Všeobecné obchodné a dodacie
podmienky
1. Vymedzenie účinnosti
1.1. Podľa týchto „ Všeobecných obchodných a dodacích podmienok“ (ďalej len „dodacie podmienky“)
sa riadia všetky dodávky výrobkov, tovaru a služieb uskutočňované firmou SANITAS, s.r.o. Súhlas
s prijatím dodacích podmienok potvrdzuje každý odberateľ prevzatím tovaru alebo služby, resp.
obchodnej ponuky.
1.2. Akékoľvek zmeny obchodných a dodacích podmienok pre určitý špecifický prípad sú možné len
v písomnej forme po predchádzajúcom súhlase jednotlivých zúčastnených strán. Takto zjednané
špecifické podmienky sú platné odo dňa podpisu podmienok o ich prijatí a vzťahujú sa len na tento
prípad.
1.3. Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodným zákonníkom v znení
neskorších predpisov. Prípadné spory sa budú riešiť podľa Slovenského práva, a to vrátane
príslušnosti súdu.

2. Dohodnutie obchodu
2.1. Obchodná ponuka podľa týchto podmienok sa rozumie predovšetkým katalóg vrátane cenníka
tovaru. Údaje a ceny v ňom uvedené sú záväzné pre dodávateľa po dobu jeho platnosti.
2.2. Technické nákresy, údaje a zobrazenia majú len informatívny charakter a nemožno ich považovať
za záväzné.
Dodávateľ si vyhradzuje právo oznámiť a uskutočniť ich zmeny kedykoľvek to bude považovať za
potrebné. Všetky technické nákresy, údaje a zobrazenia zostávajú duševným vlastníctvom
dodávateľa a môžu sa využívať len týmto spôsobom.
2.3. Odberateľ si uplatňuje požiadavku na odber tovaru formou záväznej objednávky. V záujme
komplexného pokrytia požiadaviek a prípravy tovaru na expedíciu predloží objednávku (poštou,
faxom) dodávateľovi minimálne 14 kalendárnych dní (pokiaľ ide o dodávky pre partnerov
v zahraničí), resp. 5 pracovných dní (pokiaľ ide o dodávky pre partnerov v SR) pred avizovaným
dátumom odberu (odoslania) tovaru.
2.4. Prípadné zmeny (sortimentu, množstva) z už predloženej objednávky môže uplatniť len zahraničný
odberateľ, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní pred dátumom expedície. Po tomto termíne
dodávateľ bude akceptovať zmeny len v rozsahu svojich možností. Rovnaký postup bude
uplatňovaný i u objednávok predložených neskôr ako je uvedené v bode 2.3.
2.5. Platí pre zahraničné zákazky: Dodávateľ spracuje zaslanú objednávku nasledujúci pracovný deň po
jej obdržaní a zašle odberateľovi „Potvrdenie objednávky“ (ďalej len „potvrdenie“). V potvrdení vedľa
dátumu expedície uvedie i tovar, ktorý nebude schopný zaistiť a termín dodatočného objednania
tovaru.
2.6. Dodávateľ neeviduje nedodaný tovar, v prípade pretrvávajúceho záujmu si ho musí odberateľ
v rámci budúcej objednávky objednať znova.
2.7. K uzatvoreniu obchodu dochádza podľa týchto obchodných
tovaru alebo písomnou akceptáciou zmluvy o dodávke.

a dodacích podmienok prevzatím

2.8. Pri dojednávaní špeciálnej zákazky, ktorá nie je vo výrobnom programe, je odberateľ povinný
informovať dodávateľa o všetkých špecifikách vzťahujúcich sa k vlastnostiam, požiadavkám
a použitiu výrobku. Dodávateľ upozorňuje, že na špeciálne zákazky sa nevzťahuje certifikácia,
pokiaľ ide o zákazky do zahraničia resp. „Prehlásenia o zhode výrobkov“, pokiaľ ide o dodávky pre
partnerov v SR.
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2.9. Pri dojednaní dodávky po častiach je dodávateľ oprávnený vystaviť daňový doklad na každú
čiastočnú dodávku zvlášť.

3. Ceny
3.1. Ak nie je stanovené inak, cenou sa rozumie cena na rampe skladu dodávateľa v štandartnom
balení. Všetky ostatné náklady (napr. doprava, poistenie) znáša odberateľ.
3.2. Ak nie je uvedené inak, rozumie sa cena bez dane z pridanej hodnoty. (DPH)
3.3. V prípade, že presne špecifikované ostatné náklady sú súčasťou zmluvy o dodávke, sú pre
dodávateľa záväzné po dobu platnosti takejto zmluvy.

