
 
TUBAPACK, a.s. 
Všeobecné nákupné podmienky  
 
1 Oblasť platnosti 
1.1 Tieto všeobecné nákupné podmienky  (ďalej len „VNP“) platia pre 
všetky objednávky/zmluvy, ktoré  spoločnosť TUBAPACK, a.s., so sídlom:  
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom (ďalej len „Objednávateľ“), uzatvára za účelom 
akéhokoľvek nákupu ( ďalej len „ tovar alebo plnenie alebo dodávka“). Aplikácia 
všeobecných obchodných podmienok  druhej zmluvnej strany (ďalej len „Dodávateľ“) je 
vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nehodnú inak.. VNP sú neoddeliteľnou súčasťou 
uzatvorenej zmluvy. 
1.2 Zmeny týchto VNP sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvne strany 
písomne dohodnú. V takom prípade majú odchylné dojednania prednosť pred znením VNP. 
1.3 Strata platnosti jednotlivých ustanovení týchto VNP nemá vplyv na platnosť ich ostatných 
ustanovení, ani na platnosť zmlúv uzatvorených na ich základe. Ako dohodnuté platí v takom 
prípade namiesto neplatného ustanovenia také ustanovenie, ktoré je podľa účelu a zmyslu 
najbližšie neplatnému ustanoveniu. 
2 Uzatváranie zmluvy 
2.1 Zmluva je uzatvorená okamihom  prijatia písomnej Objednávky Dodávateľom. Za  prijatie 
Objednávky sa považuje  potvrdenie Objednávky Dodávateľom elektronickou  formou alebo 
iným spôsobom  akceptovaným Objednávateľom  v lehote 2  dní odo dňa jej doručenia  
Dodávateľovi. Pre prípad, že nedôjde k potvrdeniu Objednávky Dodávateľom  takto 
uvedeným spôsobom a tento napriek tomu  doručí objednaný tovar čo i len čiastočne,  
Objednávka sa považuje za dodatočne potvrdenú Dodávateľom s  tým, že v takom prípade má  
Objednávateľ právo odmietnuť jeho prijatie;  v prípade prijatia tovaru sa zmluva považuje za 
uzavretú okamihom prevzatia tovaru. Objednávateľ je  oprávnený objednávku  zrušiť či 
zmeniť kedykoľvek pred okamihom,  keď je mu doručené potvrdenie  objednávky 
Dodávateľom. Prijatie objednávky  po uplynutí lehoty ako aj prijatie objednávky  s výhradou 
sa považuje  za nový návrh na uzavretie zmluvy  a Objednávateľ má právo  takýto návrh  
neprijať. Nečinnosť zo strany Objednávateľa nemožno v žiadnom prípade  považovať za 
prijatie návrhu. 
  
