah a podmienky dodávky, resp. je oprávnený meniť
rozsah a podmienky vykonávania diela, a tiež rozsah a špecifikáciu tovaru, ako aj dodacie lehoty. V prípade, ak dodávateľ od odberateľa obdrží požiadavku
na zmenu zmluvy v zmysle predchádzajúcej vety, dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote 3 dní odo dňa obdržania uvedenej požiadavky
odberateľa, kde v prípade, ak v uvedenej 3- dňovej lehote od zmluvy neodstúpi, má sa za to, že došlo k zmene zmluvných podmienok v zmysle nových
požiadaviek odberateľa podľa tohto bodu.
7. Odberateľ je oprávnený po uzavretí zmluvy od zmluvy kedykoľvek odstúpiť. V tomto prípade má dodávateľ nárok na úhradu účelne vynaložených
nákladov, ktoré mu do doby odstúpenia od zmluvy vznikli, kde uvedené náklady sa zároveň týkajú výlučne obstarania, resp. realizácie dodávky. V prípade,
ak dodávateľ ku dňu odstúpenia od zmluvy preukázateľne nezačal realizovať dodávku, t.j. preukázateľne neobstaral tovar alebo preukázateľne nezačal
s vykonávaním diela, dodávateľovi nárok na úhradu uvedených nákladov nevzniká.

4. REALIZÁCIA DODANIA
1. Dodávateľ je povinný dodávku realizovať v lehote, resp. lehotách podľa objednávky, a v prípade, ak v texte objednávky táto lehota nie je uvedená,
v lehote, resp. lehotách podľa príslušných pokynov, kde v lehote na realizáciu dodávky je zo strany dodávateľa potrebné, aby:
Ø v uvedenej lehote bolo tovar dodaný do podniku odberateľa, ak v zmysle objednávky dodanie, resp. prepravu tovaru zabezpečuje dodávateľ (platí
pre kúpne zmluvy),
Ø

v uvedenej lehote bolo odberateľovi umožnené prevzatie tovaru v sídle dodávateľa alebo v inej odberateľovi známej prevádzke dodávateľa, ak v
zmysle objednávky dodanie, resp. prepravu tovaru zabezpečuje odberateľ (platí pre kúpne zmluvy),

Ø

v uvedenej lehote bolo vykonané dielo dodané do podniku odberateľa, ak v zmysle objednávky dodanie, resp. prepravu vykonaného diela
zabezpečuje dodávateľ (platí pre zmluvy o dielo),

Ø

v uvedenej lehote bolo odberateľovi umožnené prevzatie vykonaného diela v sídle dodávateľa alebo v inej odberateľovi známej prevádzke
dodávateľa, ak v zmysle objednávky dodanie, resp. prepravu vykonaného diela zabezpečuje odberateľ (platí pre zmluvy o dielo),

(ďalej pre uvedenú dodaciu lehotu, resp. lehoty aj len „dodacia lehota“).
2. V prípade, ak v zmysle objednávky alebo pokynov sú súčasťou dodávky aj príslušné doklady (najmä doklady a protokoly z výstupných kontrol, atesty,
potvrdenia a protokoly o druhu a kvalite materiálov, atď.) (ďalej na účely tohto článku aj „doklady“), v dodacej lehote musia byť odberateľovi odovzdané
aj príslušné doklady, alebo odberateľovi musí byť umožnené aspoň prevzatie dokladov (ak sa na tom odberateľ a dodávateľ dohodnú). V prípade porušenia
uvedených povinností vo vzťahu k dokladom, sa dodávateľ dostáva do omeškania (rovnako ako s prípade omeškania s realizáciou dodávky), pričom aj
v prípade uvedeného omeškania platia všetky ustanovenia tohto článku a sankcie uvedené nižšie.
3. V prípade, ak dodanie, resp. prepravu vykonaného diela alebo tovaru do podniku odberateľa zabezpečuje dodávateľ, dodávateľ v plnom rozsahu
zodpovedá za omeškanie dopravcu s dodaním vykonaného diela alebo tovaru, a to tak, ako keby prepravu vykonával sám, t.j. je povinný uhradiť všetky

