Všeobecné nákupné podmienky (VNP) AWU Precision
Slovakia k.s. (AWU)
I.

Platnosť VNP

1. Tieto podmienky platia pre všetky zmluvy, ktoré AWU ako kupujúci alebo ako
objednávateľ uzavrie, dovtedy, pokiaľ to nebude písomne alebo slovne ináč dohodnuté.
Odlišné obchodné podmienky dodávateľa nebudú súčasťou zmluvného vzťahu aj keď
neodporujú týmto VPN, alebo ich len dopĺňajú. VNP platia aj vtedy, ak AWU bezvýhradne
prijme dodávku dodávateľa, hoci sú mu známe jeho odlišné podmienky oproti VNP.
2. Tieto VNP platia tiež pre všetky budúce obchody s dodávateľom.
3. Práva, na ktoré má AWU v súlade so zákonmi vyšší nárok oproti VNP, zostávajú
neporušené.
II.

Uzavretie zmluvy

1. Objednávky, ako ich zmeny alebo doplnenia, majú platnosť len ak sú v písomnej
forme. Pri neformálnom uzavretí obchodu platí objednávka od AWU ako písomné
potvrdenie zmluvy.
2. Ak AWU nereaguje na návrhy, nároky alebo potvrdenia dodávateľa, neplatí to ako
súhlas, kým to nie je ináč slovne alebo písomne dohodnuté.
3. Dodávateľ vystaví potvrdenie objednávky a zašle ho AWU do 3 pracovných dní od
obdržania objednávky.
4. Ak AWU uzavrie s dodávateľom rámcovú zmluvu, týkajúcu sa nasledujúcich
dodávok (zmluva o cene), stáva sa takto objednávka od AWU záväznou dovtedy, pokiaľ
dodávateľ v priebehu 5 pracovných dní neoponuje.
III.

Obsah a rozsah zmluvnej povinnosti

1. Rozsah zmluvnej povinnosti dodávateľa vyplýva zo špecifikácií alebo popisov
výkonov, ktoré sú uvedené v uzavretej zmluve, ak niektoré chýbajú, tak z údajov a
prospektov daného dodávateľa.
2. Všetky dodávky majú zodpovedať najaktuálnejšej DIN alebo normám, ktoré vyhovujú
EU, pokiaľ to nie je ináč slovne alebo písomne dohodnutné.
3. AWU prevezme len objednané množstvá alebo počty kusov. Nedostačujúce alebo
prevyšujúce počty sú prípustné len po dohode s AWU. Ak sú dohodnuté dielčie dodávky,
je potrebné uviesť v dodacom liste zostávajúce množstvo.
IV.

Zmena zmluvnej povinnosti

1. Ak v priebehu plnenia zmluvy nastanú od pôvodne dohodnutých špecifikácií
odchýlky, ktoré sú účelné alebo nevyhnutné, musí ich dodávateľ neodkladne oznámiť
AWU. AWU následne oznámi, či súhlasí so zmenami, ktoré oproti pôvodnej objednávke
dodávateľ vykonal. Ak sa v priebehu plnenia zmluvy zmenia dodávateľovi náklady, sú
AWU aj dodávateľ oprávnení požadovať príslušné prispôsobenie náhrady.
2. AWU môže žiadať zmeny dodávok aj po uzavretí zmluvy pokiaľ je to pre dodávateľa
rozumné. Pri tejto zmene zmluvy musia obidvaja zmluvní partneri primerane zohľadniť
dôsledky zvýšenia alebo zníženia nákladov ako aj dodací termín.
V.

Dodací termín
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1. Dodací termín zadaný v objednávke je záväzný.
2. Ak dodávateľ zistí, že nebude môcť dodržať termín dodania, musí neodkladne AWU
oboznámiť z akého dôvodu to nie je možné a ako dlho bude meškanie dodávky trvať.
3. Ak sa dodávka z dôvodu omeškania, vzhľadom na ekonomické aspekty stane pre
AWU nepoužiteľnou, AWU nie je povinná prevziať dodávku. AWU je v tomto prípade
oprávnená aj odstúpiť od zmluvy.
4. V prípade omeškania dodávky patria AWU zákonné nároky. To isté platí aj v prípade,
ak služba nebola dodaná v plnom rozsahu alebo vôbec.
5. Nezáväzne od toho je AWU oprávnená od dodávateľa požadovať zmluvnú pokutu za
omeškanie dodávky vo výške 0,5% za každý začatý týždeň omeškania, maximálne však
5% z celkovej hodnoty dodávky.
6. AWU má právo uplatňovať sankcie pri omeškaní zmluvného plnenia.
VI.

