Všeobecné obchodné podmienky pre nákup služieb (verzia 1.7.2016)

Všeobecné obchodné podmienky
pre nákup služieb

a) interné predpisy znamenajú predpisy KMS, ktoré sa
týkajú vstupu do priestorov KMS, poskytovania služby

1

alebo

Úvodné ustanovenia

vykonávania

v priestoroch

akejkoľvek

KMS,

s ktorými

činnosti

inej
KMS

oboznámi

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky pre nákup služieb

dodávateľa alebo sú dodávateľovi inak známe, najmä

upravujú podmienky, za ktorých spoločnosť Kia Motors

predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri

Slovakia s.r.o. (ďalej len KMS) nakupuje služby od

práci,

dodávateľov (ďalej len podmienky).

prostredia, hygieny a predpisy súvisiace s fajčením

protipožiarnej

ochrany,

ochrany životného

1.2 Tieto podmienky sa vzťahujú na zmluvy upravujúce

a zákazom vstupu pod vplyvom alkoholu, omamných

jednorazové plnenie, opakované plnenie, ako aj zmluvy,

alebo psychotropných látok a zákazom ich prinášania
a požívania v priestoroch KMS,

ktoré majú povahu rámcovej zmluvy.

b) personál znamenajú fyzické osoby, s ktorými má

2

Všeobecné ustanovenia

dodávateľ alebo subdodávateľ uzavretý pracovnoprávny
vzťah alebo iný právny vzťah a tieto osoby sú zároveň

2.1 Tieto podmienky tvoria časť obsahu zmluvy uzavretej medzi

osobami, ktoré poskytujú alebo vykonávajú službu

KMS a dodávateľom v písomnej forme alebo na základe

osobne,

akceptácie objednávky KMS, pričom sa zmluvné strany

c) priestory KMS znamenajú areál výrobného závodu
KMS, iné priestory, ktoré KMS užíva alebo obstarala na

dohodli nasledovne:

účely poskytnutia služby, alebo iné priestory, ktoré
a)

tieto podmienky sa stávajú časťou obsahu zmluvy
odkazom

na

tieto

podmienky

v zmluve

KMS pre splnenie záväzku určí,
d) služba znamená najmä zhotovenie určitej veci, montáž

alebo

veci, údržba, vykonanie opravy alebo úpravy veci,

v objednávke,
b)

c)

týchto

meranie, čistenie, hmotne zachytený výsledok inej

podmienok k zmluve sa považuje aj ich doručenie

činnosti alebo zariadenie určitej záležitosti; za službu sa

dodávateľovi v elektronickej verzii alebo doručenie

považuje aj dodanie tovaru, ak záväzok dodávateľa

odkazu na webové sídlo KMS, kde sú tieto podmienky

dodať tovar zahŕňa aj montáž tovaru alebo ak prevažná

zverejnené,

časť záväzku dodávateľa dodať tovar spočíva vo

dodávateľ, ktorý už poskytol KMS službu podľa týchto

vykonaní činností,

dodávateľ

potvrdzuje,

že

za

priloženie

podmienok, potvrdzuje, že tieto podmienky sú mu

e) zahraničný dodávateľ je dodávateľ, ktorý má sídlo

známe a tvoria časť obsahu zmluvy aj bez ich

alebo miesto podnikania mimo Slovenskej republiky,

priloženia k návrhu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,

a zároveň

že tieto podmienky sú v takomto prípade časťou obsahu

prevádzkareň, z ktorej službu podľa tejto zmluvy

zmluvy aj bez odkazu na tieto podmienky.

poskytuje.

2.2 Akékoľvek
podmienky,

obchodné

podmienky

na

dodávateľ

ktoré

dodávateľa
odkazuje

alebo

3

nemá

v Slovenskej

republike

stálu

Predmet zmluvy

v priebehu

rokovania o uzavretí zmluvy, sú výslovne vylúčené, bez

3.1 Predmetom tejto zmluvy je dojednanie zmluvných strán

ohľadu na to, či ich KMS výslovne vylúčila alebo v priebehu

o vzájomných právach a záväzkoch pri poskytovaní služby

rokovania o zmluve boli uvedené ako posledné. KMS

podľa tejto zmluvy, a to všetko spôsobom a za podmienok

vyhlasuje,

uvedených v tejto zmluve.

že

zmluva

je

uzavretá

za

podmienky

a s predpokladom, že aplikácia podmienok podľa prvej vety
tohto bodu je vylúčená.
2.3 Ak zmluvné strany uzavrú rámcovú zmluvu s odkazom na
tieto podmienky, tieto podmienky tvoria časť obsahu
akejkoľvek čiastkovej zmluvy, ktorú zmluvné strany uzavrú
na základe rámcovej zmluvy.
2.4 Tieto pojmy použité v tejto zmluve majú nasledovný
význam:

3.2 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť službu, ktorá je bližšie
určená v zmluve, čiastkovej zmluve alebo objednávke. KMS
sa

zaväzuje

zaplatiť

dodávateľovi

za

riadne

a včas

poskytnutú službu dohodnutú cenu.
3.3 Ak je súčasťou záväzku dodávateľa vykonať právne úkony
za KMS, dodávateľ je povinný oznámiť KMS potrebu
vystaviť dodávateľovi plnomocenstvo a jeho rozsah. KMS na
výzvu vystaví pre dodávateľa plnomocenstvo.
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uskutočniť v elektronickej forme, prostredníctvom e-mailu

3.4 Ak to nie je v zmluve výslovne dohodnuté alebo z nej
nevyplýva, že sa zmluvné strany dohodli na opakovanom

alebo elektronického nákupného systému KMS.

alebo sústavnom plnení, táto zmluva nezakladá povinnosť

4.6 Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia podmienok,

KMS objednať si od dodávateľa službu alebo minimálne

dodávateľ berie na vedomie, že KMS požaduje uzavretie

množstvo služieb prípadne služby v minimálnej hodnote, bez

zmluvy

ohľadu na to, že zmluva je uzavretá na dobu určitú alebo

elektronickej forme.

alebo

čiastkovej

zmluvy

v písomnej

alebo

zmluva obsahuje predpokladané množstvo služieb prípadne

5

ich predpokladanú hodnotu.

Poskytnutie služby

3.5 Poskytnutie služby nie je výlučným právom dodávateľa
a KMS je oprávnená uzavrieť zmluvu na poskytnutie

Spôsob poskytovania služby

rovnakej služby s treťou osobou, a to bez akejkoľvek
oznamovacej alebo inej povinnosti voči dodávateľovi.

