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spoločnosti BIS Slovensko s.r.o.,  so sídlom 900 41 Rovinka 590, IČO 

00 679 500 

1. PREAMBULA 

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nákupu, nákup dodávok a prác 

(VOPN) platí pre všetky dodávky a práce akéhokoľvek druhu nakupované 
spoločnosťou BIS Slovensko, pokiaľ sa v  jednotlivých prípadoch zmluvní 

partneri jasne a písomnou formou nedohodli inak.  

1.2. Obdobné obchodné a/alebo právne ustanovenia dodávateľa platia iba vtedy, 
keď s tým spoločnosť BIS Slovensko v jednotlivých prípadoch 

jednoznačne písomne súhlasí. 

1.3. Nasledujúce podmienky platia, pokiaľ neboli zmluvnými stranami prijaté 
žiadne odlišné písomné dohody.  

2. OBJEDNÁVKA      

2.1. Nezávisle od formy vyhotovených ponúk sú všetky objednávky a všetky 
zmeny a dodatky k nim právne záväzné pre odberateľa  (BIS Slovensko) – 

názov firmy a adresa  - len vtedy, keď ich príslušné oddelenie MTZ 

(materiálno-technické zásobovanie) BIS Slovensko zadalo písomne (aj e-

mailom) alebo prostredníctvom faxu.  

2.2. Na vyhlásenia iných osôb sa môže dodávateľ (DOD) odvolávať len vtedy, 

ak o tom bezodkladne informuje príslušné oddelenie BIS Slovensko a  je k 
dispozícii ich písomné potvrdenie.  

2.3. Najneskôr na začiatku realizácie objednávky zo strany DOD  sa tieto 
nákupné podmienky (VOPN) považujú za akceptované zo strany DOD.  

Podmienky DOD  (napr. ponuky, podmienky predaja)  

platia iba v prípade ak sú výslovne písomne potvrdené spoločnosťou BIS.  
2.4. Ústne alebo telefonické objednávky, ako aj doplnenia a zmeny v už 

zadaných objednávkach sa pre BIS Slovensko stávajú záväznými len na 

základe jeho písomného potvrdenia (aj e-mailom) alebo potvrdenia 
prostredníctvom telefaxu. 

2.5. Deň objednávky je dátum zaslania objednávky.   

2.6. Objednávku môže DOD písomne potvrdiť alebo odmietnuť v rámci 
desiatich dní, počítaných odo dňa prijatia objednávky. Pokiaľ DOD 

nepotvrdí spoločnosti BIS Slovensko zákazku v rámci tejto doby, realizuje 

sa zmluva s obsahom objednávky/zákazky. Pokiaľ zákazka nebude prijatá 

formou potvrdenia zákazky, na základe  ktorého sa objednávka považuje za 

úplne obsahovo akceptovanú, je BIS Slovensko oprávnený odstúpiť od 

objednávky aj bez udania dôvodov, a to bez toho, aby DOD na základe toho 

prináležali akékoľvek nároky voči BIS Slovensko. Odstúpenie sa považuje za 

včas zaslané, ak je zaslané ešte pred prijatím vyhlásenia o prijatí. 
2.7. Odchýlky od objednávky je potrebné zreteľne zdôrazniť, pričom, aby boli 

účinné, sa vyžaduje  výslovný, písomný alebo prostredníctvom telefaxu 

uskutočnený súhlas zo strany BIS Slovensko. Bezvýhradné prijatie tovaru 

sa v žiadnom prípade nepovažuje za takýto súhlas. 

3. CENY 

3.1. Všetky ceny sa rozumejú ako pevné ceny bez dane z pridanej hodnoty, ale 

vrátane všetkých daní, odvodov a pod., a to vrátane všetkých výdajov DOD 
súvisiacich so splnením dodávok a výkonov, ako napr. transport a poistenie 

atď. 

3.2. Pokiaľ objednávka neobsahuje žiadne iné ustanovenia, platí pre stanovenie 
ceny ,, dodané, preclené“ (DDP) dohodnuté miesto určenia v Slovenskej 

republike  v zmysle INCOTERMS 2000. Cena zahŕňa náklady na 

obstaranie dokumentácie, technické skúšky, náter, ochranu pred koróziou, 
označovanie, signatúru atď.  

