
VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁKUPU 
1 POSOBNOSŤ VŠEOBECNÝCH PODMIENOK NÁKUPU 
Tieto všeobecné podmienky nákupu a všetky ich budúce znenia 
sú voľne dostupné na webovej stránke kupujúceho 
www.corplex.com.  
Akákoľvek objednávka prijatá dodávateľom znamená, že 
dodávateľ bezpodmienečne prijal tieto všeobecné podmienky 
nákupu, s výhradou akýchkoľvek výnimiek vopred dohodnutých 
stranami písomne. Preto dohoda medzi stranami o 
podmienkach objednávky zahŕňa v zostupnom poradí podľa 
dôležitosti: (i) nákupná objednávka (ii) tieto všeobecné 
podmienky nákupu (iii) špecifikácia kupujúceho (iv) ponuka 
dodávateľa potvrdená kupujúcim. 
V prípade, že ktorékoľvek z týchto ustanovení je neplatné, 
ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti. 
Ak  kupujúci neuplatní ktorékoľvek z týchto ustanovení voči 
dodávateľovi, nebude sa to považovať za zrieknutie sa jeho 
práv. 
2. OBJEDNÁVKA 
AK dodávateľ neoznámil písomne kupujúcemu odmietnutie 
objednávky  do 3 pracovných dní odo dňa zaslania objednávky 
považuje sa objednávka za akceptovanú  dodávateľom. 
Kupujúci môže zrušiť svoju objednávku v rovnakom časovom 
období. Ak dodávateľ začne plniť objednávku v tomto časovom 
období, má sa za to, že objednávku prijal. 
Dodávateľ musí dodržať podmienky objednávky, najmä pokiaľ 
ide o dodanie vyhovujúcich dodávok alebo poskytovanie 
vyhovujúcich služieb v dohodnutých lehotách. 
Akákoľvek odchýlka od týchto podmienok, ako sú akékoľvek 
zmeny v objednávke, musí byť písomná a akceptovaná 
kupujúcim. 
3. DODANIE 
3.1. Dodávateľ musí dodať dodávky v množstvách, v mieste 
dodania, v deň uvedený na objednávke, v prípade potreby 
doplnené technickými letákmi, návodom na použitie alebo 
bezpečnostnými pokynmi, ktoré musia byť napísané v 
slovenčine a / alebo angličtine. Dodávateľ zodpovedá za balenie 
dodávok, ktoré musia zodpovedať použitému dopravnému 
prostriedku a prepravovaným dodávkam. 
Kupujúcemu musí byť pri objednávke dodaný dodací list s 
uvedením referenčného čísla a množstva dodaných dodávok, 
ktorý musí kupujúci podpísať. 
Pokiaľ nie je v objednávke stanovené inak, dodávky sa dodávajú 
DDP - miesto dodania Incoterms® 2020. 
Služby sa prijímajú podpísaním spoločne odsúhlasenej správy, 
bez výhrad alebo po odstránení akýchkoľvek výhrad. 
3.2. Bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho nebude 
akceptovaná žiadna dodávka ani plnenie pred dátumom 
uvedeným na objednávke. 
Akékoľvek omeškanie, ku ktorému dôjde z akéhokoľvek 
dôvodu, ktoré nastane počas plnenia objednávky, musí byť 
okamžite nahlásené akýmkoľvek písomným spôsobom 
kupujúcemu. Takéto oznámenie nezbavuje dodávateľa žiadnej 
z jeho povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných 
podmienok nákupu. 
Ak nedôjde k vyhovujúcemu dodaniu alebo plneniu do 3 
pracovných dní od pôvodne dohodnutej lehoty, kupujúci sa 
môže rozhodnúť, že (i) objednávku zruší s okamžitou 
platnosťou, bez náhrady, pre celú objednávku alebo 
nedoručenú alebo nevyhovujúcu časť, s právom získať príslušnú 
náhradu a odmietnuť akúkoľvek dodávku potom, čo bol 
dodávateľ informovaný o zrušení. Táto refundácia sa môže 
uskutočniť započítaním proti akejkoľvek sume dlhovanej 
kupujúcim dodávateľovi; alebo (ii) nechať objednávku splniť 
treťou stranou na náklady a riziko dodávateľa. Týmito 
opravnými prostriedkami nie sú dotknuté žiadne škody, ktoré 
môže kupujúci požadovať od dodávateľa ako náhradu za stratu, 
ktorú utrpel v dôsledku zlyhania dodávateľa. 