5.1 Dodávateľ je povinný poskytnúť službu

riadne, včas

a v súlade s touto zmluvou.

4

Uzavieranie čiastkových/opakovaných zmlúv

5.2 Dodávateľ

je

povinný

poskytnúť

službu

s odbornou

starostlivosťou, v súlade so záujmami KMS, pokynmi KMS,
4.1 Ak zmluvné strany uzavrú rámcovú zmluvu alebo ak

právnymi predpismi, rozhodnutiami orgánov verejnej správy

ktorákoľvek zo zmluvných strán prejaví záujem uzavrieť

a technickými normami, vrátane technických noriem, ktoré

ďalšiu zmluvu po tom, ako dodávateľ už poskytol alebo

nie sú záväzné a ktoré zároveň nie sú v rozpore so záväznými

poskytuje služby podľa týchto podmienok, zmluvné strany sa

technickými normami.

dohodli, že uzavieranie čiastkových alebo opakovaných
zmlúv sa bude riadiť ustanoveniami tohto článku.

5.3 Dodávateľ je povinný poskytnúť službu podľa popisu,
vlastností alebo iného určenia v zmluve a v najvyššej možnej

4.2 Ak dodávateľ doručí KMS cenovú ponuku, táto sa považuje

kvalite. Ak nie je služba v zmluve bližšie určená, dodávateľ

za neodvolateľný a záväzný návrh dodávateľa na uzavretie

je povinný poskytnúť službu tak, aby spĺňala účel, na ktorý

zmluvy, ktorý má KMS právo prijať do 60 dní odo dňa

sa

doručenia návrhu, ak cenová ponuka nestanovuje dlhšiu

dodávateľovi pred poskytnutím služby vzorky, podklady,

lehotu. Ak KMS príjme návrh na uzavretie zmluvy bez jeho

projekt alebo iné materiály, dodávateľ je povinný poskytnúť

zmeny, má sa za to, že čiastková zmluva je uzavretá

službu v súlade s nimi. To isté platí, ak sa má služba

okamihom, keď KMS doručí objednávku dodávateľovi.

poskytnúť na základe vzoriek, podkladov, projektu alebo

4.3 Ak

KMS

poskytuje.

Ak

KMS

poskytne

iných materiálov poskytnutých dodávateľom a schválených

predchádzajúcej cenovej ponuky dodávateľa, (ii) objednávku,

KMS. Schválenie vzoriek, podkladov, projektu alebo iných

ktorá

(iii)

materiálov poskytnutých dodávateľom zo strany KMS

objednávku, ktorá nemení cenovú ponuku dodávateľa, po

nezbavuje dodávateľa akejkoľvek jeho zodpovednosti alebo

lehote

cenovú

dodávateľovi

spravidla

bez

mení

doručí

služba

ponuku

neodvolateľnosti

(i)

objednávku

dodávateľa,

a záväznosti

alebo

cenovej

ponuky,

povinnosti podľa zmluvy.

dodávateľ sa zaväzuje oznámiť KMS prijatie alebo

5.4 Dodávateľ je povinný poskytnúť službu bez právnych vád,

odmietnutie objednávky najneskôr do 3 dní odo dňa jej

najmä sa zaväzuje, že žiadne veci, materiály, výrobky a iné

doručenia.

písomne

časti zhotovovanej služby, ktoré použije a ku ktorým má

neoznámi KMS, že objednávku odmietol, má sa za to, že

Ak

dodávateľ

v uvedenej

KMS nadobudnúť vlastnícke alebo iné právo alebo ich inak

dodávateľ objednávku prijal. Zmluvné strany sa dohodli, že

užívať, nebudú predmetom záložného práva, iných práv

čiastková zmluva alebo opakovaná zmluva je uzavretá buď

tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú

okamihom, keď dodávateľ doručí KMS prijatie objednávky

súčasťou konkurznej alebo reštrukturalizačnej podstaty a že

alebo márnym uplynutím lehoty dodávateľa na jej prijatie

dodávateľ bude v čase ich dodania ich neobmedzeným

lehote

alebo odmietnutie.
4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nemá nárok na

vlastníkom.
5.5 Dodávateľ

je

oprávnený

poskytnúť

službu

výlučne

náhradu žiadnych nákladov spojených alebo súvisiacich s

v dohodnutom rozsahu. Akúkoľvek časť služby, ktorá

vypracovaním alebo doručením cenovej ponuky. Dodávateľ

presahuje rozsah stanovený zmluvou a ktorá nie je zároveň

berie na vedomie, že KMS nie je povinná doručiť

osobitne písomne dohodnutá s KMS, nie je KMS povinná

dodávateľovi objednávku.

prevziať a za túto časť nie je KMS povinná zaplatiť

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že uzavieranie zmlúv a

dodávateľovi cenu. Ak je potrebné odstrániť následky takto

čiastkových zmlúv a komunikácia zmluvných strán sa môže

poskytnutej služby, na základe voľby KMS je dodávateľ

Kia Motors Slovakia s.r.o.
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom 013 01
IČO: 35 876 832, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 15074/L

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup služieb (verzia 1.7.2016)

povinný bezodkladne odstrániť tieto následky alebo nahradiť

miesto, ako priestory KMS; v takomto prípade je dodávateľ

KMS všetky náklady spojené s ich odstránením.

povinný umožniť KMS po jej predchádzajúcom oznámení

5.6 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky zariadenia,

prístup na toto iné miesto a vykonanie kontroly riadneho

stroje, mechanizmy, nástroje, náradie a osobné ochranné

poskytovania

pracovné prostriedky, pomocou ktorých plní záväzky podľa

vyplývajúcich z tejto zmluvy.

služby

a plnenia

záväzkov

dodávateľa

tejto zmluvy, boli v dobrom technickom stave a mali všetky

5.12 Ak je súčasťou záväzku dodávateľa poskytnúť službu aj

povolenia a certifikáty, ktoré sú vyžadované právnymi

dodanie tovaru, miestom dodania je výrobný závod KMS

ich

v Tepličke nad Váhom, Slovenská republika; dodanie sa

neobsahovali. Dodávateľ je oprávnený používať zariadenia,

uskutoční podľa dodacej podmienky DDP INCOTERMS

stroje, mechanizmy, nástroje, náradie alebo osobné ochranné

2010. Ak má byť miesto dodania tovaru na území štátu,

pracovné prostriedky, ktoré vlastní alebo užíva KMS, len

ktorým nie je Slovenská republika, dodávateľ je povinný

s predchádzajúcim písomným súhlasom KMS.