zmluvné pokuty a náhrady škody s tým spojené, a tiež znáša riziko možného odstúpenia od zmluvy.
4. Ak dodacia lehota nebola určená v objednávke, v pokynoch, alebo nebola osobitne dohodnutá, platí, že dodacia lehota je stanovená v trvaní 30 dní odo
dňa uzavretia zmluvy, kde v uvedenej dodacej lehote je dodávateľ povinný zabezpečiť splnenie všetkých svojich povinností vo vzťahu k realizácii dodávky,
a to tiež aj vo vzťahu k povinnosti na odovzdanie dokladov.
5. Dokladom o realizácii dodávky je dodací list vystavený zo strany dodávateľa a podpísaný odberateľom (resp. aj preberací protokol podpísaný
odberateľom a dodávateľom), v ktorom je riadne identifikovaná príslušná zmluva a dodávka (najmä prostredníctvom identifikácie príslušnej objednávky),
(ďalej spoločne aj len „dodací list“).
6. V prípade, ak dodanie, resp. prepravu vykonaného diela alebo tovaru do podniku odberateľa zabezpečuje dodávateľ, v rámci dohodnutej ceny znáša aj
náklady na úplné vyloženie dodávky v podniku odberateľa.
7. Ak nie je medzi stranami výslovne dohodnuté inak, obaly alebo obalové materiály v rámci dodávky, sa nepovažujú za zálohované, resp. vratné.
8. V prípade, ak sa dodávateľ dostane s realizáciou dodávky do omeškania, resp. z akýchkoľvek dôvodov nebude dodržaná dodacia lehota, je povinný
objednávateľovi uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0.05% zo sumy ceny uvedenej dodávky bez DPH (v súvislosti, s ktorou sa dodávateľ dostal do
omeškania), a to za každý deň omeškania.
9. V prípade, ak sa dodávateľ dostane s realizáciou dodávky do omeškania v trvaní viac ako 5 pracovných dní, resp. z akýchkoľvek dôvodov bude prekročená
dodacia lehota o viac ako 5 pracovných dní, odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
10. Dodávateľ podpisom týchto VOP zároveň berie na vedomie, že v prípade omeškania s realizáciou dodávky, môžu odberateľovi vzniknúť škody, a to
najmä v súvislosti s následným omeškaním odberateľa voči jeho zmluvným partnerom. Dodávateľ v tejto súvislosti berie na vedomie možnú výšku škody
do sumy 500.000 EUR.

5. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
1. V prípade, ak predmetom uzavretej zmluvy nie je dielo spočívajúce v opracovaní alebo inej úprave materiálov (resp. hnuteľných vecí) vo vlastníctve
odberateľa, odberateľ nadobudne vlastnícke právo k tovaru alebo k vykonanému dielu až okamihom, keď si prevezme vykonané dielo alebo dodaný tovar,
a to spravidla na základe dodacieho listu. Zároveň týmto okamihom na odberateľa prechádza nebezpečenstvo škody na tovare alebo na vykonanom diele.