Spôsob dodania, dokumenty

1. Dodávka má dodaciu podmienku , pokiaľ to nie je inak písomne dohodnuté, dodané
do závodu AWU Prešov.
2. S každou dodávkou je potrebné dodať dodací list s údajmi: č.objednávky, č.
objednaného materiálu. Zároveň je vystavená faktúra na AWU so zadaním č. objednávky
a č. obj . artiklu. Pri dodávkach materiálu je potrebné priložiť aj príslušný materiálový list.
VII.

Platobné podmienky

1. Cena zadaná v objednávke je záväzná. Následné zvvyšenie ceny, tiež pri rámcových
zmluvách nie je zásadne uznávané.
2. Ak nie je ináč písomne dohodnuté je objednávacia cena bez DPH.
3. Platba AWU je uskutočnená buď do 14 dní s 3% zľavou alebo do 60 dní netto, pokiaľ
to nie je výslovne a písomne dohodnuté inak.
4. Pri chybnom plnení zmluvy je AWU oprávnená platbu až do riadneho splnenia
zadržať.
VIII.

Záruka

1. Ak AWU zverí dodávateľovi materiál na ďalšie opracovanie alebo spracovanie, je
dodávateľ povinný nakladať s materiálom čo najstarostlivejšie.
2. Ak sa materiál pri opracovaní dodávateľom poškodí, alebo zničí, je dodávateľ povinný
zabezpečiť vhodnú náhradu vzniknutej škody. Škoda zahŕňa hodnotu materiálu ako aj
náklady AWU a iných zúčastnených dodávateľov.
3. Nároky, vzniknuté z prípadného omeškania dodávky spôsobeného poškodením,
zostávajú nedotknuté.
IX.

Garancia, Ručenie

1. Dodávateľ zaručuje že všetky služby zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky,
platným pravidlám a právnym predpisom a smerniciam orgánov verejnej správy,
profesijných a obchodných združení. V prípade nevyhnutnej odchýlky od týchto pravidiel,
musí dodávateľ získať súhlas AWU. Povinnosť záruky nie je týmto súhlasom obmedzená.
Ak u dodávateľa vzniknú pochybnosti ohľadom požadovaného zhotovenia pre AWU, musí
o tom dodávateľ bezodkladne písomne informovať.
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2. Zákonné nároky, obzvlášť na krátenie, odstúpenie, nedodanie alebo náhradu škody
prináležia AWU v plnom rozsahu.
3. Ak dodávateľ nespĺňa svoje zmluvné záväzky voči AWU v stanovenej lehote, môže v
naliehavom prípade AWU sama, alebo pomocou tretej strany vykonať potrebné opatrenia
na náklady a riziká dodávateľa a bez obmedzenia záväzku dodávateľskej záruky.
4. Akonáhle sú zistené nedostatky, poškodenie pri dodaní alebo iné podobné okolnosti,
AWU ich písomne ohlási dodávateľovi, najneskôr však do 4 týždňov po prevzatí dodávky.
5. Záručná doba trvá 24 mesiacov. Ak je tovar určený k ďalšiemu predaju alebo
spracovaniu vo výrobe AWU, záručná povinnosť začína v okamihu, ak je tovar použitý v
AWU na výrobok, najneskôr však do 12 mesiacov od prijatia tovaru do AWU.
6. Nároky na záruky AWU ako kupujúceho sú premlčané po 6 mesiacoch od nahlásenia
závady v rámci záručnej doby, nie však pred jej skončením.
7. Pre dodané diely, ktoré počas zisťovania závady nemôžu byť použité, sa záručná
doba predĺžuje o príslušný čas. Pre opravené alebo náhradné diely začína na základe
právnej zodpovednosti, nová záručná doba .
X.

