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Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania

rnosti. Neoddelitetnou súčasťou telto zmluvy su vuullvu,19 p

'i"řti*"]řŠu 
-i,'řr.i"ňe stiány otoznámene a akceptujú ich v plnom



obchodné podmienky dodania tovaru
( ďalej |en ,oPDí" )

l. Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zavezuje dodať Kupujúcemu tovar špeciflkovaný v Prílohe č. 1 Zm|uvy a previesť na neho vl8stnicke právo k

tovaru,Kupujúci sa zavázuje za riadne dodaný tovar zaplatiť dohodnutú cenu. Tovar sa považuje za riadne dodaný až po overení
množstva, kvality a úplnosti sprievodných dokladov, potrebných na prevzatie a uživanie tovaru (v slovenskom jazyku), k nemu
vystavených, V prípade ich nesúladu s podmienkami stanovenýmizmluvou, má Kupujúci práVo tovar odmietnuť, Predávajúci
Vyhlasuje, že je vlastníkom tovaru a ním dodávaný tovar nie je zaťažený právami tretích osób,

ll, cana
1. cena tovaíu je dohodnutá v súlade §o zákonom NR sR č, 1al1996 z. z. o cenách V znení neskoršlch predpisov, Dohodnutá cena

uvedená v zmluve je bez DPH a je stanovená pre každú položku samostatne. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH v zmysle
platných právnych predpisov,

lll. Lehota dodania tovaíu
Predávajúci je povinný dodať tovar v termíne uvedenom Vzmluve, Kupujúci pr€berá tovar len v pracovných dňoch, a to v čase od
8:00 do 17:00 hodiny, v inom čase len po píedošlej písomnej dohode s Kupujúcim,

lV.Dodaci6 podmienky
1, Vlastnicke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim, Prevzatie

riadne dodaného tovaru Kupujúci Predávajúcemu potvdí písomne (napr, potvrdenim dodacieho listu, vážneho listku, prislušnej
ča§ti prepravného listu clMR, óiiného prepravného dokladu),

2, Vykládku tovaru zabezpečí Kupujúci na Vlastné náklady a na Vlastné nebezpečenstvo, Kupujúci zodpovedá za dodžiavanie
predpisov BozP osobami vykonáVajúcimi vykládku tovaru,

3, Tovar sa považuje za riadne dodaný Kupujúcemu okamihom, kedy ho Klpujúci V mie§te dodania od Predávajúcaho prevezme,
Píevzatie Tovaru a dokumentácie v mieste dodania Kupujúci potvrdí podpisom dodacieho listu, prostíednictvom kontaktnej osoby
alebo prostredníctvom inej osoby oprávnenej v mieste dodania tovar prevziať, Dodací list je písomný dokument, ktonim kontaktné
osoby zmluvných strán potvrdia dodanie tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, Dodací list bude obsahovať najmá, nie Však výluěne,
špecifikáciu dodaného tovaru, vrátane typového označenia \^irobku, označenie výrobným číslom, rozmer, množstvo v mernei
jednotke, hmotnosť tovaru a číslo materiálovej položky (interné označenie tovaru u Kupujúceho), pečiatku preberajúceho skladu a
podpis preberajúcej osoby oprávnenej píevziať tovar za Kupujúceho, adresu miesta a dátum prevzatia tovaru, číslo zmluvy, meno a
priezvisko vodiča pozemného motoíového Vozidla uvedené čitaterne paliěkovým pismom a jeho podpis, evideněné číslo
pozemného motorového vozidta, ktonim sa uskutočnila preprava tovaru. Dodaci list musí obsahovať aj názov KUpujúceho a adresu
jeho sídla v zmysle zápisu v obchodnom registri, adre§u miesta dodania a dátum prevzatia tovaru.