6. ZÁRUKA ZA AKOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DODÁVKY
1. Podpisom týchto VOP zo strany dodávateľa, dodávateľ poskytuje odberateľovi záruku za akosť dodávky (záruku za akosť vykonaného diela
alebo dodaného tovaru), t.j. dodávateľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že tovar alebo vykonané dielo má a bude mať počas záruky za akosť vlastnosti v zmysle
objednávky a pokynov, a ak uvedené vlastnosti tovaru a diela neboli takto vymienené alebo určené, bude mať obvyklé vlastnosti (aj s ohľadom na článok 3.
bod 2). Záruka za akosť tovaru a diela je stanovená v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru alebo vykonaného diela zo strany odberateľa (ďalej aj len
„záruka“, alebo aj len „záručná doba“).
2. Odberateľ je oprávnený zodpovednosť za vady uplatňovať kedykoľvek počas trvania záručnej doby, pričom subjektívne lehoty (t.j. lehoty na uplatnenie
zodpovednosti za vady plynúce odo dňa zistenia vady) v tomto prípade nie sú stanovené a neplynú. Uvedené rovnako platí aj v prípade, ak odberateľ po
odovzdaní, resp. prevzatí tovaru alebo vykonaného diela uskutoční prehliadku tovaru alebo diela (a to bez ohľadu na výsledky tejto prehliadky), kde
odberateľ nie je pri uplatňovaní zodpovednosti za vady viazaný žiadnymi subjektívnymi lehotami plynúcimi odo dňa uskutočnenia uvedenej prehliadky.
3. Zároveň platí, že odberateľ na uskutočnenie prehliadky podľa predchádzajúceho bodu nie je povinný, a dodaný tovar alebo vykonané dielo môže bez
ďalšieho ďalej dodať svojim zmluvným partnerom (ktorí s dodávkou môžu taktiež ďalej obchodovať). Dodávateľ podpisom týchto VOP berie na vedomie,
že pri existujúcich vadách dodávky môžu zmluvným partnerom odberateľa (nad rámec nárokov zo zodpovednosti za vady) vzniknúť škody, ktoré si spolu
s ďalšími sankčnými nárokmi (najmä zmluvné pokuty, atď.) môžu uplatňovať u odberateľa, čím odberateľovi v dôsledku vadnej dodávky vzniknú voči
dodávateľovi nároky zo zodpovednosti za škodu. Medzi takto vzniknuté škody nárokovateľné od dodávateľa patria tiež vyvolané náklady v súvislosti so
vzniknutými vadami, a to najmä náklady na kontroly dodávky (najmä kontroly kvality, atď.), audity, testovanie, atď. Vo vzťahu k výške predpokladanej
škody platia rovnako ustanovenia článku 4. bodu 10.
4. V prípade, ak má dodávka neodstrániteľné vady (bez ohľadu na skutočnosť, či vady bránia alebo nebránia riadnemu užívaniu), odberateľ je oprávnený
v rámci nárokov zo zodpovednosti za vady odstúpiť od zmluvy, alebo je oprávnený žiadať zľavu z ceny.
5. V prípade, ak má dodávka odstrániteľné vady (bez ohľadu na skutočnosť, či vady bránia alebo nebránia riadnemu užívaniu), odberateľ je v rámci nárokov
zo zodpovednosti za vady oprávnený žiadať zľavu z ceny, alebo žiadať odstránenie vád zo strany dodávateľa alebo je oprávnený sám zabezpečiť odstránenie
vady, kde vzniknuté náklady v súvislosti s odstránením vady je oprávnený žiadať od dodávateľa. V prípade, ak si odberateľ uplatní nárok spočívajúci
v odstránení vady vo vlastnej réžii na náklady dodávateľa, dodávateľ je povinný odberateľovi bez ďalšieho uhradiť všetky náklady, a plnenia, ktoré u tretej
osoby odberateľ vynaložil v súvislosti s odstraňovaním vád dodávky, resp. nie je oprávnený namietať výšku týchto nákladov, a to s výnimkou prípadov, ak
dodávateľ preukáže, že tieto náklady sú neprimerane vysoké alebo došlo k nepoctivému konaniu.
6. V prípade, ak si odberateľ v rámci uplatnenia zodpovednosti za vady dodávky uplatní nárok spočívajúci v odstránení vád zo strany dodávateľa,
a dodávateľ zistené vady neodstráni v primeranej lehote, a následne ani v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia zodpovednosti za vady, odberateľ je oprávnený
u dodávateľa následne uplatniť akékoľvek nároky zo zodpovednosti za vady, ktoré sú uvedené v tomto článku, alebo ktoré mu vyplývajú z príslušných
záväzných predpisov, ak ustanovenia uvedených predpisov nie sú v rozpore s ustanoveniami tohto článku (najmä nároky uvedené v bode 4 a 5 tohto článku
ako odstúpenie od zmluvy, zľavu z ceny, odstránenie vád vo vlastnej réžii na náklady dodávateľa).
7. Odberateľ je oprávnený uplatňovať aj ďalšie nároky zo zodpovednosti za vady, ktoré mu vyplývajú z príslušných záväzných predpisov, ak ustanovenia
uvedených predpisov nie sú v rozpore s ustanoveniami tohto článku.