vopred písomne informovať KMS a získať výslovný

predpismi,

neboli

nebezpečnými

látkami

a

ani

5.7 Ak riadne užívanie výsledku služby je alebo bude možné len

písomný súhlas s takýmto miestom dodania.

v spojení s nadobudnutím inej veci, služby alebo práva od

5.13 Ak dodávateľ poskytuje službu v priestoroch KMS,

dodávateľa alebo tretej osoby, dodávateľ je povinný o tejto

dodávateľ berie na vedomie, že je povinný dodržiavať

skutočnosti informovať KMS pred začatím poskytovania

interné predpisy a je povinný postupovať podľa pokynov

služby. Ak dodávateľ túto skutočnosť KMS neoznámi, KMS

KMS

nie je povinná prevziať výsledok služby a je oprávnená od
zmluvy odstúpiť.

a

s maximálnou

obozretnosťou

za

účelom

predchádzania škodám.
5.14 Ak dodávateľ poskytuje službu na inom mieste, ako

5.8 Ak je predmetom zmluvy záväzok dodávateľa poskytnúť

v priestoroch KMS, dodávateľ je povinný podľa pokynov

jednorazové plnenie, dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť

KMS

zabezpečiť

prevzatie

vecí,

službu po častiach, ak KMS neurčí inak.

dokumentov určených na poskytnutie služby z priestorov

podkladov

alebo

5.9 Ak je záväzok dodávateľa možné splniť viacerými spôsobmi,

KMS, ak KMS neurčí inak. Dodávateľ je povinný veci,

právo určiť spôsob plnenia má KMS. Dodávateľ je povinný

podklady alebo dokumenty použiť výlučne na účely

informovať KMS o možných spôsoboch splnenia záväzku.

poskytnutia služby pre KMS, je povinný držať ich oddelene

KMS je oprávnená meniť spôsob splnenia záväzku bez

od ostatných a zodpovedá za ich stratu alebo škodu ako

predchádzajúceho súhlasu dodávateľa.

skladovateľ. Záväzok dodávateľa poskytnúť službu sa

5.10

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr

považuje v tomto prípade za splnený až odovzdaním

pred vykonaním pokynov KMS alebo použitím vecí

výsledku služby KMS.

poskytnutých zo strany KMS, písomne informovať KMS o

5.15 Ak to nie je v zmluve výslovne dohodnuté, dodávateľ nie je

nevhodnosti pokynov KMS týkajúcich sa poskytovanej

oprávnený umiestniť svoje veci v priestoroch KMS. Ak

služby alebo o nevhodnosti vecí poskytnutých zo strany

s predchádzajúcim písomným súhlasom KMS dodávateľ

KMS dodávateľovi na účely poskytnutia služby, a to spolu s

umiestni svoje veci v priestoroch KMS, dodávateľ je

upozornením na dôsledky vykonania týchto pokynov alebo

povinný riadne a zreteľne ich označiť. Ak dodávateľ

použitia

umiestni

takýchto

vecí.

Pokiaľ

napriek

písomnému

svoje

veci

v priestoroch

KMS

bez

jej

upozorneniu dodávateľa na nevhodnosť pokynov alebo vecí

predchádzajúceho súhlasu, KMS je oprávnená tieto veci na

KMS písomne trvá na ich vykonaní alebo použití,

náklady dodávateľa odstrániť z priestorov KMS, a to aj bez

dodávateľ nezodpovedá za vady výsledku služby spôsobené

predchádzajúceho upozornenia dodávateľa.

nevhodnosťou pokynov alebo vecí. Dodávateľ však

5.16 Ak je súčasťou záväzku dodávateľa poskytnúť službu aj

zodpovedá za vady výsledku služby, ktoré vznikli v

dodanie tovaru alebo jeho časti z územia tretích štátov,

dôsledku pokynov KMS a vecí odovzdaných zo strany

ktorými sú územia iné ako územia členských štátov

KMS, na ktorých nevhodnosť dodávateľ písomne KMS

Európskej únie, dodávateľ je povinný zariadiť preclenie

podľa tohto ustanovenia neupozornil.

tovaru alebo jeho časti mimo územia Slovenskej republiky
a pokiaľ možno, tak v prístave Hamburg (Nemecko) alebo

Miesto poskytovania služby

Koper (Slovinsko) v prípade lodnej dopravy alebo na letisku
Viedeň (Rakúsko) v prípade leteckej prepravy. Ak sa

5.11 Miesto plnenia záväzku dodávateľa je časť priestorov KMS,

preclenie tovaru alebo jeho časti vykoná na území

ktorú určí KMS. To neplatí, ak z povahy záväzku

Slovenskej republiky, dodávateľ je povinný ho vykonať v

jednoznačne vyplýva, že miestom splnenia záväzku je iné

mene a na účet dodávateľa, pričom clo a daň z pridanej
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hodnoty znáša dodávateľ. Ak dodávateľ nakúpi tovar alebo

Prerušenie poskytovanej služby

jeho časť na území členských štátov Európskej únie,
dodávateľ je povinný predložiť KMS dôkaz o kúpe tohto

5.26 KMS je oprávnená po začatí poskytovania

tovaru alebo jeho časti v rámci tohto územia.

služby

požadovať od dodávateľa, aby prerušil poskytovanie služby,
a to aj bez uvedenia dôvodu. Dodávateľ je takom prípade

Čas poskytovania služby

povinný prerušiť poskytovanie služby.
5.27 Ak KMS preruší poskytovanie služby z dôvodu porušenia

5.17 Ak dodávateľ neposkytuje KMS opakované plnenie alebo

povinnosti dodávateľa, najmä ak porušením vznikne škoda

zmluva nestanovuje žiadnu lehotu, v ktorej má dodávateľ

alebo hrozba škody na majetku, zdraví alebo životnom

poskytnúť službu, dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť službu

prostredí, takéto prerušenie nemá vplyv na povinnosť

do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

dodávateľa poskytnúť službu KMS včas, ako aj na prípadné

5.18 Ak zmluva stanovuje presnú lehotu alebo čas poskytnutia

nároky KMS vyplývajúce z omeškania dodávateľa.

