VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁKUPU
spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o.
1.

Definícia
Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave na Galvaniho 15/A, IČO:
31344259, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro,
vložka č.: 4512/B, sa bude ďalej označovať ako „Kupujúci“. Zmluvný partner
zabezpečujúci dodávku tovaru/služieb sa bude ďalej označovať ako „dodávateľ".
Tieto všeobecné podmienky nákupu majú prednosť pred všeobecnými obchodnými
podmienkami dodávateľa. Prevzatie tovaru/služby Kupujúcim neznamená akceptovanie
všeobecných obchodných podmienok dodávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany písomne
nedohodnú inak.

2.

Preprava

2.1 Dodávateľ je povinný zvoliť si najefektívnejší spôsob prepravy z hľadiska nákladov a
času pre Kupujúceho, a to tak, aby nevznikali žiadne škody Kupujúcemu, škody na
tovare a ujma tretím osobám.
2.2 Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, platí, že dodávateľ je zodpovedný
za nebezpečenstvo škody na tovare vyplývajúce z jeho prepravy. Kupujúci je
zodpovedný za náklady na manipuláciu a poštovné iba vtedy, ak to bolo vopred
dohodnuté v písomnej forme.
2.3 Dodávateľ odovzdá Kupujúcemu spolu s dodaným tovarom aj dodací list a všetky
ostatné doklady potrebné pre prevzatie a používanie tovaru, vrátane technickej
dokumentácie, návodu na obsluhu, vyhlásenia o zhode. Dodací list bude obsahovať
nasledujúce náležitosti: číslo objednávky, hmotnosť brutto a netto, mená a adresy
kontaktných osôb dodávateľa a Kupujúceho, miesto dodávky a deň odoslania, riadok a
číslo položky v katalógu dodávateľa (ak je to relevantné), jednotkovú cenu tovaru,
informácie o balení, špecifikáciu a množstvo dodaného tovaru, pričom v prípade
čiastkovej dodávky bude uvádzať aj množstvo tovaru, ktoré sa má dodať v budúcnosti.
2.4 Dodávka je splnená odovzdaním tovaru Kupujúcemu za splnenia podmienok uvedených
v bode 7.1; odovzdanie tovaru nastáva písomným potvrdením jeho prevzatia na
dodacom liste. Odovzdaním tovaru prechádza na Kupujúceho vlastnícke právo
a nebezpečenstvo škody na tovare.
2.5 Pokiaľ sa dodávka tovaru uskutočňuje prostredníctvom dopravcu, tovar sa považuje za
dodaný až jeho prevzatím Kupujúcim spôsobom uvedeným v bode 2.4.
2.6 S predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho môže na zabezpečenie
dohodnutého plnenia dodávateľ použiť subdodávateľa. V takom prípade sa na
subdodávateľa primerane vzťahujú tieto všeobecné podmienky nákupu.
3.

Dodacia lehota

3.1 Zmluvne dohodnutá dodacia lehota je pevným dátumom. Ak dodávateľ zistí, že nemôže
splniť dohodnutú dodaciu lehotu, je povinný bezodkladne sa písomne alebo telefonicky
spojiť s Kupujúcim a uviesť dôvody a pravdepodobnú dobu omeškania. Pokiaľ je
omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, bude dodávateľ povinný
poskytnúť o tom Kupujúcemu príslušné dôkazy.
3.2 Ak dodávateľ nedodá tovar alebo službu riadne a v dohodnutom čase alebo ak ich
nedodá ani v dodatočnej lehote dohodnutej s Kupujúcim, bude mať Kupujúci právo od
zmluvy odstúpiť.

3.3 V prípade omeškania dodávateľa s dodávkou tovaru alebo služieb bude mať Kupujúci
právo fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0.02% z celkovej ceny nedodaného tovaru
alebo služieb za každý deň omeškania, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú
na inom postupe. Kupujúci je oprávnený si zmluvnú pokutu jednostranne započítať voči
akejkoľvek pohľadávke dodávateľa. Dohodnutie dodatočnej lehoty na nápravu uvedenej
v bode 3.2 s Kupujúcim nemá vplyv na povinnosť dodávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške podľa tohto bodu.
4.