8. V prípade, ak má odberateľ po prevzatí dodávky podozrenie na vady tovaru, je oprávnený jednostranne zadržať úhradu ceny dodávky na dobu 30 dní odo
dňa prevzatia dodávky, kde počas uvedenej doby sa odberateľ s úhradou ceny nedostáva do omeškania. V prípade, ak odberateľ využije uvedené
jednostranné zadržanie ceny (a túto skutočnosť dodávateľovi oznámi), v uvedenej 30- dňovej lehote je zároveň povinný voči dodávateľovi uplatniť svoje
nároky zo zodpovednosti za vady dodávky v zmysle tohto článku.
9. V prípade opakovaných vád (bez ohľadu na to, či sú vady odstrániteľné alebo neodstrániteľné) platia ustanovenia tohto článku opakovane, pričom
odberateľ je v tomto prípade oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v bode 5 tohto článku.
10. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na právne a faktické vady dodávky, pričom právne vady dodávky sa považujú za neodstrániteľné, ak dodávateľ
odberateľovi riadne nepreukáže opak.

7. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cena tovaru alebo cena diela v rámci uzavretej zmluvy (ďalej spoločne aj len „cena“) vychádza vždy z obsahu objednávky (ktorá nadväzuje na obdržanú
cenovú ponuku), ak sa odberateľa a dodávateľ výslovne písomne nedohodnú inak. Cena je v objednávke uvedená bez dane z pridanej hodnoty.
2. Uvedená výška ceny zahŕňa všetky priame a nepriame náklady vzniknuté dodávateľovi v súvislosti s obstaraním a dodaním tovaru alebo diela (vrátane
všetkých priamych a nepriamych nákladov v súvislosti s vykonaním diela), pričom cena vždy zahŕňa aj náklady na prepravu, resp. dodanie tovaru alebo
vykonaného diela do podniku odberateľa (v prípade, ak prepravu zabezpečuje dodávateľ), ak sa odberateľ a dodávateľ výslovne písomne nedohodli inak.
3. Ak z obsahu objednávky alebo z osobitnej písomnej dohody odberateľa a dodávateľa nevyplýva iná splatnosť ceny, cena sa uhrádza až po prevzatí
dodávky (t.j. tovaru alebo vykonaného diela) odberateľom, kde splatnosť ceny je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry odberateľovi,
ktorá bola vystavená za účelom úhrady ceny. Príslušnú faktúru dodávateľ odberateľovi doručí v lehote 5 dní odo dňa prevzatia dodávky odberateľom, ale
nie skôr, ako v deň prevzatia dodávky odberateľom.
4. Cena sa uhrádza bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet dodávateľa uvedený na príslušnej faktúre.
5. Dodávky, ktoré zhotoviteľ vykonal nad rámec zmluvy, resp. zmluvného zadania bez písomného poverenia alebo písomného súhlasu odberateľa, nemá
odberateľ povinnosť uhradiť.
6. V prípade, ak má vykonávané dielo povahu v zmysle článku 8. bodu 8 a 9, v cene príslušného diela sú zahrnuté všetky prípadné odmeny v súvislosti
s prechodom majetkových práv k dielu na odberateľa, resp. odberateľ nie je povinný v súvislosti s prechodom majetkových práv dodávateľovi uhrádzať
žiadne peňažné alebo nepeňažné plnenia nad rámec úhrady ceny.