služby, dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného súhlasu KMS poskytnúť službu pred stanovenou
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Subdodávatelia a personál

lehotou alebo časom.
5.19 Ak dodávateľ neposkytuje KMS opakované plnenie alebo

6.1 Dodávateľ je povinný plniť záväzky osobne a je oprávnený

zmluva nestanovuje presný čas poskytovanej služby,

použiť na plnenie svojich záväzkov subdodávateľa iba

dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť službu v pracovný deň

s predchádzajúcim

v čase medzi 7:00 hod a 16:00 hod. Dodávateľ je povinný

Predchádzajúci písomný súhlas KMS nie je potrebný, ak (i)

oznámiť KMS najmenej tri dni vopred presný čas, počas

podiel

ktorého bude poskytovať službu, pričom KMS je oprávnená

subdodávateľa alebo subdodávateľov, nepresiahne 40 %

tento čas jednostranne zmeniť.

z celkovej hodnoty služby, (ii) je dodávateľ povinný

služby,

ustanoviť
Kontrola poskytovanej služby a záväzkov dodávateľa

písomným
ktorý

súhlasom

dodávateľ

splnomocneného

poskytne

zástupcu

KMS.
pomocou

v súvislosti

s nakladaním s odpadmi alebo (iii) ide o plnenie povinností
dodávateľa súvisiacich s prepravou. Ak dodávateľ plní svoje

5.20 KMS je oprávnená kontrolovať riadne poskytovanie služby

záväzky pomocou subdodávateľa, dodávateľ zodpovedá tak,

a plnenie záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z tejto

akoby záväzok plnil sám. Ak dodávateľ plní svoje záväzky

zmluvy. O vykonanej kontrole môžu zmluvné strany

pomocou subdodávateľa, dodávateľ je povinný zabezpečiť,

vyhotoviť písomný záznam.

aby subdodávateľ neplnil záväzky dodávateľa pomocou

5.21 Ak sa preukáže, že poskytovaná služba má vady alebo

ďalšieho subdodávateľa.

nedostatky, dodávateľ je povinný tieto vady alebo

6.2 Ak dodávateľ neuhradí subdodávateľovi za riadne vykonané

nedostatky odstrániť na vlastné náklady v lehote, ktorú určí

práce dohodnutú odmenu riadne a včas, následkom čoho

KMS.

subdodávateľ upozorní KMS na možnosť prerušenia alebo

5.22 Ak dodávateľ vady v určenej lehote neodstráni, KMS je
oprávnená od zmluvy odstúpiť.

zastavenia výkonu ním poskytovanej služby alebo ju preruší
alebo zastaví a takéto prerušenie alebo zastavenie by podľa

5.23 Kontroly a prípadné odstránenie vád služby nemajú vplyv
na povinnosť dodávateľa poskytnúť službu riadne a včas.

uváženia KMS mohlo ohroziť riadne a včasné poskytnutie
služby, KMS je, po predchádzajúcom písomnom upozornení

5.24 Ak to stanovuje zmluva, dodávateľ je povinný výsledok

dodávateľa a uplynutí lehoty určenej KMS na vykonanie

služby pred jeho odovzdaním podrobiť skúške alebo

nápravy, oprávnená zadržať úhradu faktúr dodávateľovi, a to

technickej kontrole kvality za podmienok dohodnutých v

až do doby, kedy nárok subdodávateľa bude uspokojený a

zmluve. Náklady spojené so skúškou alebo kontrolou znáša

toto uspokojenie bude preukázané. Počas doby zadržania

dodávateľ.

platieb nie je KMS v omeškaní so zaplatením svojich
peňažných záväzkov a dodávateľovi nevzniká nárok na

Zmena služby

žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
6.3 KMS je podľa svojho uváženia oprávnená sama uspokojiť

5.25 KMS je oprávnená po začatí poskytovania

služby

nároky subdodávateľa voči dodávateľovi, ak to KMS

jednostranne zmeniť spôsob poskytnutia služby, ak zmena

dodávateľovi

vopred

písomne

oznámi.

Doručením

nezvýši cenu alebo náklady dodávateľa.

písomného oznámenia KMS o tom, že KMS uspokojí určitý
nárok subdodávateľa voči dodávateľovi, nadobudne účinnosť
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dohoda o pristúpení k záväzku podľa § 534 Občianskeho

doručenia výzvy KMS, a to bez ohľadu na to, či sa tieto

zákonníka ohľadom tohto nároku subdodávateľa voči

nároky sa stali splatnými. Ustanovenia článku 14 týchto

dodávateľovi. KMS má voči dodávateľovi nárok na úhradu

podmienok tým nie sú dotknuté.

toho, čo plnila subdodávateľovi, a to v plnom rozsahu. KMS

6.10

Dodávateľ je povinný vo vzťahu k personálu zabezpečiť,

je oprávnená započítať pohľadávku voči dodávateľovi, ktorá

aby boli dodržané všetky aplikovateľné pracovnoprávne

vznikla

voči

predpisy slovenského práva alebo iného príslušného práva,

dodávateľovi, s akoukoľvek pohľadávkou dodávateľa zo

uspokojením

nároku

subdodávateľa

najmä povinnosti súvisiace so zákazom nelegálneho

zmluvy, a to bez ohľadu na jej splatnosť.

zamestnávania alebo obdobného zákazu podľa práva

6.4 Za subdodávateľa sa nepovažuje personál dodávateľa. Za

dodávateľa. Dodávateľ je povinný vykonať všetky právne

personál dodávateľa sa na účely tejto zmluvy považuje aj

a faktické úkony na to, aby personál nebol považovaný za

personál subdodávateľa, ak KMS vopred písomne súhlasila,

dočasné pridelený ku KMS alebo nenastal prechod práv

že dodávateľ je oprávnený plniť záväzky pomocou

a povinností z pracovnoprávneho vzťahu z dodávateľa na

subdodávateľa alebo ak ide o subdodávateľa, pri ktorom nie

KMS.

je potrebný predchádzajúci písomný súhlas KMS.

6.11

Ak dodávateľ poskytuje KMS službu cezhranične, najmä ak

6.5 Pred začatím poskytovania služby alebo kedykoľvek počas

za účelom poskytnutia služby vysiela personál na územie

jej poskytovania v priestoroch KMS je dodávateľ povinný

Slovenskej republiky alebo sa personál inak nachádza na

určiť a oznámiť KMS zoznam personálu. Dodávateľ je

území Slovenskej republiky, dodávateľ je povinný počas

povinný určiť zástupcu, ktorý bude oprávnený komunikovať

celej doby poskytovania služby vedieť preukázať, že

so zástupcami KMS.

personál je legálne zamestnaný podľa príslušného práva.