3.3. Pri dodávkach do zahraničia je do výkonov DOD zahrnuté aj colné 

jednanie (colné vybavenie vlastnými dokladmi  vrátane prevzatia všetkých 
s tým spojených nákladov a odvodov). 

4. PLATBA 

4.1. Platbu uskutoční BIS Slovensko, pokiaľ nie je dohodnuté inak, podľa 
náležitej fakturácie (viď bod 5) a to po splnení v objednávke uvedených 

podmienok, predovšetkým aj riadneho dodania dokumentov, v rámci 45 dní 

netto, podľa rozhodnutia BIS Slovensko buď v hotovosti, podľa vlastného 
3- mesačného akceptu, zmenkou klienta alebo dobropisom.  BIS Slovensko 

si vyhradzuje právo raz predĺžiť akcept  na ďalšie 3 mesiace.  

4.2. Postúpenie pohľadávok DOD je prípustné len s výslovným písomným 
súhlasom BIS Slovensko.  

4.3. Zásielky na dobierku nebudú prijaté (okrem písomných mimoriadnych 

dohôd). 

4.4. Reklamácie dodávky/výkonu oprávňujú BIS Slovensko na celkové 

zadržanie splatných platieb.  

4.5. Platba neznamená uznanie správnosti dodávok a výkonov a tým zrieknutie 
sa spoločnosti BIS Slovensko na plnení, záruke, náhrady škody atď.   

4.6. Uskutočnenie platby sa považujú za zrieknutie oprávnených nárokov BIS 

Slovensko voči DOD  

5. FAKTURÁCIA 

5.1. Dodávky a faktúry je potrebné realizovať oddelene podľa jednotlivých 

objednávok. Faktúry je potrebné dodať v dvoch exemplároch BIS 
Slovensko (názov firmy a adresa viď objednávka), s kópiou hlásenia 

o dodávke resp. dodacieho listu. K faktúram za výkony je okrem toho 

potrebné doložiť potvrdenie  o výkonoch. Pre zásielky, ktoré je potrebné 
precliť, platí okrem toho bod 6.  

5.2 DOD zo štátu EÚ musia uviesť na všetky faktúry (okrem údajov 

stanovených zo zákona)  aj  

5.2.1   aplikovateľnú sadzbu dane resp. odkaz na oslobodenie od dane a obeh 
tovaru  

5.2.2   dátum vystavenia 

5.2.3   číslo faktúry 
5.2.4   UID číslo DOD 

5.3   BIS Slovensko je oprávnený započítať platby na DOD s pohľadávkami 

BIS Slovensko ako aj  ich bezprostredných a nepriamych koncernových 
spoločností. Neúplné alebo nekontrolovateľné faktúry nenadobúdajú 

splatnosť a budú odmietnuté. 

6 OBAL A EXPEDÍCIA 

6.1 Platia expedičné podmienky  a smernice ohľadom obalov ODBERATEĽA. 

Pokiaľ by DOD tieto nemal k dispozícii, tak je potrebné vyžiadať si ich od 

BIS Slovensko.  

6.2 Pri termínovo kritických dodávkach je pred použitím mimoriadneho 

transportného opatrenia (napr. letecká doprava, expresná služba) potrebné 

odsúhlasenie s oddelením nákupu  BIS Slovensko, inak nesie náklady 
transportu DOD.  

6.3 DOD musí pripojiť platný preferenčný dôkaz (ako osvedčenie o doprave 

tovaru, doklad o pôvode atď.).  
6.4 Pri expedícii je potrebné dbať na zvláštne predpisy BIS Slovensko. Pokiaľ 

v expedičných podmienkach  BIS Slovensko nie je uvedená inak, nemôže 

byť  v sprievodných prepravných dokumentoch  uvedený  žiadny údaj 
o hodnote (cene) zásielky. 

6.5 Náklady na poistenie transportu znáša BIS Slovensko iba vtedy, ak je tak 

výslovne dohodnuté.  
6.6 Pri nedodržaní predpisov BIS Slovensko o expedícii, obale, preclení resp. 

o dokumentácii idú všetky z toho vyplývajúce riziká, škody a náklady na 

ťarchu DOD a splatnosť faktúry sa príslušne posúva,  až pokiaľ nepríde 
k splneniu resp. k predloženiu chýbajúcej dokumentácie.  