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. V prípade, ak je odberateľ oprávnený (v zmysle týchto VOP alebo záväzných predpisov) odstúpiť od zmluvy, odberateľ je vždy oprávnený odstúpiť od
príslušnej zmluvy aj sčasti (t.j. v čiastočnom rozsahu), ak je zároveň reálne možné aj rozdelenie, resp. oddelenie ceny pre časť zmluvy, ktorá nezaniká
odstúpením.
2. V prípade, ak odberateľ odstúpi od zmluvy, odberateľovi nezanikajú nároky na zmluvné pokuty vzniknuté ku dňu odstúpenia od zmluvy, a to aj napriek
tomu, že došlo k zániku zmluvy.
3. V prípade, ak odberateľ odstúpil od zmluvy pre porušenie akýchkoľvek povinností na strane dodávateľa, dodávateľ v tejto súvislosti nemá nárok na
úhradu akýchkoľvek nákladov, alebo plnení zo strany odberateľa, a to aj v prípade, ak tovar už obstaral, alebo začal s vykonávaním diela. V prípade, ak je
predmetom príslušnej zmluvy vykonanie diela v rozsahu opracovania alebo úpravy materiálu, resp. hnuteľných vecí v majetku objednávateľa, dodávateľ je
po zániku zmluvy povinný odberateľovi uhradiť ako škodu hodnotu týchto vecí, ktoré od neho prevzal v súvislosti s vykonaním diela (a následne došlo
k porušeniu zmluvy zo strany dodávateľa a odstúpeniu od zmluvy). Dodávateľ sa zodpovednosti za uvedenú škodu zbaví, ak odberateľovi v primeranej
lehote vydá uvedený materiál, resp. hnuteľné veci v pôvodnom stave bez zásahov.
4. V prípade akéhokoľvek odstúpenia alebo iného zrušenia zmluvy platí, že dodávateľ nemá nárok na úhradu vzniknutých nákladov alebo akýchkoľvek
plnení zo strany odberateľa v prípade, ak dodávateľ začal s realizáciou dodávky, t.j. začal so zhotovovaním diela, alebo začal s obstarávaním tovaru, a to aj
napriek tomu, že vedel alebo musel vedieť, že doposiaľ nemá od odberateľa k dispozícii všetky pokyny potrebné na riadnu realizáciu dodávky, alebo musel
predpokladať, že budúce doplňujúce pokyny odberateľa nedokáže splniť, resp. nie je daný predpoklad, že by ich dokázal splniť.
5. Odberateľ a dodávateľ sú oprávnení uskutočňovať akékoľvek jednostranné započítania vzájomných pohľadávok, a to aj vo vzťahu k nesplatným
pohľadávkam. Uvedené započítanie vzájomných pohľadávok je možné realizovať aj prostredníctvom započítacej faktúry (bez vyhotovenia osobitnej listiny
o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok).
6. Pre zmluvné pokuty a náhradu škody platí, že o výšku zmluvných pokút nedochádza k zníženiu náhrady škody, t.j. náhrada škody sa uhrádza v celom
rozsahu neznížená o zmluvné pokuty.
7. Za podnik odberateľa sa na účely týchto VOP považuje podnik, resp. prevádzka odberateľa na adrese Priemyselná 10, Trnava, Slovenská republika, ak
odberateľ výslovne dodávateľovi neoznámil inú adresu svojej prevádzky.
8. V prípade, ak vykonávané dielo, resp. jeho časť spočíva vo vytvorení, zmene alebo úprave počítačového programu, dodávateľ podpisom VOP vyhlasuje,
že pre každé jednotlivé dielo bude mať vždy k dispozícii všetky majetkové práva k uvedenému dielu, kde tieto majetkové práva budú následne prevedené
na odberateľa v zmysle právnych predpisov uvedených nižšie.
9. V prípade, ak vykonávané dielo, resp. jeho časť spočíva vo vytvorení, zmene alebo úprave počítačového programu, ide v celom rozsahu a bez výhrad
o dielo na objednávku, kde v zmysle § 91 ods.4 v spojení s § 90 zák. č. 185/2015 Z.z. (Autorský zákon) účinného na území Slovenskej republiky, majetkové
práva dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet odberateľ. Pri výkone majetkových práv k dielu nesmie dodávateľ udeliť tretej osobe súhlas na použitie
tohto diela a dodávateľ je povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k tomuto dielu.

9. DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA
1. Odberateľ a dodávateľ medzi sebou komunikujú najmä formou elektronickej pošty a telefonicky, pričom na preukázanie obsahu určitého úkonu alebo
prejavu vôle postačuje hodnoverný výpis z e-mailovej schránky odosielateľa alebo prijímateľa správy, kde prejav vôle (aj vrátane odstúpenia od zmluvy) je
konajúca osoba oprávnená uskutočniť aj formou elektronickej pošty.
2. V prípade, ak sa v texte týchto VOP označuje určitý úkon ako „písomný“, alebo je vyžadovaná písomná forma, je vždy potrebné, aby k listine o právnom
úkone pripojili svoje podpisy odberateľ a dodávateľ, pričom postačuje pripojenie podpisov aj vo forme postupne naskenovaných dokumentov. Uvedená
forma písomného právneho úkonu postačuje aj pri podpisovaní cenovej ponuky, a objednávky spolu s VOP.
3. Dodávateľ príslušnú cenovú ponuku a podpísanú objednávku spolu s VOP zasiela odberateľovi formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu
logistic@tomatrading.sk, alebo na inú e-mailovú adresu oznámenú na tieto účely zo strany odberateľa.

10. DOVERNOSŤ A MLČANLIVOSŤ
1. Odberateľ a dodávateľ sa podpisom týchto VOP zaväzujú dodržiavať obchodné tajomstvo a dôverné informácie.
2. Na žiadosť odberateľa je dodávateľ povinný s odberateľom uzavrieť Zmluvu o mlčanlivosti a ochrane obchodného tajomstva a ochrane práv duševného
vlastníctva (ďalej len „NDA zmluva“), ktorú je dodávateľ povinný dodržiavať. V prípade, ak dodávateľ NDA zmluvu odmietne uzavrieť alebo túto zmluvu
poruší, odberateľ je v tejto súvislosti oprávnený odstúpiť od akejkoľvek zmluvy, kde v tomto prípade dodávateľ nemá nárok na úhradu akýchkoľvek (aj
účelne vynaložených) nákladov v súvislosti s uzavretou zmluvou alebo zmluvami, a to aj v prípade, ak tovar už obstaral, alebo začal s vykonávaním diela.

11. POISTENIE DODÁVATEĽA
1. Dodávateľ je na požiadanie odberateľa povinný predložiť odberateľovi kópiu osvedčenia alebo poistky, resp. iného obdobného dokladu, ktorým preukáže
uzavretie poistenia pre poistenie podnikateľského rizika, resp. poistenia zodpovednosti za škody pre prípad zodpovednosti za vady, ujmy na zdraví, hmotnej
a nehmotnej ujmy alebo škody spôsobenej odberateľovi alebo tretím osobám v rámci plnenia zmluvy, pričom dodávateľ je povinný preukázať, že príslušné
poistenie nezaniklo, resp. stále trvá. V prípade porušenia uvedenej povinnosti, je odberateľ oprávnený odstúpiť od akejkoľvek zmluvy, kde v tomto prípade
dodávateľ nemá nárok na úhradu akýchkoľvek (aj účelne vynaložených) nákladov v súvislosti s uzavretou zmluvou alebo zmluvami, a to aj v prípade, ak
tovar už obstaral, alebo začal s vykonávaním diela.