6.6 Dodávateľ je povinný plniť záväzky podľa tejto zmluvy len

Dodávateľ je povinný bezodkladne poskytovať KMS

pomocou kvalifikovaného personálu a v priestoroch KMS len

a príslušným správnym orgánom v tejto súvislosti všetku

pomocou personálu, ktorý má povolený vstup do priestorov

súčinnosť, najmä predložiť dokumenty (vrátane prekladu do

KMS, je oboznámený s internými predpismi a je viditeľne

slovenského jazyka), ktoré preukazujú, že personál je

označený logom alebo iným označením dodávateľa.

legálne zamestnaný podľa príslušného práva. KMS je

6.7 Dodávateľ je povinný plniť záväzky podľa tejto zmluvy len
personálu,

pomocou

ktorý používa

osobné

oprávnená prerušiť poskytnutie služby, ak dodávateľ
nepreukáže, že personál je legálne zamestnaný podľa

ochranné

pracovné prostriedky pri práci, ktoré sú vyžadované
právnymi predpismi alebo KMS, ktorý má všetky certifikáty,

príslušného práva.
6.12

Ak z dôvodu porušenia povinnosti dodávateľa (i) dodržať

povolenia alebo školenia, ktoré sú vyžadované právnymi

vo

vzťahu

k personálu

všetky

aplikovateľné

predpismi alebo KMS, a ktorý je zdravotne spôsobilý na

pracovnoprávne predpisy slovenského práva alebo iného

výkon danej činnosti. Osobné ochranné pracovné prostriedky

príslušného práva, alebo (ii) preukázať, že personál je

pri práci prideľuje personálu dodávateľ na vlastné náklady.

legálne zamestnávaný, vznikne KMS škoda, najmä ako

Dodávateľ znáša náklady za čas, ktorý strávi personál na

dôsledok porušenia zákazu prijať službu od dodávateľa,

školeniach vyžadovaných KMS.

ktorý ju poskytuje prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú

6.8 Ak zmluva nestanovuje počet personálu, dodávateľ sa

nelegálne zamestnáva, neposkytnutia súčinnosti KMS,

zaväzuje plniť záväzky pomocou minimálneho množstva

nepreukázania, že personál je legálne zamestnávaný,

personálu, ktorý je nevyhnutný na riadne plnenie záväzkov

dodávateľ

podľa tejto zmluvy.

bezodkladne od doručenia výzvy KMS, a to bez ohľadu na

6.9 Dodávateľ je povinný splniť všetky záväzky voči personálu,
najmä

dohodnutú

zaplatiť

mzdu

a splniť

sa

zaväzuje

nahradiť

KMS

túto

škodu

to, či sa škoda stala splatnou; škodou sa rozumie akýkoľvek

všetky

náklad alebo plnenie, ktoré bude KMS povinná v tejto

so

súvislosti vynaložiť, vrátane pokút a iných sankcií zo strany

zamestnávaním. Dodávateľ je povinný na výzvu KMS

správnych orgánov a nárokov dotknutých zamestnancov.

bezodkladne poskytnúť KMS informáciu o splnení si

Ustanovenia článku 14 týchto podmienok tým nie sú

verejnoprávne

povinnosti

a odvodové

zaplatiť

mzdu

povinnosti

v súvislosti

a verejnoprávne

a odvodové

povinnosti v súvislosti so zamestnávaním. Ak z akéhokoľvek
dôvodu

vznikne

KMS

povinnosť

zaplatiť

dotknuté.
6.13

Dodávateľ sa zaväzuje, na základe pokynu KMS, odvolať

personálu

z poskytovania služby člena personálu, ktorý službu

dohodnutú mzdu alebo splniť verejnoprávne a odvodové

neposkytuje riadne, iným spôsobom porušuje svoje

povinnosti v súvislosti so zamestnávaním, dodávateľ sa

povinnosti, poškodzuje záujmy KMS alebo sa, podľa

zaväzuje, že nahradí KMS tieto náklady bezodkladne od

uváženia KMS, správa nevhodne. Dodávateľ
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zbytočného odkladu tohto člena personálu nahradí inou

odovzdá doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a riadne

osobou s aspoň rovnakou kvalifikáciou a skúsenosťami,
alebo bez zbytočného odkladu zabezpečí poskytnutie služby

užívanie výsledku služby podľa tejto zmluvy.
7.8 Výsledok služby sa považuje za prevzatý momentom

iným spôsobom.

podpísania preberacieho protokolu, servisného listu alebo
iného obdobného dokumentu zo strany KMS alebo v prípade,

7

Odovzdanie a prevzatie výsledku služby

že dodávateľ je povinný odoslať výsledok služby, iným
písomným oznámením zo strany KMS, z ktorého vyplýva, že

7.1 Dodávateľ je povinný vyzvať KMS na odovzdanie výsledku

KMS prevzala výsledok služby.

služby tak, aby služba bola poskytnutá zo strany dodávateľa

7.9 Prevzatie výsledku služby nemá povahu prezretia výsledku

včas. Ak je dodávateľ povinný odoslať výsledok služby,

služby ani nemá vplyv na nároky KMS z vád. KMS nie je

dodávateľ je povinný zabezpečiť prepravu alebo odovzdanie

povinná výsledok

výsledku služby tak, aby tento bol doručený KMS najneskôr

prehliadku. Ustanovenie § 562 ods. 1 Obchodného zákonníka

v čase určenom na poskytnutie služby.

sa nepoužije, KMS je oprávnená uplatniť si nároky z vád

služby prezrieť

ani zariadiť jeho

7.2 Dodávateľ je pri odovzdaní výsledku služby povinný

výsledku služby, ak tieto vady budú oznámené dodávateľovi

odovzdať KMS doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie

po tom, ako boli skutočne zistené zo strany KMS.

a riadne užívanie výsledku služby, najmä akékoľvek doklady,

Ustanovenia § 434, § 435 a § 562 ods. 2 písm. b) a c)

certifikáty, protokoly, vyhlásenia, výsledky skúšok, ak boli

Obchodného zákonníka sa nepoužijú.

vykonané, návody na obsluhu, opravu alebo údržbu a inú
technickú dokumentáciu, a to v slovenskom jazyku, ak KMS

8

Nebezpečenstvo škody a prechod vlastníctva

písomne nesúhlasí s odovzdaním týchto dokumentov v inom
8.1 Nebezpečenstvo škody na výsledku služby prechádza na

jazyku.
7.3 Dodávateľ je povinný odovzdať výsledok služby, ktorý je

KMS momentom prevzatia výsledku služby zo strany KMS

bez vád. Výsledok služby má vadu, ak nezodpovedá

podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či miestom

výsledku alebo popisu určenému v zmluve, účelu použitia,

poskytnutia služby sú priestory KMS alebo iné miesto. Ak so

nemá vlastnosti stanovené v zmluve alebo má právnu vadu.

súhlasom KMS dodávateľ poskytne službu po častiach,

KMS vyhlasuje a dodávateľ berie na vedomie, že KMS

nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach výsledku

uzaviera zmluvu s dodávateľom s predpokladom, že výsledok

služby prechádza na KMS momentom prevzatia celého

služby nebude mať žiadne vady.

výsledku služby.