3.3. Kupujúci si vyhradzuje právo na zmenu pôvodne 
dohodnutých množstiev a termínov dodania. Dodávateľ má 2 
pracovné dni na to, aby informoval kupujúceho o odmietnutí 
týchto zmien. V opačnom prípade sa tieto zmeny považujú za 
prijaté. 
3.4. Dodávateľ nemôže za žiadnych okolností priamo ani 
nepriamo postúpiť celú alebo časť plnenia objednávky (či už za 
úhradu alebo bezplatne) na tretiu osobu. Za žiadnych okolností 
nesmie zadanie zákazky zadať subdodávateľovi alebo ho nechať 
splniť treťou stranou bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

kupujúceho. Ak je takýto súhlas udelený, dodávateľ zostáva 
zodpovedný za riadne splnenie objednávky subdodávateľom v 
súlade s týmito všeobecnými podmienkami nákupu a za 
dodržiavanie pracovných predpisov platných pre 
zamestnávanie jeho zamestnancov subdodávateľom. 
4. CENY, FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
4.1. Pokiaľ nie je v objednávke stanovené inak, ceny sú pevné a 
nemeniteľné. Zahŕňajú všetky súvisiace náklady vrátane 
nákladov na dopravu, balenie, nakládku a vykládku, náklady na 
poistenie a colné poplatky, dane a odvody až do ich príchodu do 
priestorov kupujúceho. 
4.2. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať riziko spojené so zmenou 
okolností nepredvídateľných pri uzavretí objednávky a výslovne 
sa vzdáva všetkých práv s tým súvisiacich. 
4.3. Fakturácia sa neuskutoční skôr ako v deň, keď kupujúci 
prijme dodávky a / alebo služby. Faktúra musí obsahovať všetky 
informácie o objednávke na identifikáciu dodávok a / alebo 
služieb a ich kontrolu a musí k nej byť priložený doklad o prijatí 
dodávok a / alebo služieb. Faktúra musí byť zaslaná na 
fakturačnú adresu na prednej strane objednávky. 
4.4. Pokiaľ nie je v objednávke stanovené inak, cena je splatná 
akýmkoľvek spôsobom do 45 dní od konca mesiaca 
nasledujúceho po dátume vystavenia faktúry. 
4.5. Kupujúci si vyhradzuje právo započítať svoje dlhy 
akoukoľvek sumou, ktorú by mu mohol dlhovať dodávateľ. 
5. AKCEPTOVANIE  DODÁVOK KUPUJÚCIM 
Kupujúci si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek kontroly 
dodávok pri ich príchode do svojich priestorov bez toho, aby sa 
tým znížila alebo odstránila zodpovednosť dodávateľa. 
Akékoľvek dodávky, ktoré nie sú v súlade s objednávkou (z 
hľadiska kvality alebo množstva), môžu byť vrátené 
dodávateľovi na jeho vlastné náklady a riziko. Dodávateľ bude v 
každom prípade naďalej zodpovedný za chyby a nedostatky 
svojich dodávok, ktoré mohli uniknúť kontrole kupujúceho alebo 
ktoré sa zistia až pri použití dodávok. 
6. ZAMESTNANCI DODÁVATEĽA 
Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné ustanovenia 
Zákonníka práce Slovenskej republiky o nelegálnej práci a 
ustanovenia týkajúce sa zahraničných pracovníkov. 
7. PREVOD VLASTNÍCTVA A RIZIKA 
Pokiaľ nie je písomne stanovené inak, prevod vlastníctva 
dodávok sa uskutočňuje v súlade s pravidlami platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. Riziká týkajúce sa objednaných 
dodávok prechádzajú na kupujúceho dodaním. 
Akékoľvek ustanovenie o výhrade vlastníctva je voči 
kupujúcemu vykonateľné len po predchádzajúcej výslovnej 
písomnej dohode oboch strán. 
8. ZÁRUKY 
8.1. Dodávateľ, informovaný odborník, sa zaväzuje dodať 
dodávky, ktoré sú v súlade s požiadavkami kupujúceho a 
platnými predpismi. V opačnom prípade má kupujúci právo 
pozastaviť alebo odmietnuť platbu za nevyhovujúce dodávky. 
8.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho súhlasu 
kupujúceho nebude meniť vlastnosti a špecifikácie predávaných 
dodávok, materiálov použitých pri dodávkach alebo výrobného 
procesu a miesta výroby. 