6.7 Výrobky podliehajúce mimoriadnym  predpisom o produktoch, ako napr. 

predpisom o rizikovom tovare, je potrebné triediť, baliť a označovať podľa 

príslušných predpisov pričom je potrebné (v súlade so zákonom) pripojiť 

predpísané bezpečnostné údajové doklady. 

7 TERMÍNY 

7.1 Termíny je potrebné striktne dodržiavať.  

7.2 Dodať dodávky pred dohodnutým termínom dodania je možné len po 

písomnom odsúhlasení zo strany BIS Slovensko s tým, že takéto 
dodávky  nespôsobujú žiadny prednostný nárok na platbu. 

7.3 Ak DOD zistí, že dohodnuté lehoty a termíny nedokáže dodržať, je 

povinný bezodkladne písomne informovať BIS Slovensko o dôvodoch 
a o predbežnej dĺžke omeškania.  

7.4 Pre dodávky a výkony platí termín dátum dodania, kedy DOD splnil všetky 

svoje povinnosti podľa objednávky, vrátane úplnej a správnej 
dokumentácie. 

7.5 Pokiaľ DOD nedodrží lehoty, predbežné termíny alebo konečné termíny 

dohodnuté v objednávke, musí až do skutočného dátumu dodávky znášať 
nasledujúce zmluvné pokuty, vždy vypočítané z celkovej hodnoty 

objednávky. Zmluvné pokuty môžu byť prípadne stiahnuté aj z bežných 
faktúr resp. z pohľadávok DOD. Všetky podmienky platia súčasne. 

7.6 Dodávka a výkony 

7.6.1 Dojednáva sa zmluvná pokuta vo výške 1 % z celkovej hodnoty 
objednávky za každý aj začatý týždeň omeškania, maximálne 10 % z 

celkovej hodnoty objednávky. 

7.7 Dokumentácia 
7.7.1 Dojednáva sa zmluvná pokuta 0,5 % z celkovej hodnoty objednávky za 

každý aj začatý týždeň omeškania, maximálne 5 % z celkovej hodnoty 

objednávky 
7.8 Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu z omeškania  vzniká pre DOD 

pri nástupe objektívneho omeškania, pričom nezáleží na tom, či ho DOD 

zavinil.  
7.9 Pri chybnej dodávke/ výkone nepodlieha však čas medzi ich prevzatím 

a reklamáciou zo strany BIS Slovensko žiadnej zmluvnej pokute. Výhrady 

BIS Slovensko pri prevzatí zásielky nie sú kvôli zachovaniu nároku na 
zmluvnú pokutu potrebné. 

7.9.1 Zaplatením zmluvných pokút nezaniká DOD jeho povinnosť plnenia 

a z toho vyplývajúce ručenia. 

8 POSKYTNUTIE ZÁRUKY/GARANCIA 

8.1 DOD zodpovedná za to, že tovar bude dodaný v požadovanej kvalite 

množstve a taktiež že budú dodané doklady potrebné pre užívanie tovaru.  
8.2 DOD poskytuje záruku za zmluvne dohodnuté a zvyčajne predpokladané 

vlastnosti dodávky, za úplnosť a vhodnosť svojich dodávok a výkonov, po 

dobu 24 mesiacov pri hnuteľných a 60 mesiacov pri nehnuteľných veciach 
a garantuje ich bezchybnosť počas tejto záručnej doby. 

8.3 Záručná doba začína plynúť prevzatím celkového objektu zo strany 

konečného odberateľa (zadávateľ  ODBERATEĽA = KO (konečný 
odberateľ)).  
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8.4 Záručná doba končí v každom prípade najneskôr 36 mesiacov pri 

hnuteľných, resp. 48 mesiacov pri nehnuteľných veciach po úplnom 
splnení dodávok a výkonov objednaných zo strany BIS Slovensko.  