7.4 Ak má výsledok služby pri odovzdaní vady, ktoré nebránia

8.2 Ak dodávateľ prevzal veci, podklady alebo dokumenty od

užívaniu výsledku služby, výsledok služby má drobné vady.

KMS za účelom poskytnutia služby alebo jej časti mimo

KMS je oprávnená prevziať výsledok služby s drobnými

priestorov KMS, znáša nebezpečenstvo škody od momentu

vadami, pričom sa písomne vykoná súpis drobných vád

ich prevzatia do momentu ich riadneho odovzdania KMS.

a KMS určí lehotu pre dodávateľa na ich odstránenie, a ak

8.3 Ak s predchádzajúcim písomným súhlasom KMS dodávateľ

KMS neurčí lehotu, dodávateľ je povinný odstrániť drobné

umiestni svoje veci v priestoroch KMS, KMS zodpovedá za

vady

škodu na umiestnených veciach ako skladovateľ. Ak

bez

zbytočného

odkladu.

KMS

je

oprávnená

jednostranne posúdiť a určiť, či je vada drobná alebo nie.

dodávateľ umiestni svoje veci v priestoroch KMS bez

7.5 Pri prevzatí výsledku služby s drobnými vadami je KMS

predchádzajúceho súhlasu KMS, KMS nezodpovedá za

oprávnená zadržať časť ceny vo výške do 15 % z dohodnutej
ceny. KMS zaplatí zádržné dodávateľovi do 30 dní odo dňa
prevzatia výsledku služby bez akýchkoľvek vád.

prípadnú škodu na týchto veciach.
8.4 Vlastníctvo k veciam KMS, ktoré prevezme dodávateľ od
KMS, na dodávateľa neprechádza.

7.6 Ak má výsledok služby pri odovzdaní vady, KMS nie je

8.5 Ak dodávateľ poskytuje službu v priestoroch KMS, KMS je

povinná výsledok služby prevziať. Dodávateľ je povinný bez

vlastníkom zhotovovaného výsledku poskytovanej služby,

zbytočného odkladu alebo v lehote určenej KMS odstrániť

pričom k jej jednotlivým častiam (materiály, výrobky,

vady. Ak KMS neprevezme výsledok služby z dôvodu vád,

komponenty alebo iné časti zhotovovaného výsledku služby)

dodávateľ je v omeškaní s poskytnutím služby.

prechádza na KMS vlastnícke právo momentom zabudovania

7.7 KMS sa zaväzuje prevziať výsledok služby, ak výsledok

týchto častí do zhotovovaného výsledku služby alebo

služby nemá vady, boli úspešne vykonané skúšky výsledku

majetku KMS. Ak tieto časti budú neskôr oddelené od

služby, ak boli požadované podľa zmluvy, a dodávateľ

zhotovovaného výsledku služby, nebude to mať za následok
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zmenu vlastníckeho práva. Prechod vlastníckeho práva

zmluvné strany dohodli), a cena je dohodnutá na základe

neznamená prevzatie výsledku služby alebo jej časti.

hodinovej sadzby alebo vzdialenosti pre túto prepravu,

8.6 Ak nie je stanovené inak, vlastníctvo k výsledku služby

dodávateľ má nárok na zaplatenie ceny, ktorej výška je

prechádza na KMS okamihom prevzatia výsledku služby

vypočítaná na základe objektívne najnižšieho času alebo

alebo zaplatenia ceny za službu, podľa toho, ktorý z týchto

vzdialenosti, ktorý/ktorú je možné zvoliť. Objektívne najnižší

okamihov nastane skôr.

čas alebo vzdialenosť bude určený podľa webovej aplikácie
Google Maps, a to bez ohľadu na reálny čas alebo

9

vzdialenosť prepravy.

Cena

9.8 Na výšku dohodnutej ceny nemá vplyv to, že dodávateľ
9.1 KMS sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu po
prevzatí služby alebo jej výsledku, ak sa zmluvné strany
v zmluve

nedohodnú

na

poskytnutí

preddavku

poskytuje službu počas dní pracovného pokoja.
9.9 Akékoľvek náklady dodávateľa na školenia, ktoré je
dodávateľ

pred

prevzatím služby alebo jej výsledku. Ak má KMS poskytnúť
preddavok pred prevzatím služby alebo jej výsledku,

povinný

poskytnúť

KMS

v súvislosti

s

poskytnutím služby, sú zahrnuté v dohodnutej cene.
9.10

Ak je podľa zmluvy KMS povinná platiť dodávateľovi cenu

dodávateľ berie na vedomie, že za účelom zabezpečenia

za mesiac poskytovania služby a zmluva nebude trvať počas

nárokov KMS súvisiacich s poskytnutím služby je KMS

celého kalendárneho mesiaca, výška ceny, ktorá je

oprávnená požadovať zabezpečenie, najmä vo forme

dohodnutá za kalendárny mesiac, sa určí alikvotne podľa

bankovej záruky, pričom KMS informuje dodávateľa

počtu dní v kalendárnom mesiaci, počas ktorého bude

o forme, výške a podmienkach zabezpečenia pred uzavretím

zmluva trvať.

zmluvy. Za účelom vylúčenia pochybností, akékoľvek

9.11

Za účelom vylúčenia pochybností,

náklady spojené so zabezpečením znáša dodávateľ.

a)

9.2 Cena je dohodnutá bez dane z pridanej hodnoty. Cena je

dodávateľovi vznikne právo na zaplatenie ceny, ak
riadne poskytne službu a táto prinesie očakávaný

dohodnutá a bude platená v mene euro.
9.3 Dohodnutá cena je pevná a úplná, a to bez ohľadu na

výsledok, ktorým sa rozumie, že služba bude skutočne

prípadnú zmenu vstupných nákladov dodávateľa.