8.3. Dodávateľ zaručuje kupujúcemu nerušené vlastníctvo 
predaného tovaru. 
8.4 Pokiaľ Dodávateľ neposkytne priaznivejšie zákonné alebo 
zmluvné záruky vo svojom obvyklom obchodnom styku, 
Dodávateľ poskytne kupujúcemu záruku na akékoľvek viditeľné 
alebo skryté vady, konštrukčné alebo výrobné vady a nezvyčajné 
opotrebenie dodávok a ručí,  že spotrebný materiál funguje 
správne a má dobrú výkonnostnú úroveň a to 2 roky od dátumu 
dodania. Dodávateľ nahradí dodávky alebo vráti náklady 
kupujúceho súvisiace s dodávkou čo najskôr, podľa rozhodnutia 
kupujúceho, ak tieto záruky nie sú splnené. 
9. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 
Každá strana si zachováva všetky svoje práva duševného 
vlastníctva  na dodávky a / alebo služby poskytované v súlade 
s objednávkou. 
Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, žiadne ustanovenie 
obsiahnuté v týchto všeobecných podmienkach nákupu sa 
nesmie vykladať tak, že udeľuje licenciu alebo právo na celé 
alebo časť práva duševného vlastníctva patriace ktorejkoľvek 
strane. 
Dodávateľ udeľuje kupujúcemu osobnú, nevýhradnú, bezplatnú 
licenciu na používanie a využívanie svojich práv duševného 



vlastníctva, ktoré sa vzťahujú na dodávky a / alebo služby, ktoré 
sú predmetom objednávky, iba na účely potrebné na použitie a 
prevádzku uvedených dodávok a / alebo služieb a aby dodávateľ 
splnil svoje povinnosti. 
Akékoľvek právo duševného vlastníctva pochádzajúce, získané 
alebo vyvinuté kupujúcim alebo dodávateľom v mene 
kupujúceho v súvislosti s využívaním a prevádzkou dodávok a / 
alebo služieb poskytovaných dodávateľom je a zostáva úplným 
a výhradným majetkom kupujúceho. 
Dodávateľ preberá plnú zodpovednosť a zaväzuje sa  odškodniť 
kupujúceho v plnom rozsahu v  prípade konania začatého na 
základe porušenia práva duševného vlastníctva tretej strany a 
spojeného s využívaním a prevádzkou dodaných dodávok a / 
alebo služieb kupujúcim. 
V prípade konania začatého proti kupujúcemu na základe 
porušenia práv duševného vlastníctva tretej strany, dodávateľ 
zostáva zodpovedný a odškodní kupujúceho za akékoľvek 
nároky, straty alebo škody a znáša všetky náklady a výdavky 
vzniknuté v súvislosti s súvislosť s uvedeným konaním v plnom 
rozsahu. Ak takéto konanie zabráni kupujúcemu vo využívaní 
dodávok a / alebo služieb, musí dodávateľ na svoje náklady a čo 
najskôr: 
- získať právo pre kupujúceho naďalej používať dodávky a / alebo 
služby v súlade s objednávkou bez porušenia práv duševného 
vlastníctva tretej strany; alebo 
- poskytnúť kupujúcemu alternatívne dodávky a / alebo služby, 
ktoré neporušujú práva duševného vlastníctva tretej strany 
alebo iné položky s rovnocennou alebo vylepšenou funkčnosťou 
alebo výkonom v súlade s objednávkou; alebo 
okamžite vymeniť uvedené dodávky a / alebo služby bez straty 
funkčnosti alebo výkonu, aby ich použitie neporušovalo žiadne 
práva duševného vlastníctva tretích strán. 
10.ZODPOVEDNOSŤ  
Dodávateľ zodpovedá a zaväzuje sa odškodňovať kupujúceho za 
všetky náklady (vrátane poplatkov za právne zastúpenie), 
záväzky, straty a škody, ktoré spôsobí kupujúcemu a akejkoľvek 
tretej strane, ktoré vzniknú v dôsledku plnenia objednávky a / 
alebo dodania dodávok v rozsahu, v akom takéto náklady, 
záväzky, straty a škody vzniknú porušením, nedbanlivým 
plnením alebo zlyhaním alebo oneskorením pri plnení týchto 
všeobecných obchodných podmienok dodávateľom. Ako 
odborník v oblasti svojej činnosti je dodávateľ plne zodpovedný 
za svoje technické rozhodnutia, bez ohľadu na akúkoľvek 
pomoc, ktorú mu mohol poskytnúť kupujúci. 