8.5 BIS Slovensko je oprávnený, bez ujmy na ostatných nárokoch BIS 

Slovensko a nezávisle od zadlženia DOD, dať stanovené nedostatky alebo 
škody odstrániť  na náklady DOD tretími osobami alebo ich odstrániť sám, 

pokiaľ DOD nevyhovie výzve na odstránenie nedostatkov v rámci 

primeranej lehoty. 
8.6 Vylučuje sa povinnosť kontroly a reklamácie zo strany BIS Slovensko  

ohľadom dodávok a výkonov DOD pred uvedením do prevádzky alebo 

použitím.  
8.7 Pri náhradnej dodávke a oprave začne garancia plynúť odznova. 

9 NÁHRADA ŠKODY A ZÁRUKA NA VÝROBOK  

9.1 V prípade, že dodaný tovar vykazuje chyby v zmysle zákona o záruke na 
výrobok a voči BIS Slovensko sú preto uplatňované nároky a DOD za to 

zodpovedá, je potom povinný nahradiť BIS Slovensko všetky výdaje a BIS 

Slovensko celkom odškodniť a považovať  ho za  nežalovateľného. 

9.2 DOD je povinný pripojiť úplný, avšak ľahko zrozumiteľný návod na 

použitie v slovenskom jazyku, pričom je povinný uchovávať všetky 

potrebné podklady a podrobne sledovať produkt.  
9.3 DOD je ďalej bez vyzvania povinný prepracovať produkt, pokiaľ sú mu 

známe potenciálne problémy, z ktorých by sa mohla vyvodzovať jeho 

zodpovednosť.  

10 LICENCIE NA EXPORT  

10.1 DOD je povinný eventuálne exportné licencie  vyžadované v súvislosti 

s jeho dodávkami a výkonmi, predovšetkým na export do krajiny KO 
obstarať na vlastné náklady.  

10.2 DOD zaistí, že v okamihu objednávky bude kompletná dodávka predmetu 

objednávky poistená, a že  nebudú existovať žiadne úradné alebo iné 
obmedzenia pre kompletnú dodávku a výkony  a považuje BIS Slovensko 

a/alebo KO v prípade nárokov zo strany tretích osôb z tohto titulu  

bez akéhokoľvek obmedzenia za nežalovateľného a bez povinnosti 
nahradiť škodu a nahradí všetky vzniknuté náklady.  

10.3 DOD sa výslovne zaväzuje informovať BIS Slovensko aj o všetkých 

zákazoch/ obmedzeniach týkajúcich sa exportu, ktoré vznikli po uzatvorení 
zmluvy  a včas mu bezplatne predostrieť všetky alternatívne varianty.    

11 PRÁVO NA PREDMET ZMLUVY 

11.1 DOD  sa zaväzuje zabezpečiť, aby použitie dodávok a výkonov DOD 
nenarušilo žiadnym spôsobom uplatnenie práv tretích osôb (značky, 

vzorky, patenty, ochrana územia atď.) alebo neporušilo existujúce klauzuly 

týkajúce sa bojkotu, čiernej listiny atď.  
11.2 O každom neskôr zistenom porušení cudzích práv alebo bojkotov, čiernych 

listín atď. musí DOD okamžite informovať BIS Slovensko.  

11.3 DOD sa zaväzuje, že  BIS Slovensko a/alebo  KO bude považovať voči 
všetkým nárokom tretích osôb z tohto titulu bez akéhokoľvek obmedzenia 

za nežalovateľných a bez povinnosti nahradiť škodu, a že nahradí všetky 

vzniknuté náklady. 
11.4 Podklady k dopytom je potrebné bez vyzvania vrátiť BIS Slovensko spolu 

s ponukami alebo po vykonanej realizácii objednávky.  
11.5 Za vypracovanie ponúk sa neposkytuje žiadna odmena.  

11.6 Odovzdanie ponúk zahŕňa súhlas, že technické podklady k ponukám smú 

byť bez akýchkoľvek nárokov na BIS Slovensko v nutnom objeme 
poskytnuté k dispozícii tretím osobám (technickým partnerom, klientom atď.).  