poskytnutá,

9.4 Ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby, ktorá

b)

pozostáva z viacerých oddeliteľných plnení, KMS je

servisný list, preberací protokol alebo iný obdobný
dokument musí obsahovať všetky náležitosti určené

oprávnená požadovať od dodávateľa, aby cenu detailne

KMS, a

rozčlenil na jednotlivé plnenia alebo určil jednotkovú cenu

c)

dodávateľ je povinný viesť evidenciu času, počas
ktorého bude dodávateľ poskytovať službu, vrátane

plnenia.
9.5 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi v súvislosti

priameho výkonu služby, a na požiadanie predložiť
túto evidenciu času KMS.

s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, sú
zahrnuté v dohodnutej cene, a to najmä náklady na balenie
a prepravu, náklady na splnenie povinností pri nakladaní

10 Platobné a fakturačné podmienky

s odpadmi, poistné, colné alebo skladné.
9.6 Ak je cena za priamy výkon služby dohodnutá na základe

10.1

hodinovej sadzby, dodávateľ má nárok na zaplatenie ceny,
ktorej výška je vypočítaná na základe času, ktorý dodávateľ

KMS je povinná zaplatiť dodávateľovi peňažný záväzok do
30 dní odo dňa nasledujúceho po doručení faktúry KMS.

10.2

Ak splatnosť peňažného záväzku, ktorý má byť uspokojený

skutočne vynaložil na poskytnutie služby a ktorý bol

zaplatením na účet dodávateľa, pripadne na deň pracovného

potvrdený zodpovednou osobou za KMS podpisom na

pokoja alebo na iný deň, kedy banka KMS nevykonáva

servisnom liste, preberacom protokole alebo inom obdobnom

svoju činnosť a nevykonáva úhradu záväzku, posúva sa

dokumente. Dodávateľ nemá nárok najmä na zaplatenie ceny

lehota splatnosti na najbližší pracovný deň, v ktorom banka

za (i) čas prepravy do priestorov KMS a presunov v rámci

KMS takúto činnosť vykonáva. Splnením záväzku KMS sa

nich, pokiaľ sa samotným presunom neposkytuje služba, (ii)

rozumie podanie prevodného príkazu banke KMS na

čas prestávok v práci a (iii) čas, ktorý strávi dodávateľ na

odpísanie sumy peňažného záväzku alebo odoslanie tejto

školeniach vyžadovaných KMS.
9.7 Ak (i) poskytnutie služby spočíva v preprave tovaru alebo
osôb alebo (ii) pre priamy výkon služby je potrebná preprava

sumy poštou na účet dodávateľa.
10.3

Akékoľvek poplatky prijímajúcej banky dodávateľa spojené
so splnením peňažného záväzku KMS znáša dodávateľ.

personálu do priestorov KMS (za podmienky, že sa na tom
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10.4

Dodávateľ je povinný predkladať faktúry KMS v súlade s

11 Dane

touto zmluvou. Faktúra musí spĺňať náležitosti stanovené
KMS a príslušnými právnymi predpismi a musí byť

hodnoty v súlade so zákonom, ak zákon nestanovuje, že daň

tejto povinnosti je KMS oprávnená faktúru dodávateľovi

z pridanej hodnoty sa neuplatní.
11.2

bezodkladne oznámiť KMS registráciu dodávateľa ako

Dodávateľ je povinný vyhotovovať elektronické faktúry. Za

platiteľa dane z pridanej hodnoty alebo zrušenie registrácie

elektronickú faktúru sa považuje e-mail s prílohou vo

dodávateľa ako platiteľa dane z pridanej hodnoty.

dodávateľa

na

fakturačnú

11.3

bezodkladne oznámiť KMS rozhodnutie postupovať podľa

(invoices@kia.sk) a e-mailovú adresu zamestnanca KMS,

osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia

ktorý komunikuje a je zodpovedný za zmluvný vzťah s

platby za dodanie tovaru alebo služby v zmysle § 68d

adresu

je oprávnená v mene alebo za dodávateľa konať vo veciach

zákona o dani z pridanej hodnoty.
11.4

Ak sa dodávateľ rozhodne postupovať podľa osobitnej

zmluvy. Elektronická faktúra bude vyhotovená výlučne vo

úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za

formáte pdf z dôvodu neporušiteľnosti obsahu a čitateľnosti

dodanie tovaru alebo služby, pričom nesplní niektorú

faktúry. Zmluvné strany vyhlasujú, že spôsob elektronickej

z povinností stanovenú v § 68d zákona o dani z pridanej

výmeny

údajov

zabezpečuje

vierohodnosť

pôvodu,

hodnoty, najmä ak v dostatočnom časovom predstihu pred

neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť faktúry.

poskytnutím služby neoznámi KMS osobitnú úpravu

Dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru najskôr v deň

uplatňovania

prevzatia služby a najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia

Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v zozname

služby. Dodávateľ je povinný doručiť KMS faktúru

subjektov, ktoré uplatňujú osobitnú úpravu uplatňovania

bezodkladne po jej vyhotovení, a to spôsobom uvedeným

dane, alebo ak dodávateľ neuvedie na faktúre slovnú

v tomto článku vyššie. Faktúra musí obsahovať okrem

informáciu v znení „daň sa uplatňuje na základe prijatia

náležitostí, ktoré stanovujú právne predpisy, aj číslo zmluvy

platby“, má sa za to, že dodávateľ neuplatňuje osobitnú

alebo objednávky a označenie zamestnanca KMS (meno a

úpravu uplatňovania dane.

priezvisko), ktorý v mene KMS komunikuje alebo je

11.5

dane,

dodávateľ

nebude

zverejnený

Ak dodávateľ oznámi KMS uplatňovanie osobitnej úpravy

zodpovedný za zmluvný vzťah s dodávateľom. Dodávateľ

dodatočne, uplatňovanie osobitnej úpravy bude zistené

je povinný k faktúre priložiť servisný list, preberací

dodatočne na základe interného šetrenia KMS alebo na

protokol alebo iný obdobný dokument.

základe daňovej kontroly vykonanej v KMS, dodávateľ je

Pri registrácii dodávateľa v informačných systémoch KMS

povinný nahradiť KMS akúkoľvek škodu alebo sankciu

je dodávateľ povinný vyplniť registračný formulár, ktorý

spojenú s dodatočnou úpravou odpočítania dane z pridanej

musí byť podpísaný štatutárnym orgánom dodávateľa.