V. Balenie,obal tovaru a odpady
í. cena je určená Vrátane balenia. Všetky škody. ktoré vzniknú v dósledku toho, že balenie nezodpovedá charakteru dodávky, znáša

Predávajúci.
Vl.Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody
1, zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom §pósobe fakturácie:
a) Vo výške 100% zceny V zmysle Prílohy č, 1 zmluvy je oprávnený Predávajúci íakturovať najskór Vdeň Vyst8venia objednáVky

Kupujúcim,
2. Faktúía musí obsahovať Všetky náležitosti v zmysle pIatných právnych predpisov
3. Uhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Predávajúceho uvedený v zmluve, Akákolvek zmena účtu

Predávajúceho sa považuje za zmenu zmluvy. ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s týmito
oPDT. Kupujúci nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak Vpo§ledný deň lehoty splatnosti zadá prikaz na ]ej úhradu svojmu
peňažnému ústaV!,

4. Predávajúci je oprávnený fakturovať najskór V deň vysiavenia objednávky Kupujúcim,
5- Faktúra musl obsahovať všetky náležitosti V zmysle platných právnych predpisov ako aj jednotný kód výrobkov podla klasifikácie

produkcie. Ku faktúre musi byť prislušné píepíavné doklady a V prípade dovozu tovaru z tretích k€jin (t.j. z klajin, ktoíé nie sú
ělenskými štátmi Európ§kej únie) aj colné Vyhlásenie na prepustenie tovaru, Predpokladom pre zaplatenie konečnej faktúry je
dodanie technickej dokumentácie, špecifikácie a atestov o vykonaných skúškach a použitých materiáloch a iných listín, ak sú
požadoVané.

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, Kupujúci ie oprávnený faktúru vrátiť
Predávajúcemu na píepracovanie a/alebo doplnenie stým, že nová |ehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej
a/alebo doplnenej faktúry Kupujúcemu,

7, za nedodňar.,ie lehoty splatnosti faktúry je PredáVajúci opráVnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení
obchodného zákonníka,

8. za nedodržanie lehoty dodania tovaru podl'a zmluvy je PredáVajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu Vo výške 0,05 o/o

z kúpnej ceny nedodaného tovaru vrátane DPH zakaždý, q začalý deň omeškania. Právo Kupujúceho na náhladu škody tým nie je
nijako dotknuté,

9, V prípade omeškania Predávajúceho s odstránenim Vady p|nenia, je PredáVajúci povinný uhrad]ť zmluvnú pokutu Vo výške 1 % z
ceny reklamovanej časti dodaného lovaíu za každý,4zaÉatÝ deň omeškania, s ňadnym vybavením reklamácie Uplatnenej
Kupujúcim v zmysle článku Vll, bodu 5, týchto oPDT, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania.

10_ Predávajúci sa zavázuje, že svoje pohladávky voči Kupljúcemu nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez
písomného súh|asu Kupujúceho, V píípade porušenia tohto dojednania je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu
vo výške 20 % z hodnoty pohladávky, ktorú postúpil, Ple vylúčenie akýchko|'vek pochybnosti týmto nie je dotknutá neplatno§ť
takéhoto úkonu. Právo Kupujúceho na náhíadu škody tým nie je nijako dotknuté.

1 1, Predávajúci nie je opíávnený jedno§tranným úkonom započltať pohtadávku vyplývajúcu zo ZmIuvy proti pohl'adávke Kupujúceho,
12, PredáVajúci zodpovedá za škody, ktoré spósobi Kupujúcemu alebo tretím osobám v súvislosti s plnením podla Zmluvy, Ak vznikne

Kupujúcemu škoda na veciach, práVach alebo iných majetko\^ých hodnotách v dósledku porušenia povinností uvedených v zmluve
zo strany Predávajúceho, je Predávajúciza tieto škody zodpovedný a je povinný Kupujúcemu uhladiť tieto Vzniknuté škody. Formou
úhíady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Ak škodu spósobila tíetia osoba, ktorej Predávajúci zveíil plnenie
svojej povinnosti, za škodu zodpovedá PredáVajúci, Právo Kupujúceho na náhradu škody nie je up|atnením zmluvnej pokuty
v zmysle bodov 8 a 9 tohto článku oPDT nijako dotknuté,