11.7 Podklady k ponukám sa nevracajú. 

12 ZACHOVANIE TAJOMSTVA 

12.1 DOD musí uchovávať v tajnosti obsah všetkých skutočností, o ktorých sa 
dozvedel v rámci fázy ponuky a spracovania priamo alebo nepriamo zo 

strany BIS Slovensko a/alebo KO, ako aj jemu sprístupnených informácií 

a podkladov obchodného a technického charakteru a všetky na to 
nadväzujúce informácie, ktoré má DOD dodať a musí ich používať  

výhradne na splnenie svojich zmluvných povinností. 

13 AUTORSKÉ PRÁVA 

13.1 Vlastníctvo a výhradné právo na užívanie týkajúce sa nákresov, informácií 

a know-how, ktoré BIS Slovensko poskytne k dispozícii DOD, ako aj 

nákresov a dokumentov atď., ktoré vyhotoví DOD počas fázy realizácie 
zákazky, sú vlastníctvom BIS Slovensko.  

13.2 DOD uznáva, že BIS Slov. má k nim výhradné autorské ochranné právo.      

14 ODSTÚPENIE 

14.1 BIS Slovensko môže v prípade porušenia zmluvy zo strany DOD po 

poskytnutí primeranej dodatočnej lehoty odstúpiť od zmluvy buď celkom 

alebo čiastočne.  
14.2 Medzi takéto porušenia zmluvy patria predovšetkým omeškania v 

predbežných a konečných termínoch, nepovolené zadania zákazky 

subdodávateľom alebo iné nedostatky v plnení, ktoré ohrozujú plnenie 
zmluvy BIS Slovensko voči jeho zmluvným partnerom.  

14.3 V takýchto prípadoch je BIS Slovensko oprávnený neposkytnuté resp. 

nedostatočne uskutočnené dodávky a výkony realizovať sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby na náklady DOD (náhradná realizácia).  

14.4 Z toho vyplývajúce náklady môže BIS Slovensko buď priamo fakturovať, 

pričom za dohodnutú dobu splatnosti sa považuje lehota 45 dní po 
vyfakturovaní, alebo ich BIS Slovensko môže stiahnuť z nasledujúcich 

splatných platieb na DOD. 

14.5 Pokiaľ si uplatnenie  práva na náhradnú realizáciu vyžaduje prístup k 

ochranným právam, k dokumentáciám (ako napr. dielenské nákresy, 

výpočty) alebo k iným informáciám, zabezpečí dodávateľ už teraz záväzne 
odberateľovi k tomu potrebné práva, dokumentácie a informácie. 

14.6 BIS Slovensko má právo aj kedykoľvek kompletne alebo čiastočne 

odstúpiť od zmluvy aj bez zavinenia zo strany DOD. V takom prípade je 
BIS Slovensko povinný zaplatiť DOD  zmluvnú cenu   

 úmerne k už odovzdaným dodávkam a výkonom a okrem toho nahradiť 

preukázané priame náklady za rozpracované dodávky a výkony  resp. 
storno za zákazky subdodávateľom.  

14.7   DOD je po vyhlásení o odstúpení povinný vyvinúť maximálnu snahu, aby      

  náklady, ktoré má BIS Slovensko uhradiť, boli čo najmenšie.  
14.8 Ak BIS Slovensko odstúpi od zmluvy na základe porušenia zmluvy 

zavineného zo strany DOD,  má BIS Slovensko a/alebo KO nárok na 

využitie dodávok a výkonov, ktoré boli do tohto okamihu poskytnuté zo 
strany DOD.  Eventuálne náklady spojené s týmto využitím idú na ťarchu DOD.  

15 INÉ 

15.1 BIS Slovensko si vyhradzuje právo pre seba, KO a/alebo pre jeho kontrolné 

orgány vykonávať kedykoľvek, napr. počas návrhu, plánovania, výroby 

a prípravy dodávky, kontroly termínov, ako aj technické predbežné 

kontroly a konečné kontroly (aj kontroly zabalenia) v kanceláriách, 

výrobných pracoviskách a skladových priestoroch DOD a jeho 
subdodávateľov. Ak to výsledky kontroly odôvodňujú môže BIS 

Slovensko  zamietnuť chybnú dokumentáciu ako aj závadný materiál.  