Zodpovednosť za výrobok

1. Ak je AWU braná na zodpovednosť za porušenie úradných bezpečnostných pravidiel
alebo na základe domácej alebo zahraničnej zodpovednosti za chybný výrobok, a chybu
možno pripísať produktu dodávateľa, je AWU oprávnená túto náhradu škody žiadať od
dodávateľa, ak to bolo zapríčinené dodaním jeho výrobku. To platí aj pre náklady spojené
s výmenou alebo vrátením tovaru.
2. Dodávateľ je povinný, dodávané produkty označiť tak, aby boli dlhodobo
rozpoznateľné ako jeho produkty.
3. Dodávateľ má mať uzatvorené príslušné poistenie (poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú výrobkom) a na vyžiadanie ho preukázať AWU.
4. Dodávateľ zabezpečí používanie systému riadenia kvality zodpovedajúci stavu
najnovšej techniky, ktoré na vyžiadanie AWU preukáže. Ak to AWU považuje za potrebné,
uzavrie dodávateľ s AWU dohodu o zabezpečení kvality.
XI.

Ochranné práva

1. Dodávateľ zaručuje, že všetky dodávky sú oslobodené od ochraných práv tretích
strán a že prostredníctvom dodávky alebo využívania dodaných položiek nebudú
porušené patenty, licencie a iné práva tretej strany.
2. Dodávateľ oslobodzuje AWU a jej zákazníkov od nárokov tretej strany na porušenie
ochranných práv, a preberá všetky náklady, ktoré vzniknú AWU v tejto súvislosti.
3. AWU je oprávnená získať na náklady dodávateľa povolenie od oprávneného na
užívanie dotknutých dodávok.
XII.

Výhrady vlastníckeho práva

1. AWU si vyhradzuje vlastníctvo na všetky dodávateľom dodané materiály.
Spracovanie alebo zmena u dodávateľa budú vykonané pre AWU. Ak sú vyhradené
materiály spracované s položkami nepatriacimi AWU, tak získa AWU spoluvlastníctvo v
tejto veci v okamihu ich spracovania.
2. AWU si vyhradzuje vlastníctvo na zaplatené alebo predložené náradie. Dodávateľ je
zaviazaný náradie použiť výhradne na výrobu tovaru, objednaného od AWU.
3. Dodávateľ sa zaväzuje od AWU zaplatené alebo predložené náradie na žiadosť AWU
okamžite vydať.
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XIII.

Iné zmluvné dojednania

1. Zmluvní partneri sa zaväzujú všetky informácie vyplývajúce z tejto zmluvy držať v
tajnosti, pokiaľ nie sú všeobecne známe, zákonne nadobudnuté od tretích strán, alebo
nezávisle získané od tretích strán a používať ich výhradne pre účely tejto zmluvy. Ku
chráneným informáciám sa rátajú technické údaje, údaje o množstve, ceny ako aj
informácie o produktoch a ich vývoji, o súčasných i budúcich výskumných i rozvojových
plánoch a o všetkých údajoch zmluvného partnera.
2. Dodávateľ je povinný, všetky obdržané zobrazenia, výkresy, výpočty a iné podklady
držať v tajnosti, a pred treťou stranou zverejniť len s ústnym alebo písomným súhlasom
AWU, pokiaľ tieto obdržané informácie nie sú všeobecne známe.
3. Ak je to potrebné, dodávateľ má zodpovedajúco zaväzovať subdodávateľa.
XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Dodávateľ nesmie zmluvu alebo jej základné časti bez súhlasu AWU odovzdávať
ďalej.
2. Akonáhle je dodávateľ platobne neschopný, požiada o dočasného správcu, alebo je
zahájené konkurzné konanie, je AWU oprávnená celkom alebo zčasti od zmluvy odstúpiť..
3. Ak sa stanú jednotlivé časti týchto nákupných podmienok neplatnými, platnosť
ostatných podmienok zostáva nedotknutá.
AWU Precision Slovakia k.s.
Strojnícka 10
080 01 Prešov
www.awu.sk
Tel.:+421 51 7713 660
Fax:+421 51 7713 660
info@awu.sk
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