Vll. zodpovednosť za vady a záručná doba
1_ Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku Vdlžke naimenej 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. U tovarov, pri

ktoných Predávajúci či výrobca deklaruje dlhšiu dobu záruky, platí takto deklarovaná záručná doba. záruóná doba začina plynúť
dňom podpisania dokladu, ktorý potvídzuje dodanie a píevzatie tovaíu, opráVneným zástupcom Kupujúceho.



2, Ak sa počas zá.Učnej doby vyskyinú vady na dodanom tovare, na ktoré sa vzťahuje záruka, Kupujúci je povinný ich pisomne
lek|amovať V lehote do 30 dní odo dňa ich zistenia. Písomne vyhotovená íeklamácia musi obsahovať najmá tieto záktadné údaje -
čí5lo zmluvy, dátum dodania, druh dodaného tovaru a reklamované množstvo a vol'bu nároku podta bodu 4. tohto článku oPDT.

3, zárlka sa nevzťahuje na vady tovaru spósobené:
a) nespíávnou manipuláciou alebo skladovaním zo strany Kupujúceho (uvedené sa neuptatni, ak Kupujúci nebol Predávajúcim

riadne informovaný o správnom spó§obe manipulácie a/alebo skladovania iovaru),
b) vonkajšími udalosťami, ak ich nespó§obil Predávajúci alebo osoby, s ktory'ch pomocou PredáVajúci plnil svojzáVezok,4. Kupujúcije (podl'a Vlastného Uváženia) oprávnený si up|atniť, v pripade vadného plnenia, niektoný z nasledujúcich nárokov,

. ich kombináciuI
výmena Vadného tovaru za tovar bez Vád,
odstránenie vád opravou tovaru (ak sú opraviterné) Píedávajúcim, resp. na jeho náklady,
dodanie chýbajúceho tovaru,
zníženie kúpnej ceny o zl'avu zkúpnej ceny, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty tovaíu v dósledku kvalitatíVnych vád,
minimálne Však o 10olo z kúpnej ceny,

5, Predávajúci je povinný Vybaviť reklamáciu §pósobom určeným Kupujúcim V zmysle bodu 4. tohto élánku oPDT, a to najneskór
v lehote do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie Predávajúcemu. záruéná doba na tovaí §a predlžuje o dobu, počas ktorej nebol
tovar spósobi|ý k užíVaniu.

6, Prevzatie tovalu móže byť Kupujúcim odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,
7, V prípade neuznania reklamácie vady tovaru Predávaiúcim je Kupujúci oprávnený vykonať laboíatóme ěi iné vhodné skúšky za

úóelom preukážania existencie Vady tovaru, V pripade, ak sa skúšaním podl'a predchádzajúcej vety preukáže existencia
reklamovanej vady tovaru, zavázuje sa Predávajúci nahradiť Kupujúcemu náklady s tým spojené,

vlll. ukončenie zmluvného vďahu
1, zmluva móže zaniknúť:

e) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie Vzájomných závázkov a pohl'adávok,
f) odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených V § 344 anasl, obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených

v Zmluve alebo bode 3 tohto článku oPDT,
g) pisomným oznámením Kupujúceho, ak nastanú dóvody podta bodu 2 tohto článku oPDT.

