Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EMM International, spol. s r.o.
určené pre dodávateľov
Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi zhotoviteľom, t.j. dodávateľom a objednávateľom:
EMM International, spol. s r.o., so sídlom Sekurisova 16, 841 02 Bratislava,
IČO: 35 706 503, IČ DPH: SK2020217595,
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK96 0900 0000 0001 7107 7272
Tel: + 421 2 65 311 915, E-mailový kontakt: info@emminter.sk
Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa v čase a mieste dohodnutom zmluvnými stranami
a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za dielo zhotoviteľovi (ďalej len „zmluva“).
Dielo je predmet zmluvy na základe uzatvorenej zmluvy (ďalej ako „dielo“) predstavujúce vykonanie diela, najmä: dodanie tovaru
vrátane jeho montáže, inštalácie a uvedenia do prevádzky.
VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú
podmienky odchylne od týchto VOP, budú ustanovenia danej zmluvy uprednostnené pred týmito podmienkami.

Spôsob uzatvárania zmluvy
Zmluva sa považuje za uzavretú dňom podpisu jej písomného vyhotovenia oboma zmluvnými stranami alebo dňom doručenia
písomného potvrdenia zhotoviteľa, ktorým zhotoviteľ akceptuje podmienky navrhnuté objednávateľom v objednávke na vykonanie
diela. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je protokol z rokovania medzi objednávateľom a jeho zmluvným partnerom, o ktorom
bol zhotoviteľ plne informovaný.

Podmienky vykonania diela
1. Pred začatím vykonávania diela je zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi všetky relevantné oprávnenia a certifikáty
v zmysle príslušných právnych predpisov na vykonávanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonávaním diela iba také osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie príslušných prác
a osoby, ktoré sú zdravotne spôsobilé na vykonávanie príslušných prác.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a mieste dohodnutom v zmluve.
4. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v
rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným
vykonávaním diela a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak zhotoviteľ nesplní túto povinnosť ani v primeranej lehote poskytnutej
mu na tento účel objednávateľom, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, a to aj v prípade, ak by postup zhotoviteľa viedol
k nepodstatnému porušeniu Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného
prostredia. Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s vykonávaním
diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody. Zároveň znáša všetky
sankcie s tým spojené.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za prípravu a vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany
pred požiarmi, koordináciu činností a informovanosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, ako aj zamestnancov
objednávateľa na mieste výkonu predmetu zmluvy, keď v súvislosti s jej plnením môže dôjsť k ohrozeniu práv a oprávnených
záujmov objednávateľa alebo tretích osôb.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak pri vykonávaní diela vznikne činnosťou zhotoviteľa dielo podľa Autorského zákona,
zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie takéhoto diela na všetky spôsoby použitia, na ktoré sa takéto
dielo obvykle používa, a to s účinnosťou odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho príslušnej časti. Licencia v
rozsahu podľa tejto zmluvy sa udeľuje ako výhradná, v neobmedzenom rozsahu, na všetky známe spôsoby použitia diela v zmysle
Autorského zákona a na celú dobu trvania majetkových autorských práv k dielu. Objednávateľ ako nadobúdateľ je oprávnený udeliť

Dátum revízie: 04/08/2020

číslo dokumentu: ZV-2020-6-000010

tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie ako aj postúpiť licenciu tretej osobe. Cena za poskytnutie licencie
je zahrnutá v cene za dielo.
Cena za dielo
1. V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela ako aj náklady spojené s odovzdaním diela
objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny diela až po vykonaní diela v plnom rozsahu. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela
len na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom termíne dielo vykonať a odovzdať objednávateľovi v mieste určenom podľa zmluvy.
Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo pred dohodnutým termínom. Pred odovzdaním diela zhotoviteľ vykoná revíziu diela
a technickú kontrolu za účelom zistenia či dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a zmluvou stanovené podmienky.
Zhotoviteľ je povinný výsledok skúšok predložiť objednávateľovi najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom. Objednávateľ má
právo byť prítomný pri vykonávaní skúšok diela, pričom zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi miesto a dátum konania
skúšok, a to najneskôr 14 dní pred plánovaným dátumom konania skúšok.
2. Odovzdanie a prevzatie diela prebehne na základe písomného protokolu (zápisnice) podpísaného
zhotoviteľom
a objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom, odovzdať objednávateľovi všetky príslušné
doklady, technickú dokumentáciu, atesty materiálov použitých pri vykonaní diela a doklady o vykonaných skúškach, prípadne iné
listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované
objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter diela.
Záruka
1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na dielo minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
Reklamácia bude vybavená v čo najkratšej dobe, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.
2. V záručnej dobe zhotoviteľ odstráni vady tovaru bezplatne, a to opravou alebo výmenou vadnej časti diela alebo dodaním
chýbajúcej časti diela, objednávateľ je oprávnený taktiež požadovať zľavu z ceny diela alebo odstúpiť od zmluvy. V prípade
neodstrániteľnej vady poskytne zhotoviteľ bezodplatne rovnocenné náhradné plnenie, zľavu z ceny diela alebo má objednávateľ
právo odstúpiť od zmluvy. Voľba medzi nárokmi z vád je na objednávateľovi.
Odstúpenie od zmluvy a sankcie
1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela podľa zmluvy (neodovzdá riadne ukončené dielo v dohodnutom termíne) alebo
so splnením inej svojej povinnosti, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z
celkovej ceny diela, a to za každý aj začatý deň omeškania.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy za podmienky, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením akejkoľvek svojej
povinnosti o viac ako 15 kalendárnych dní.
3. Zmluva zaniká doručením písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia od zmluvy sa netýkajú
nárokov na zaplatenie akýchkoľvek peňažných nárokov objednávateľa, napr. zmluvných pokút, úrokov z omeškania, náhrady škody
a pod.
Ochrana dôverných informácií
1. Zhotoviteľ bude používať údaje, informácie alebo dokumenty, ktoré mu boli poskytnuté alebo ich akýmkoľvek spôsobom získal
v súvislosti s realizáciou diela ako informácie dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú predmetom obchodného
tajomstva (ak ich objednávateľ výslovne označí).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri používaní takýchto údajov, informácií alebo dokumentov dodržiavať zásady ich ochrany a utajenia,
pričom takéto údaje, informácie alebo dokumenty nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poskytnúť tretím
osobám a ani svojim zamestnancom, ktorí sa nezúčastňujú plnenia tejto zmluvy. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje
na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikne povinnosť sprístupniť
danú informáciu. O vzniku tejto povinnosti sa budú zmluvné strany bezodkladne informovať.
4. V prípade porušenia povinnosti ochrany dôverných informácií je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú
pokutu vo výške 50.000€ za každé porušenie. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody
v plnej výške.
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zhotoviteľ má právo kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť alebo doplniť tieto VOP. VOP sú platné pre konkrétnu zmluvu
v znení účinnom v deň uzatvorenia zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2020.
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