15.2 Tieto kontroly a skúšky nezbavujú DOD jeho zodpovednosti a nepovažujú 
sa za  schválenie dodávky/výkonu. 

15.3 BIS Slovensko je potrebné bez výnimky včas písomne informovať o 

všetkých subdodávateľoch DOD, s výnimkou tých pre normalizované 
a štandardizované súčasti, a je potrebné nechať ich ODBERATEĽOVI 

písomne schváliť. 
15.4 Prechod vlastníctva na BIS Slovensko sa uskutoční súčasne s prechodom 

rizika. Osoby, ktoré odovzdávajú pre DOD voči BIS Slovensko vyhlásenia, 

majú na to neobmedzené oprávnenie.  
15.5 Vedľajšie náklady súvisiace s realizáciou objednávky, ktoré nie sú 

upravené ani v dohodách ani v INCOTERMS 2000, idú na ťarchu DOD. 

15.6 Pokiaľ by to BIS Slovensko požadoval, vyhlási DOD, že súhlasí s  vecne 
oprávneným uskladnením pre BIS Slovensko počas doby  do 3 mesiacov, 

a to na náklady a riziká DOD.    

15.7 Všetky dodávky na BIS Slovensko je potrebné uskutočniť bez majetkových 
výhrad a práv tretích osôb. Toho sa týkajúce výhrady DOD sú aj bez 

výslovnej námietky zo strany ODB právne neúčinné. 

15.8   DOD ručí aj za dodržanie  podmienok nákupu zo strany svojich 
subdodávateľov. 

15.9   Bez ujmy na ustanoveniach v týchto podmienkach nákupu zostávajú 

pokračujúce zákonné   nároky BIS Slovensko nedotknuté. 

16 SÍDLO SÚDU 

16.1 Sídlom súdu pre všetky spory v súvislosti s každým právne platným 

vzťahom v súvislosti so zákazkou medzi BIS Slovensko a DOD, ktorého 
základom sú tieto podmienky (vrátane tých v súvislosti s platnosťou  

zmluvy samotnej), je výhradne súd vecne príslušný k sídlu BIS Slovensko. 

16.2 BIS Slovensko si však môže uplatniť odlišný nárok podľa vlastnej voľby aj 
na  

16.2.1 príslušný riadny súd v sídle dodávateľa alebo  

16.2.2 rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 
v Bratislave s tým, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane 

sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred týmto 

Rozhodcovským súdom podľa jeho základných vnútorných právnych 
predpisov. Rokovacia reč: slovenčina. Strany sa podrobia rozhodnutiu 

tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. 

17 POUŽITEĽNÉ PRÁVO 

17.1 Zmluvní partneri sa dohodli na použití slovenského práva.  

18 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

18.1 Ak by jednotlivé ustanovenia Všeobecné obchodné podmienky nákupu, 
nákup dodávok a prác (VOPN)  z akýchkoľvek dôvodov boli alebo sa stali 

neúčinné alebo neuskutočniteľné, účinnosť ostatných ustanovení tým 

ostáva nedotknutá. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že sa dohodnú na 
účinnom a uskutočniteľnom ustanovení, ktoré najviac zodpovedná zmyslu 

a účelu dotknutého ustanovenia.  

18.2 Počas doby trvania zmluvy sú zmluvné strany povinné oznámiť druhej 

zmluvnej strane  zmeny týkajúce sa obchodného mena, sídla miesta 

podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich 

zastupovania voči tretím osobám; začatie exekučného konania na majetok 
spoločnosti a začatie konania podľa zákona o konkurze a vyrovnaní. 

18.3 VOPN sú vyhotovené v slovenskej, anglickej a nemeckej verzii. Slovenský 

text VOPN je rozhodujúci.  

19 PÍSOMNÝ STYK 

 Každý písomný materiál sa adresuje výlučne na osobu, ktorá je zadaná ako  

 kontaktná osoba objednávateľa.        

20     KÓDEX SPRÁVANIA PRE SUBDODÁVATEĽOV A 

DODÁVATEĽOV  

Subdodávateľ súhlasí s obsahom  Kódexu správania  
pre subdodávateľov a dodávateľov a zaväzuje sa ho dodržiavať. Kódexu 

správania je sprístupnený na www.bisslovensko.sk.  

 

http://www.bisslovensko.sk/