3 Ceny a platobné podmienky 
  
3.1.  Cena dohodnutá v zmluve je cenou konečnou a zahŕňa všetky náklady a výkony spojené s 
dodávkou; vrátane všetkých nákladov na balenie, zásielku, dopravu, preclenie a poistenie. V 
cene sú zarátané aj všetky plány, prevádzkové výkresy, modely, výpočty a pod., potrebné 
k plneniu zmluvy.. 
4 Dodacie podmienky 
4.1 Miestom plnenia je sídlo Objednávateľa (Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom), ak 
nie je  dohodnuté inak..  
4.2 Dodávka musí byť správne zabalená a prepravovaná iba na EURO paletách. Maximálna 
výška balenia 180 cm, ostatné rozmery (šírka a dĺžka balenia) sú dané rozmerom EURO 
palety. 
4.3 Ku každej zásielke musí byť priložený dodací list s údajom o čísle objednávky, číslom 
tovaru a zaslaným množstvom. Každá objednávka musí byť v dodacích dokumentoch 
uvádzaná samostatne. 
4.4 V prípade odôvodnenej pochybnosti o úplnosti dodávky/plnenia alebo jej súladu so 
zmluvne dohodnutými podmienkami, je Dodávateľ povinný na vyzvanie Objednávateľa 
zabezpečiť na vlastné náklady príslušné skúšky, vzorky, vzory alebo osvedčenia a tieto 
predložiť Objednávateľovi.. Do okamihu preukázania skutočnosti podľa tohto článku platí, že 
plnenie/dodávka nebola poskytnutá. 
4.5 Čiastočné plnenia/dodávky sú považované za dodané až po úplnom dodaní tovaru. 
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť čiastočné plnenie/dodávku (§ 329 Obchodného 
zákonníka). Dodávka/plnenie sa považuje za úplne vybavenú/poskytnutú až vtedy, keď boli 
splnené všetky dohodnuté požiadavky, vrátane úplnej a bezchybnej dokumentácie (faktúry, 
prepravné doklady, osvedčenia o pôvode, garančné listiny, atď.), zaškolenia a pod. S prvou 
dodávkou je potrebné zaslať kompletnú dokumentáciu o tovare.. 
5 Dodacia lehota 
5.1 Dodacia lehota/čas plnenia, ktoré Dodávateľ dohodol s Objednávateľom, začínajú plynúť 
dňom doručenia  objednávky. Smerodajné na dodržanie termínov, resp. lehôt je 
dodanie/splnenie na mieste plnenia podľa článku 4.1 týchto VNP. V prípade omeškania s 
plnením/dodávkou, čo i len sčasti, je Objednávateľ oprávnený požadovať dodatočné 
plnenie/dodávku alebo odstúpiť od zmluvy v časti týkajúcej sa omeškaného plnenia/dodávky 
alebo celého dohodnutého plnenia – bez alebo s určením dodatočnej lehoty na splnenie. Právo 
Objednávateľa požadovať náhradu škody spôsobenú omeškaním plnenia/dodávky ostáva 
zachované. 
5.2 Ak Dodávateľ predpokladá alebo môže predpokladať, že nebude schopný včas (v 
dohodnutom čase) svoj záväzok úplne alebo čiastočne splniť – t.j. že sa dostane do omeškania 
s riadnym a včasným plnením – je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť 
Objednávateľovi spolu s uvedením dôvodov a predpokladanej dĺžky omeškania. Práva 
Objednávateľa týmto nie sú a nebudú dotknuté. 
5.3 V prípade omeškania s plnením/dodávkou je Dodávateľ dodatočne povinný uhradiť 
Objednávateľovi  dohodnutú zmluvnú pokutu  bez ohľadu na zavinenie. Iné práva 
Objednávateľa, predovšetkým právo na náhradu spôsobenej škody, nie sú úhradou zmluvnej 
pokuty dotknuté a ostávajú zachované. Povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku 
sa nevzťahuje na prípady omeškania spôsobené vyššou mocou.  
6 Nebezpečenstvo škody na dodávke 
6.1 Nebezpečenstvo škody na dodávke prechádza z Dodávateľa na Objednávateľa v čase, keď 
Objednávateľ prevezme dodávku vmieste plnenia . To platí aj v prípade prevzatia dodávky od 
inej osoby, než je Dodávateľ. 
6.2 Ak je Dodávateľ povinný podľa zmluvy odovzdať dodávku dopravcovi na prepravu v 
určitom mieste, prechádza na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na dodávke v okamihu, 
keď Objednávateľ dodávku prevezme na mieste plnenia To isté platí v prípade, ak zmluva 
zahŕňa povinnosť Dodávateľa odoslať dodávku, ale Dodávateľ nie je povinný odovzdať 
dodávku dopravcovi v určitom mieste. 
7  Nadobudnutie  vlastníckeho práva 
7.1Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k tovaru, len čo tovar prevezme. Výhrada 
vlastníckeho práva sa vylučuje. 
7.2 Modely, náradie, formy, nákresy, prostriedky Objednávateľa alebo iné podklady, ktoré 
boli zo strany Objednávateľa poskytnuté Dodávateľovi  alebo boli vyhotovené na účet 
Objednávateľa Dodávateľom (ďalej len „podklady“), ostávajú vlastníctvom Objednávateľa a 
musia byť na požiadanie alebo najneskôr spolu s posledným plnením/dodávkou vrátené v 
použiteľnom stave, príp. v stave, ktorý zodpovedá ich obvyklému opotrebovaniu. Podklady 
nesmú byť sprístupnené tretej osobe , ani ním použité na vlastné alebo reklamné účely. 
Dodávateľ je povinný s takýmito podkladmi zaobchádzať prísne dôverne, starostlivo ich 
uchovávať a udržiavať, aby mohli byť kedykoľvek použité.. Tento článok sa vzťahuje aj na 
podklady, ktoré vznikli spoluprácou Dodávateľa a Objednávateľa alebo boli zmenené na 
podnet Dodávateľa alebo jeho spoluprácou.  
8 Platba a platobné podmienky 
8.1 Dodávateľ  má právo na zaplatenie  kúpnej ceny až po dodaní tovaru a príslušnej 
dokumentácie. vrátane odovzdania  
8.2 Platba kúpnej ceny sa uskutoční na základe faktúry Dodávateľa vystavenej podľa 
objednávky. Faktúra 
musí spĺňať náležitosti určené zákonom a musí obsahovať číslo objednávky Objednávateľa. V 
prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti Objednávateľ má právo takúto 
faktúru vrátiť. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto    začne 
plynúť odznova doručením správne vystavenej  novej opravnej faktúry. 