Kupujúci je oprávnený písomne oznámiť Predávajúcemu, že
zm|uva zaniká, ak nastali nasledovné dóVody|

a) ak Kupujúci zisti, že Predávajúci má nesp|nenú povinnosť vypíatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho
subdodávatel'om, V súVislosti s plnenim tejto Zmluvy,

b) Predávajúci bo| právoplatným rozhodnutim §údu vymazaný z registra paňnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným
rozhodnutím uradu pre Verejné obstarávanie uložený zákaz úěa§tivo Verejnom obstarávaní,

Doručením pi§omného ožnámenia podla tohto bodu Zmluva zanikne (s úěinkami ex nunc),
3, Nasledovné pofušenia zmluvných povinnosti zo strany

PredáVajúceho §a považujú za podstatné s práVom Kupujúceho okamžite bez d'alšieho od zmluvy písomne odstúpiť:
a) ak sa predávajúci dostane do omeškania so splnením ktoíéhokollek svojho závázku o viac ako 60 dni,
b) ak dodaný tovar nebude splňať dohodnuté kvalitatíVne parametre, pričom náíok Kupujúceho na zmluvnú pokutu a náhradu

škody tým nie sú dotknuté,
c) ak Predávajúci nezačne, preruší alebo zaslavi plnenie podla zmluvy z iných dovodov ako dóvodov na strane Kupujúceho

alebo z dóvodov skutočností, ktoré PredáVajúci nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani píi Vynaložení náležitej
starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,

d) ak §a vyhlásenie PredáVajúceho o tom, že nie je partnerom verejného sektora ukáže ako nepravdivé alebo po tom, čo sa
Predávajúci partnerom verejného sektora stal, nepodal V lehote podl'a bodu 2 v čtánku lx, náVrh na zápi§ do RPVS,

e} ak sa na plnení zmtuvy podiela subdodáVatel, ktoFi je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS,
0 ak PredáVajúci nesplní ktorúkol'vek z povinností podl'a bodov 2 až 7 ělánku X, týchto oPDT,

4. Kupujúci je oprávnený okrem prípadov Uvedených v bode 3
tohto élánku oPDT odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak Predávajúci porušil ďalšie povinnosti, ktoré ínu vyplývajú z ustanovení
zmluvy alebo z lstanovení príslušných práVnych predpisov, Kupujúci je Vtomto pripade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po
druhom porušení ktorejkolvek poÝinnosti zo strany PíedáVajúc€ho, pricom Kupujúci po pNom porušeni povinnosti pisomne
upozorní Predávajúceho na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že píi ďalšom
porušení ktorejkol'Vek povinnosti odstúpi od Zmluvy, Kupt]júci V Upozorneni uvedie lehotu na nápravu, ak sa Vyžaduje,

5, Píedávaiúci je opíávnený odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov
uvedených v §344 a nasl, obchodného zákonníka aj V prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej
podlb článku Vl. bod ,l, týchto oPDT o viac ako 60 dni.

6. Predávajúci je opráVnený od Zmluvy odstúpať aj v prípade, ak
Kupujúci opakovane závažným spósobom poruší d'a|šie povinnosti, ktoré mu Vyplývajú z ustanoveni ZmIuvy alebo z ustanovení
príslušných právnych p.edpisov. Predávajúcije v tomto prípade opíávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušeni ktoíejkolvek
povinnosti zo strany Kupujúceho, pričom predáVajúci po prvom porušení povinnosti pisomne upozorní Kupujúceho na poíušenie
zmIuvných podmienok alebo ustanovení práVnych predpisov § upozornením, že prid'alšom porušení ktorejkol'vek povinnosti odstúpi
od zmluvy, Predávajúciv Upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje,

7, od§túpením od zmluvy podl'a tohlo ělánku zanikajú všetky práva
a povinnosti stíán zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody Vzniknutej porušením zmluvy. nárokov na dovtedy vzniknuté
zm|uvné resp, zákonné sankcie a úroky z omeškania, náíokov vyplýVajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovanl záluky a
zodpovednosti za ýady za časť predmetu zmluvy, ktorá bo|a do momentu odstúpenja zrealizovaná, ako aj s Výnimkou povinností
§úvisiacich § odovzdaním a prevzatím éasti predmetu zmluvy vykonanej do momentu od§túpenia, povinnostiPíedávajúceho podta
bodu 9 tohto ělánku týchto oPDT, zmluvných ustanovení týkajúcich sa vol'by práVa alebo vol'by obchodného zákonníka, riešenia
sporov medzizmluvnými stranamia iných ustanovení, ktoré podla prejavenej Vóle stíán alebo vzhl'adom na svoju povahu majú tNať
aj po ukončenízmluvy,

8. zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude
účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane, V pripade odstúpenia od zmluvy predmet zmluvy alebo jeho čast'. ktorá bola
Vykonaná a uhíadená do momgntu od§túpenia, ostáva Výhradným majetkom Kupujúceho, Tovar, ktoí,i do odstúpenia od Zmluvy
nebol Kupujúcim Uhradený, prevezme od Kupujúceho PredáVajúci na Vlastné náklady v čase a mieste Určenom Kupujúcim, a to
bezodkladne na výzvu Kupujúceho, najneskór však do iroch píacovných dní,

9. Po odstúpenl od zm|uvy je Predávajúci povinný počínať si tak,
aby sa zabíánilo škode bezpíostredne hrozaacej Kupujúcemu nedodaním tovaru príp. minima|izovali straty a za tim úcelom Vykonať
Všetky potrebné opakenia,

10. Po odstúpeni od Zmluvy zo strany Predávajúceho pre po.ušenie
povinností Kupujúcim, je Kupu.iúci povinný uhradiť predmet zmluw, alebo jeho ča§ť, ktorú prevzal do momentu odstúpenla,

resp
a)
b)
c)
d)



11. Kupujůci móže Zmluvu Vypovedať len písomne, ato aj bez
udania dóvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne mesia@ a začina plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, V ktorom bo|a pisomná výpoveď zmluvy doručená PredáVajúcemu. Uplynutím \^ipovednej
lehoty zmluva zaniká,

lx. Postavenie Prgdávaiúceho
1, PredáVajúci vyhlasuje, že ku dňU podpísania zmluvy:

I je zaoisanÝ v r€istri partnerov Verejného sektora v zmysle z ákona č. 31512016 z. z. o registri paňnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektoďch zákonov (d'alej len 'RPVS") a tiež každý Predávajúcemu známy subdodávatel'V priamom alebo
nepíiamom rade, ktoni je partnerom verejného sektora je zapísaný v RPVS.

E nie je partnerom verejného sektoía v zmysIe zákona č.315/2016z, z. o registri partnerov verejného sektoía a o zmene a
doplneni niektoných zákonov V pripade, že sa Predávajúci po podpise Zmluvy partnerom Verejného sektoía stane, je povinný
o tejto skutočnosti písomne infoímovať Kupujúceho najneskóí do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na
základe ktorého sa PredáVajúci paňneíom Verejného sektora stal, V íovnakej lehote sa Predávajúci zavázuje podať na
registrujúci orgán návrh na zápis do RPVS. V pripade, ak Predávajúca nepodá návrh na zápis do RPVS spósobom
dojednaným V tomto bode, je PledáVajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny tovaru
dojednanej v ěasti l zmluvy.

2, Ak je Pledávajúci zapísaný v RPVS, PredáVajúci je povinný Kupujúcemu písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov
o jeho osobe V RPVS alebo jeho Výmaz z RPVS najneskór do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo Výmazu V
RPVS. V prípade omeškania PredáVajúceho so splnením teito povinnosti, je Predávajúci povinný uhíadiť Kupujúcemu zmluvnú
pokutu Vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania,

3, PredáVajúci sa zavázuje zabezpečiť, aby sa na plnenizmluvy nepod]elal subdodávaiel', ktoni Je partnerom verejného sektora a nie
je zapísaný v RPVS. Ak Predávajúci poruší túto povinnosť je Kupujúci opráVnený uplatniť si Voči PredáVajúcemu zmlUVnú pokutu Vo
výške 5% zceny tovaru dojednanej Včasti lzmiuvy, minimálne však Vo Výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného
subdodávatefa), zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti Vo fzťahu ktomu istému subdodávaterovi udeliť aj
opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac,