Platobné podmienky

4.1 Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, bude faktúra splatná do 60 dní odo
dňa jej doručenia Kupujúcemu. Kúpna cena za tovar/službu sa považuje za uhradenú
dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu Kupujúceho.
4.2 V prípade, ak bude Kupujúci v omeškaní s platbou ceny za tovar alebo služby, bude
dodávateľ oprávnený fakturovať úrok z omeškania vo výške 0.02% z neuhradenej
čiastky za každý deň omeškania.
4.3 Faktúra dodávateľa musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, ktoré
požadujú všeobecne záväzné právne predpisy (predovšetkým daňové a účtovné), ako aj
číslo objednávky vystavenej Kupujúcim. V prípade, že faktúra nebude obsahovať
požadované náležitosti alebo ak bude fakturovaná čiastka nesprávna, bude takáto
faktúra vrátená dodávateľovi za účelom jej opravy. Dodávateľ berie na vedomie, že v
takomto prípade nebude oprávnený účtovať úrok z omeškania podľa článku 4.2.
4.4 Dodávateľ bude povinný bezodkladne písomne informovať Kupujúceho o každej zmene
svojich identifikačných údajov vrátane údajov o bankovom účte. V prípade, že
dohodnutá lehota splatnosti faktúry nebude dodržaná v dôsledku nesplnenia tohto
záväzku, nebude dodávateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania podľa článku 4.2.
4.5 Všetky faktúry dodávateľa sa doručujú na adresu centra spracovania faktúr Kupujúceho:
PMI Service Center Europe Sp. z o.o.
P.O.Box 80
30-969 Krakow 28
Poland
5.

Označenie
Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, musia byť všetky značky,
označenia, štítky a etikety na tovare vyhotovené v slovenskom jazyku.

6.

Previerka a kontrola

6.1 Dodávateľ je na požiadanie povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o stave
a aktuálnom štádiu vybavenia, v akom sa nachádza dodávka tovaru/služieb.
6.2 Kupujúci bude oprávnený kedykoľvek uskutočniť previerku dodávateľa ohľadne jeho
spôsobilosti na plnenie zmluvy a pokroku pri dodávke tovaru/služieb. Dodávateľ sa
zaväzuje umožniť Kupujúcemu kedykoľvek uskutočňovať návštevy v jeho obchodných
priestoroch a prenechať mu k nahliadnutiu všetky dokumenty týkajúce sa plnení pre
neho poskytnutých alebo poskytovaných.
6.3 Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní PM Slovakia uskutočňovať environmentálne
previerky typu „due diligence".
6.4 Ak dodávateľ využíva subdodávateľa so súhlasom Kupujúceho, dodávateľ bude povinný
zabezpečiť, aby sa práva Kupujúceho podľa článku 6 vzťahovali aj na tohto
subdodávateľa.

7.

Kvalita, bezpečnosť a záruka

7.1 V závislosti od znenia príslušnej objednávky platí, že dodávka tovaru a/alebo služieb sa
uskutoční až v momente, kedy budú splnené všetky dohodnuté podmienky uvedené
v objednávke. Dodávka bude bezpodmienečne obsahovať všetky ochranné označenia,
vrátane označení požadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky a Európskej únie v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia, životného prostredia
a ochrany spotrebiteľa. Všetky súčasti a zložky tovaru a/alebo služieb, ktoré nie sú
určené jednotlivo, avšak sú potrebné pre prevádzku a riadnu činnosť alebo z povahy
veci tvoria súčasť alebo príslušenstvo objednaného tovaru, budú zahrnuté v celkovej
cene.
7.2 Dodávateľ je zodpovedný za splnenie dohodnutých požiadaviek týkajúcich sa kvality,
účinnosti, výkonnosti a ostatných zaručených vlastností tovaru a/alebo služieb.
Dodávateľ zabezpečí podmienky pre riadnu a bezpečnú prevádzku objednaného
tovaru/služieb v súlade so slovenskými právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť.
Dodávateľ okrem toho zabezpečí, aby boli tovar/služby, jeho časti a jeho prípadné
príslušenstvo bez materiálových alebo právnych vád a aby neporušoval práva
duševného vlastníctva tretích osôb, inak zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá
Kupujúcemu vznikne. Dodávateľ zabezpečí, aby mal Kupujúci všetky oprávnenia
vyplývajúce z práv priemyselného alebo duševného vlastníctva, ktoré sú potrebné pre
riadne používanie tovaru a/alebo služieb.
7.3 Dodávateľ zodpovedá za všetky náklady súvisiace s vadami, ktoré sa zistia na
tovare/službe, vrátane prepravných nákladov a prípadných nákladov na jeho likvidáciu.
Okrem toho bude Kupujúci oprávnený podľa svojho uváženia opraviť tieto vady na
náklady dodávateľa alebo požadovať bezplatnú opravu takéhoto tovaru.
7.4 Dodávateľ poskytne záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov počínajúc odo dňa dodávky
pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnutá alebo právnymi predpismi ustanovená
dlhšia záruka. V prípade, ak sa na tovare, na jeho balení alebo v priloženom návode na
použitie uvádza lehota odporúčanej spotreby tovaru, neuplynie záručná lehota skôr ako
v posledný deň tejto lehoty odporúčanej spotreby. Vo všetkých ostatných otázkach
súvisiacich so zárukou budú platiť príslušné právne predpisy.
7.5 Dodávateľ okrem toho zaručuje, že tovar (vrátane balenia a prepravy) alebo služby sú v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým s predpismi
upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku, ako aj predpismi
upravujúcimi požiarnu ochranu a ochranu životného prostredia v Slovenskej republike)
a sú bezpečné.
7.6 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať interné štandardy Kupujúceho vzťahujúce sa na
ochranu osobných údajov, ochranu zdravia pri práci, ochranu zdravia, ochranu majetku,
požiarnu ochranu a ochranu životného prostredia pokiaľ sa na ním poskytovaný tovar
alebo služby vzťahujú a bol s nimi Kupujúcim oboznámený.
7.7 Dodávateľ týmto berie na vedomie, že Kupujúci alebo jeho pridružené osoby sú
výhradnými vlastníkmi alebo oprávnenými užívateľmi ochranných známok a zaväzuje
sa, že bez súhlasu Kupujúceho nebude používať označenia, ktoré sú totožné alebo
podobné takýmto ochranným známkam na tovare alebo službách, ktoré sú totožné
alebo podobné tým, pre ktoré sú príslušné ochranné známky zaregistrované. Okrem
toho sa Dodávateľ zaväzuje, že nebude používať takéto označenia ani v súvislosti s
uvedeným tovarom alebo službami, predovšetkým ich nebude umiestňovať na
výrobkoch alebo ich balení, nebude ponúkať alebo uvádzať na trh výrobky s takýmito
značkami, a že nebude tieto skladovať pre uvedené účely, prípadne nebude dovážať
alebo vyvážať takéto výrobky, ani používať takéto značky ako súčasť obchodného mena
spoločnosti alebo v korešpondencii alebo reklame.
8.