8.3 Ak nie je dohodnuté inak, faktúra bude splatná prvú stredu po 30 dňoch od dátumu 
doručenia faktúry Objednávateľovi, resp. prvú stredu po uplynutí lehoty splatnosti, ktorá bola 
dohodnutá a je uvedená v objednávke alebo na kúpnej zmluve. Objednávateľ je oprávnený 
platiť bankovým prevodom. 
Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa 
v prospech účtu Dodávateľa. 
 8.4 V prípade  vadného plnenia  je Objednávateľ oprávnený zadržať platbu až do okamihu 
odstránenia  vád. 
9 Záruka a zodpovednosť za škodu 
9.1 Dodávateľ je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva. 
V opačnom prípade zodpovedá za vady tovaru.. Prevzatie plnenia/dodávky ani úhrada  kúpnej 
ceny  neznamená  že bolo plnené riadne a včas).  
9.2 Bezodkladná povinnosť plnenie/dodávku prezrieť a podať správu Dodávateľovi o 
možných vadách podľa §§ 427 a 428 Obchodného zákonníka je vylúčená. 
9.3 Dodávateľ preberá záruku za bezvadnosť predmetu plnenia/dodávky, bezporuchovú 
funkčnosť a prítomnosť zjednaných, výslovne prisľúbených alebo mlčky predpokladaných 
vlastností predmetu plnenia/dodávky alebo zo strany Objednávateľa inak zadaných 
špecifikácií, ako aj za dodržanie všetkých zákonných predpisov a iných noriem, a to po dobu 2 
rokov od prevzatia plnenia/dodávky ( záručná doba). 
9.4 Dodávateľ je povinný – aj v prípade chýbajúcej včasnej správy o vadách plnenia/dodávky 
– odstrániť bezodkladne a na vlastné náklady všetky vady, ktoré vznikli alebo sa prejavili v 
rámci  záručnej doby, a to spôsobom podľa uváženia Objednávateľa, buď náhradným 
plnením/dodávkou alebo opravou. Dodávateľ je povinný zabezpečiť všetky úkony a opatrenia 
na odstránenie vád s dôrazom na čo možno najmenší vplyv na výrobný, distribučný a 
pracovný proces Objednávateľa; zvýšené náklady spôsobené obmedzením výrobného, 
distribučného a pracovného procesu Objednávateľa je Dodávateľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi. Po odstránení vád začne odznova plynúť záručná doba. 9.6 V prípade, že 
nedôjde k odstráneniu vád v priebehu najviac 4 týždňov, alebo sa vady vyskytnú spolu viac 
ako trikrát, potom je Objednávateľ podľa vlastného uváženia oprávnený požadovať ich ďalšie 
odstránenie , výmenu (náhradné plnenie), zľavu z kúpnej  ceny , zámenu alebo oprávnený sám 
alebo prostredníctvom tretej osoby vady odstrániť na náklady Dodávateľa.. 
 
10 Ml čanlivosť 
10.1 Dodávateľ je  povinný nakladať s akýmikoľvek údajmi , informáciami alebo 
dokumentami, ktoré získal v súvislosti s uzatvorením zmluvy, ako s informáciami dôverného 
charakteru a nesmie ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa poskytnúť 
tretím stranám 
 
11 Spory 
11.1 Zmluvné vzťahy, na ktoré sa tieto VNP použijú, sa riadia právom Slovenskej republiky 
s vylúčením všetkých  kolíznych noriem a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe 
tovaru. Výlučná právomoc a príslušnosť majú súdy Slovenskej republiky, miestne príslušné 
podľa sídla Objednávateľa.  
 
12 Záverečné ustanovenia 
11.1 Tieto VNP sú platné a účinné od 1. Januára 2019. 
 
 
 
 