11. POISTENIE 
Dodávateľ súhlasí s uzavretím akejkoľvek poistnej zmluvy 
potrebnej na splnenie objednávky a jej udržiavanie v 
renomovanej poisťovacej spoločnosti na svoje vlastné náklady a 
v dostatočnom rozsahu. Dodávateľ súhlasí s poskytnutím 
poistného certifikátu a dokladu o zaplatení poistného na žiadosť 
kupujúceho. Dodávateľ sa vzdáva všetkých práv subrogácii ( 
získanie veriteľských práv postúpením pohľadávky) voči 
kupujúcemu a jeho poisťovateľom a zaväzuje sa získať rovnaké 
vzdanie sa práva od svojho poisťovateľa 
 
 

12. MLČANLIVOSŤ 
Všetky dokumenty, technické a predajné informácie, atď., ktoré 
kupujúci dodávateľovi zveril, sú dôverné. Nesmú sa nijakým 
spôsobom reprodukovať ani zverejňovať. Musia byť vrátené 
kupujúcemu najneskôr v čase dodania. 
Dodávateľ môže použiť meno kupujúceho len ako referenciu s 
predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho. 
13. DODRŽIAVANIE PREDPISOV 
13.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zákonné 
ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú zdravotného, 
bezpečnostného, životného prostredia a pracovného práva, 
ktorým podlieha. Ak dodávateľ bude pôsobiť na niektorom z 
prevádzok kupujúceho, dodávateľ súhlasí, že bude dodržiavať 
prevádzkové predpisy a zdravotné, bezpečnostné a 
environmentálne predpisy platné pre kupujúceho a ak bude 
potrebné, musí získať potrebné povolenia a oprávnenia, ktoré 
mu umožnia vstúpiť do prevádzky  kupujúceho. 
Kupujúci ďalej očakáva, že jeho dodávatelia budú konať eticky 
za každých okolností, najmä vo vzťahu k ľudským právam, 
pracovným podmienkam a ochrane životného prostredia, a to aj 
prostredníctvom uplatňovania a dodržiavania všetkých 
vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov. 
13.2.Dodávateľ súhlasí so splnením všetkých požiadaviek 
kupujúceho z hľadiska etiky a trvalo udržateľného rozvoja, ktoré 
požaduje kupujúci alebo jeden zo zákazníkov kupujúceho. 
Dodávateľ súhlasí, že bude dodržiavať ustanovenia 
protikorupčných zákonov, dohôd alebo predpisov, ktoré sa naň 
môžu vzťahovať. 
13.3.Každá strana uznáva, že koná ako nezávislý kontrolór 
osobných údajov spracúvaných v súvislosti s ich obchodnými 
vzťahmi a že musí dodržiavať svoje príslušné povinnosti podľa 
právnych predpisov o ochrane osobných údajov, európske 
nariadenie  č. 2016/679. 
14. PREVOD PRÁVA 
Dodávateľ prevedie na kupujúceho vlastníctvo všetkých vzoriek, 
prototypov a nástrojov, ktoré dodávateľ vyrába alebo vyrobil na 
účely splnenia objednávky. 
15. ODSTÚPENIE 
Ak dodávateľ neplní úplne alebo čiastočne niektorú zo svojich 
povinností, môže kupujúci objednávku kedykoľvek úplne alebo 
čiastočne zrušiť, a to kedykoľvek, v lehote 8 dní po zaslaní 
formálneho oznámenia dodávateľovi doporučeným listom, 
pokiaľ dodávateľ nezjednal v tomto čase nápravu. Všetky platby, 
ktoré už boli zaplatené za časť dodávok, ktoré neboli dodané 
alebo akceptované kupujúcim, je dodávateľ povinný vrátiť 
kupujúcemu okamžite v plnom rozsahu. Akékoľvek náklady, ako 
sú poplatky za vrátenie tovaru alebo pokuty, ktoré znáša 
kupujúci v dôsledku zlyhania dodávateľa, sa odpočítajú alebo 
účtujú dodávateľovi podľa uváženia kupujúceho. 
16 JURISDIKCIA, PRÍSLUŠNÉ PRÁVO 
Ak sa zmluvné strany nedohodnú na základe  gentlemanskej 
dohody, každý spor spadá do právomoci súdov kupujúceho, 
ktoré majú výlučnú právomoc, a to aj v prípade apelu(odvolania 
sa) tretích strán alebo viacerých odporcov. Rozhodným právom 
je slovenské právo. 
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