12. ROZHODNÉ PRÁVO A ROZHODNÝ SÚD
1. V prípade, ak bola uzavretá zmluva o dielo, táto zmluva o dielo ako aj všetky právne vzťahy priamo alebo nepriamo vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo
(aj to aj v prípade právnych vzťahov vyplývajúcich z prípadnej neplatnosti tejto zmluvy), sa v otázkach neupravených, alebo v otázkach, ktoré neboli
dohodnuté, spravuje:
Ø ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a zák. č. 185/2015 Z.z. (Autorský zákon), ktoré sú účinné na území Slovenskej republiky
a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, ak je dodávateľom osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území
Slovenskej republiky,
Ø v zmysle Článku 3 nariadenia č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný
zákonník) a zák. č. 185/2015 Z.z. (Autorský zákon), ktoré sú účinné na území Slovenskej republiky a ostatnými právnymi predpismi platnými na
území Slovenskej republiky, ak je dodávateľom osoba so sídlom alebo miestom podnikania v inom členskom štáte Európskej únie.
2. V prípade, ak bola uzavretá kúpna zmluva , táto kúpna zmluva ako aj všetky právne vzťahy priamo alebo nepriamo vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy
(aj to aj v prípade právnych vzťahov vyplývajúcich z prípadnej neplatnosti tejto zmluvy), sa v otázkach neupravených, alebo v otázkach, ktoré neboli
dohodnuté, spravuje:
Ø ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), ktorý je účinný na území Slovenskej republiky a ostatnými právnymi predpismi
platnými na území Slovenskej republiky, ak je dodávateľom osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
Ø ustanoveniami Dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, a ustanoveniami Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru, ak
je dodávateľom osoba so sídlom alebo miestom podnikania v inom členskom štáte Európskej únie, kde v prípade otázok, ktoré nie sú upravené
v uvedených medzinárodných zmluvách, platí, že:
i) v zmysle Článku 3 nariadenia č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), sa príslušná kúpna zmluva v otázkach
neupravených, alebo v otázkach, ktoré neboli dohodnuté, spravuje ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), ktorý je
účinný na území Slovenskej republiky a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, ak je dodávateľom
osoba so sídlom alebo miestom podnikania v inom členskom štáte Európskej únie.
3. Ak je dodávateľom osoba so sídlom alebo miestom podnikania v členskom štáte Európskej únie (okrem Slovenskej republiky) platí, že všetky/akékoľvek
spory, ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú z akejkoľvek zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie v akejkoľvek forme, budú v prípade,
že sa odberateľ a dodávateľ nebudú vedieť dohodnúť na ich urovnaní; riešené, prejednávané a rozhodované v zmysle Článku 25 nariadenia č. 1215/2012 o
právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, pred súdmi na území Slovenskej republiky v zmysle slovenských
procesných predpisov, najmä v zmysle zák. č. 160/2015 Z.z. (Civilný sporový poriadok). Miestne príslušný súd prvej inštancie bude zároveň určený podľa
aktuálneho sídla odberateľa na území Slovenskej republiky.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. V rámci vzniknutých právnych vzťahov z príslušnej zmluvy platia vždy ustanovenia tých VOP, ktoré boli pripojené k príslušnej objednávke tvoriacej
obsah danej zmluvy.
2. Podpisom týchto VOP odberateľ a dodávateľ zároveň vylučujú, aby sa na právne vzťahy vzniknuté v rámci zmluvy, boli aplikované iné obchodné alebo
zmluvné podmienky, a to najmä obchodné podmienky platné u dodávateľa.

V _____________, dňa ______________

Za odberateľa:

______________________________
meno, priezvisko, funkcia
pečiatka odberateľa

V _____________, dňa ______________

Za dodávateľa:

______________________________
meno, priezvisko, funkcia
pečiatka dodávateľa

Odberateľ a dodávateľ uvedenými podpismi zároveň potvrdzujú vznik a uzavretie zmluvy v zmysle objednávky uvedenej na prvej strane tohto
dokumentu.