4. PredáVajúci nesmie byť V čase uzatvorenia zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7l20o5 z.z_ o konkuze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorich zákonoV,

5, Predávajúci nesmie previesť svoje práva vyplýVajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
§trany, V opačnom prípade je takýto prevod píáv nepIatný,

x. Povinnosti Predávajúceho v súVislosti s priamymi subdodávatel'mi
1. Predávajúci zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo pokebného konania riadne avčas

svojich subdodáVatelov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a včas samotného PredáVajúceho.

2. Predávajúci je opíávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávatel'ov, Kori sú uvedenl V zozname
subdodávatelov, ktoíý tvorí píílohu č, 2zmluvy (ďalej |en ,,zoznam priamych subdodávatel'ov"),

3. Predávajúci je oprávnený počas tNania Zmluvy zmeniť subdodávateta uvedeného u zozname priamych subdodávatelbv len s
predchádzajúcim pisomným súhla§om Kupujúc€ho. V písomnej žiadosti Predávajúceho o udelenie súhlasu je Predávajúci povinný
uviesť o subdodávatel'ovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávatel'ov, Kupujúci pisomne upovedomi
Predávajúceho o svojom rozhodnutí v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prIpade
neudelenia súhlasu uvedie príslušné dóvody, Ak sa Kupujúci vlehote podl'a predchádzajúcej Vety k žiadosti Predávajúceho
nevyjadri, znamená to súhlas Kupujúceho so subdodávatel'om.

4, Ak Kupujúci zistí, že subdodávateí nie je schopný plniť si svoje žávázky alebo nevykonáva príslušnú čast'predmetu Zmluvy riadne
móže od Predávajúceho okamžite požadovať náhradu za subdodávatel'a, PredáVajúci je povinný spósobom podl'a bodu 4 tohto
článku Xl, žiadosti o náhradu vyhovieť najneskór do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Kupujúceho alebo v tejio lehote Kupujúcemu
oznámiť, že pri§lušný predmet plnenia bude plnit'sám, Požiadavka Kupujúceho, na zmenu subdodáVatel'a podla tohto bodu, nemá
Vplyv na povinnosť PredávaJúceho plniť na základe zmluvy riadne a včas,

5, Ak počas plnenia zmluvy dójde kzmene v subdodávateloch, Predávajúci je povinný predložiť Kupujúcemu aktuálny zožnam
priamych subdodávatel'ov do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluVy s novým §ubdodáVatelom (doplnenie subdodávatel'a do
zoznamu) alebo odo dňa skoč€nia zmluvy so subdodávatelom (vynechanie subdodávatel'a zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny
zoznam bude predložený V rozsahu údajov podl'a prílohy é. 2zm|uvy. Na požiadanie Kupujúceho je PredáVajúci povinný
Kupujúcemu preukázať deň uzawelía zmlllvy s novým subdodávatel'om alebo deň skončenia zmluvy so subdodávatel'om, a to
predloženim originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončeni zmluvy, do sp.acovných dní odo dňa doručenaa žiadosti.

6, Predávajúci kU dňu uzavretiazmluvy predložil Kupujúcemu písomný a neodvolatelný súhlas o§oby opíáVnenej konať za
§ubdodávatera uvedeného v zozname subdodávaterov, s poskytnutím a spracovaním osobných údajov s ná|ežitosťama podla bodu
9 tohto článku x (d'alej |en ,,súhlas so spracúvanim osobných údajov"), s Výnimkou píipadu kedy sa súhlas so spracovanim
o§obných údajov nevyžaduje v píípade osobných údajoV, ktoré Už boli zverejnené v súlade s platnými plávnymi predpismi.