4. Platobné podmienky
4.1. Platby je možné uskutočňovať v hotovosti, alebo prevodom na účet uvedený na daňovom doklade,
zásadne najneskôr do uvedeného dňa splatnosti. Za deň splatnosti sa považuje deň, kedy bola
dlžná čiastka pripísaná na jeho účet uvedený na daňovom doklade, ak nie je v zmluve dohodnuté
inak.
4.2. V súlade so Zmluvou o obchodnom zastúpení alebo Zmluvou o dodávkach tovaru poskytne
dodávateľ mimoriadnu platobnú podmienku – t.j. možnosť skonta za urýchlenú platbu.
4.3. Všetok tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom dodávateľa.

5. Dodávka tovaru
5.1. Termín dodávky je pre dodávateľa záväzný len v prípade, že bol dohodnutý písomne.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodací list s uvedením počtu kusov.
5.2. Ak nie je písomne dohodnuté inak, je miestom dodania rampa skladu dodávateľa.
5.3. Dodávateľ je oprávnený termín dodávky primerane predĺžiť v týchto prípadoch:
a) ak odberateľ poskytne neúplné informácie, podklady alebo ich náhlou a opakovanou zmenou
zapríčiní omeškanie výroby.
b) ak si odberateľ nesplnil podstatné náležitosti zmluvy napr. oneskoril sa s platením dohodnutej ceny,
a to i so spätnou platnosťou.
c) ak vznikli okolnosti, ktoré dodávateľ nie je schopný ovplyvniť, a ktoré sám nezavinil, napr. pracovné
stávky, havárie v preprave, živelná pohroma, vojna atď.
Ak sa v tomto prípade predĺži doba dodávky o viac než 6 mesiacov, majú obe strany právo od zmluvy
odstúpiť. Toto právo sa musí využiť potom, ako sa o predĺžení lehoty pre dodávku dozvedeli. Využitie
tohto práva vylučuje akékoľvek právo na náhradu škody z titulu neskoršej alebo neuskutočnenej
dodávky.
5.4. V prípade oneskorenia prevzatia tovaru odberateľom je dodávateľ oprávnený tovar určený na výdaj
uskladniť na náklady a riziko odberateľa.
5.5. V prípade, že je potrebné dodať tovar v inom než štandartnom obale, je odberateľ povinný na túto
skutočnosť včas upozorniť. Príslušný obal bude fakturovaný zvlášť a nie je možné ho vrátiť.

6. Nebezpečenstvo škody na tovare
6.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa prevzatím tovaru na rampe dodávateľa,
alebo predaním prvému verejnému dopravcovi.
6.2. Poistenie proti nebezpečenstvu vzniku škody na tovare znáša odberateľ, a to i v prípade, že toto
poistenie zjednáva, či sprostredkováva dodávateľ.
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7. Kontrola a prijatie dodávky
7.1. Odberateľ alebo ním poverený zástupca dopravnej firmy, je povinný podľa dodacieho listu
prekontrolovať stav dodávky a v prípadne zistenia zjavných nedostatkov okamžite reklamovať
spôsobom určeným v reklamačnom poriadku.
7.2. Reklamácia nezbavuje odberateľa od povinnosti dodaný tovar zaplatiť a nie je dôvodom na
predĺženie splatnosti faktúry.
7.3. Ak sa reklamuje len časť dodávky, odberateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie ďalších častí
dodávky.
7.4. Pri prijímaní tovaru je odberateľ oprávnený uskutočniť kontrolu počtu kusov v jednotlivých baleniach
a pri zistení chýb odmietnuť prevzatie dodávky.

8. Záruka
8.1. Dodávateľ ručí za to, že dodaný tovar po dobu záruky zodpovedá dohodnutej kvalite a technickým
podmienkam.
8.2. Pre dodávku štandartných výrobkov (rúry a tvarovky - systém PPR) poskytuje dodávateľ predĺženú
záručnú lehotu 10 rokov vzťahujúcu sa na kvalitu výrobkov.
8.3. V prípade oprávnenej reklamácie (viď reklamačný poriadok) sa dodávateľ zaväzuje uhradiť alebo
zdarma vymeniť (podľa vlastného uváženia) všetky oprávnené časti dodávky. Výmena
reklamovaného tovaru sa uskutoční na rampe skladu dodávateľa a reklamované časti sa stávajú
jeho majetkom.
8.4. Odberateľ má nárok odstúpiť od zmluvy alebo žiadať zníženie ceny len v prípade, že výmena
poškodenej dodávky je neuskutočniteľná alebo dodávateľ z vlastnej viny výmenu v primeranom
čase neuskutoční.
8.5. Pre výrobky realizované podľa technickej dokumentácie odberateľa sa záručné podmienky
zjednávajú individuálne a sú špecifikované v zmluve alebo v potvrdení objednávky.
Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sú súčasťou Kúpnej zmluvy.
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