Reklama

Dodávateľ nebude oprávnený využívať existujúce obchodné vzťahy s Kupujúcim na
reklamu alebo iné obchodné účely. V prípade porušenia tohto záväzku sa dodávateľ
zaväzuje zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške stanovenej podľa článku 10.
9.

Rozhodné právo a riešenie sporov
Tieto podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom. Všetky spory, ktoré vzniknú
z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú predložené na
rozhodnutie vecne a miestne príslušným súdom v SR

10. Mlčanlivosť
Dodávateľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci, oprávnené tretie osoby alebo ostatní
zástupcovia nebudú rozširovať žiadne informácie o procesoch, informáciách alebo
ľubovoľných iných skutočnostiach, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Kupujúceho
a ktoré sa dozvedeli počas spolupráce s Kupujúcim, prípadne po jej ukončení, pokiaľ
Kupujúci písomne nezbaví dodávateľa tohto záväzku. V prípade porušenia uvedeného
záväzku bude dodávateľ povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 33
193.92. Platba zmluvnej pokuty nebude mať vplyv na záväzok dodávateľa nahradiť
Kupujúcemu v plnej výške škody, ktoré utrpel z dôvodu porušenia záväzku mlčanlivosti.
11. Zákaz poskytovania darov a pohostenia v mene Kupujúceho
Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude uhrádzať žiadne platby a nebude poskytovať nič
hodnotné priamo alebo nepriamo, prípadne inými ľubovoľnými prostriedkami, žiadnemu
predstaviteľovi alebo zamestnancovi orgánov verejnej moci (ďalej len „verejný
zamestnanec“) a takisto, že nebude využívať žiadne iné nezákonné, neetické alebo
nevhodné metódy v súvislosti s dodávkou tovaru/služieb pre Kupujúceho. Aby sa vyhlo
akýmkoľvek pochybnostiam, dodávateľ sa ďalej zaväzuje, že nebude poskytovať dary
alebo politické príspevky v peňažnej alebo nepeňažnej forme v mene Kupujúceho alebo
niektorej z jeho pridružených osôb, a takisto nebude poskytovať pohostenie žiadnym
verejným zamestnancom v mene Kupujúceho alebo jeho pridružených osôb
12. Porušenie všeobecných podmienok nákupu
Kupujúci si vyhradzuje právo okamžite ukončiť spoluprácu s dodávateľom, ktorý poruší
tieto všeobecné podmienky nákupu.
13. Súhlas so všeobecnými podmienkami nákupu
Dodávateľ písomne potvrdí, že súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami nákupu.
Všetky ustanovenia zmlúv, ktoré budú uzatvorené medzi dodávateľom a Kupujúcim
budú mať prednosť pred týmito všeobecnými podmienkami nákupu. Tieto všeobecné
podmienky nákupu nadobúdajú účinnosť dňa 1.8.2015 a v plnom rozsahu nahrádzajú
Všeobecné podmienky nákupu Philip Morris Slovakia s.r.o. zo dňa 1.4.2012.
Philip Morris Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto všeobecné
podmienky nákupu.