7, súhtas so spracúVaním osobných údajov, je Predávajúci povinný predložiť aj V prípade doplnenia nového §ubdodáVatera do
zoznamu subdodávatelov, spolu s aktuálnym zoznamom subdodávatelbv,

8, súhlas so spracúvanim osobných údajov mu§i obsahovať náležitosti podl'a zákona a. 12212013 z. z. o ochrane osobných údajov
a o žmene a doplnenl niektoďch zákonov, najmá údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáVa, na aký účel, rozsah
osobných údajov a čas platno§ti §úhlasu, súhlas na poskytnutie a spracúVanie osobných údajov musí byť p|atný aspoň do lplynutia
platnosti a účinno§ti tejto zmluvy. súhlas musí byť Vlastnoručne podpísaný osobou, ktoíá súhlas dáVa.

9, Ak Predávaj!]ci poskytne Kupujúcemu osobné údaie osoby opráVnenej konať za subdodávatel'a bez predloženia súhlasu na
spracúvanie osobných údajov, je povinný nah.adiť Kupujúcemu píípadnú škodu, ktorá by lým Kupuiúcemu vznikla, V.átane
prípadných peňažných §ankcií zo strany štátnych orgánoV,

10. Predávajúcije povinný pí§omne oznámiť Kt]pujúcému akúkollek zmenu údajov o subdodávatel'ovi, a to najneskór do 10 dní, od
kedy sa o zmene dozvedei, Pod pojmom ,,údaje o subdodávaterovi" sa myslia najmá údaje uvedené v prílohe č, 2 Zmluvy, zmena
práVnej formy subdodávatel'a, zmena základného imania subdodáVatel'a, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného
konania alebo likvidácie subdodávatela,

11. V prípade,ak Predávajúci poverí časťou plnenia Zmluvy subdodáVatel'a V rozpore s dojednaním bodu 3 tohto ólánku oPDT alebo
zmeni subdodávatelá v íozpore 5 dojednanim bodu 4 tohto článku oPDT, je Predávajúci povinný uhíadiť zmluvnú pokutu Vo Výške
5 % z ceny tovaru dojednanej V časti lzmluvy,

t2. V prípade omeškania PredáVajúceho s plnením ktorejkolvek povinnosti Predávajúceho v zmysle bodoV 5 až 7 tohto článku oPDT je
Predávajúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo vliške 50 € za každý, i začatý deň omeškania-

xl. záverečné ustanovenia
í. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť |en formou ěislovaných plsomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch

zmluvných strán,



3,
4.

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvouvrátane týchto oPDT, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia
prislušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami občianskeho zákonníka a všeobecne záVáznými
práVnymi predpismi,
Ustanovenia zmIUVy a jej prlloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto oPDT.
zmluvné strany sa dohodli, že Všetky technické, cenové, odborné infomácie a iné skutočnosti, s ktoďmi Kupujúci oboznámil
Predáv8júceho poěas plnenia predmetu tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez
predchádzajúceho pisomného súhlasu Kupujúceho. Tento závázok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podla zmluvy a to
bez časového obmedzenia.
Písomnosli týkajúce sa zmluvy doručené poštou na adíes! adresáta §a považujú za doručené priamo do ieho vlastných rúk aj keď
táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adlesátom neprevzatá alebo nedoručitelná, a to dňom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň íiadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť spáť Vrátená
odosielate]'ovi,
Rozhodné práVo je právo slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie pripadných sporov zo zmluvy je ten §úd, ktoď
je vecne a miestne príslušný Vec prejédnať a rozhodnúť podra píáva slovenskej republiky (§ vylúčením kolíznych noriem),
V p.ípade, ak dójde k zrušeniu niektoíého z právnych predpisov, na ktoré tieto oPDT odkažujú, použije sa na úpravu práv
a povinnosti zmluvných strán právny predpis, ktoď zrušený právny predpis nahrádza. Tieto oPDT sú súčasťou zmluvy.
ob9 zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podplsanim píečitali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite
a zrozumitelne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú,

6,

7.

8.

/