hodnoty z titulu uplatňovania dane na základe prijatia

Dodávateľ

platby za dodanie tovaru alebo služby.

doručí

elektronickú

verziu

podpísaného

formulára (scan) KMS z dvoch odlišných e-mailových

10.8

Dodávateľ je povinný kedykoľvek počas trvania zmluvy

KMS

e-mailovú

dodávateľom. E-mail bude obsahovať podpis osoby, ktorá

10.7

Dodávateľ je povinný kedykoľvek počas trvania zmluvy

odo dňa doručenia správne vyhotovenej faktúry.

formáte pdf, ktorý je poslaný z e-mailovej adresy

10.6

K cene podľa tejto zmluvy bude uplatnená daň z pridanej

doručená KMS v súlade s jej pokynmi. V prípade porušenia
vrátiť a splatnosť peňažného záväzku KMS sa bude počítať

10.5

11.1

11.6

Zahraničný

dodávateľ

je

povinný

pred

začatím

adries (ktoré budú uvedené v registračnom formulári) na e-

a kedykoľvek počas poskytovania služby oznámiť KMS

mailovú adresu vendor@kia.sk.

akékoľvek daňové povinnosti a skutočnosti, ktoré majú

Pri zmene bankového účtu dodávateľa je dodávateľ povinný

vplyv na cenu alebo povinnosti KMS, najmä skutočnosti,

predložiť KMS potvrdenie banky o vedení účtu; dodávateľ

ktoré súvisia so vznikom stálej prevádzkarne v Slovenskej

je povinný doručiť elektronickú verziu potvrdenia (scan) e-

republike. Ak sa dodávateľ nedohodne s KMS inak,

mailom z dvoch odlišných e-mailových adries na e-mailovú

akúkoľvek daň, ktorú je zahraničný dodávateľ povinný

adresu vendor@kia.sk a originál potvrdenia na adresu

uplatňovať, bude znášať zahraničný dodávateľ. Zahraničný

KMS. KMS si vyhradzuje právo zaplatiť dodávateľovi na

dodávateľ nie je oprávnený navýšiť cenu o daň, ktorá má

zmenený účet

byť uplatniteľná k cene.

potvrdenia.

až

po

fyzickom

doručení

originálu
11.7

Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia zmluvy, KMS
je oprávnená oznámiť správcovi dane uzavretie zmluvy
s dodávateľom na účely plnenia daňových povinností.
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11.8

Akékoľvek
s daňovými

11.9

stanoviská

a

názory

vzniku akýchkoľvek nárokov zo strany dodávateľa. KMS

dodávateľovi

uvoľní zadržanú daň z pridanej hodnoty dodávateľovi po
tom, ako dodávateľ preukáže KMS, že bol uvedený

môže spoliehať.

v zozname vymazaných platiteľov dane zverejnenom

Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia zmluvy,

Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky alebo

dodávateľ je sám zodpovedný a je povinný zabezpečiť, aby

doručí

KMS nevznikla akákoľvek škoda, za výpočet, oznamovanie

daňových záväzkov za obdobie, počas ktorého KMS ručila

akejkoľvek

dane,

poskytnuté

v súvislosti

nepredstavujú daňové poradenstvo, na ktoré sa dodávateľ

a platenie

povinnosťami

KMS

cla

a iných

daňových

11.10

o neexistencii

11.15

Ak

KMS

z akéhokoľvek

dôvodu

zaplatí

cenu

dodávateľovi aj s daňou z pridanej hodnoty, vo vzťahu ku

strany

ktorej existuje alebo vznikne povinnosť KMS ručiť za daň

orgánov Slovenskej republiky alebo orgánov iného štátu

z pridanej hodnoty, a KMS uhradí túto daň daňovému

z dôvodu plnenia záväzkov zo zmluvy.

úradu dodávateľa, KMS je oprávnená požadovať úhradu

(vrátane

zamestnancov

zo

úradu

priamo daňovému úradu dodávateľa.

subdodávateľov) alebo ktoré sú uložené dodávateľovi
a subdodávateľov)

daňového

za daň, ibaže KMS predtým uhradí daň z pridanej hodnoty

povinností (vrátane pokút, penále a iných sankcií), ktoré
vyplývajú z povinností dodávateľa (vrátane zamestnancov a

vyhlásenie

Dodávateľ je povinný nahradiť KMS akúkoľvek škodu,

zaplatenej dane z pridanej hodnoty od dodávateľa alebo

ktorá vznikne KMS porušením záväzkov dodávateľa,

započítať túto pohľadávku voči pohľadávke dodávateľa

najmä z dôvodu vzniku povinnosti, uloženia alebo výzvy

voči KMS, a to bez ohľadu na jej splatnosť.

na zaplatenie akejkoľvek dane, cla alebo inej daňovej
povinnosti (vrátane pokút, penále a iných sankcií) zo

Stála prevádzkareň

strany orgánov Slovenskej republiky.
11.16
Ručenie za daň

Zahraničný dodávateľ je povinný počas trvania zmluvy
a v súvislosti s plnením služby na území Slovenskej
republiky vykonať všetky úkony nevyhnutné k posúdeniu,

11.11

Dodávateľ vyhlasuje, že neexistujú skutočnosti alebo

či jeho aktivity vedú k vzniku stálej prevádzkarne na účely

pochybnosti, na základe ktorých KMS je alebo by bola

daňových predpisov na území Slovenskej republiky.

v súlade s právnymi predpismi povinná ručiť za daň

11.12

11.17

prevádzkareň bezodkladne po tom, ako mu táto povinnosť

dodávateľ je povinný ich bezodkladne oznámiť KMS.

vznikne. V prípade registrácie je povinná vyhotovovať

Pre prípad, že KMS vznikne povinnosť ručiť za daň

faktúry stála prevádzkareň.

z pridanej hodnoty, vrátane prípadu, kedy daňový úrad

11.18

Ak vznikne pochybnosť ohľadne povinnosti vzniku stálej

dodávateľa uloží povinnosť KMS uhradiť daň z pridanej

prevádzkarne alebo ak zahraničný dodávateľ neposkytne

hodnoty priamo daňovému úradu dodávateľa, zmluvné

KMS potvrdenie príslušného správcu dane, že stála

strany sa dohodli, že KMS zaplatí dodávateľovi cenu

prevádzkareň platí preddavky na daň, KMS je oprávnená

zníženú o sumu dane z pridanej hodnoty a daň z pridanej

zraziť zabezpečenie dane z ceny a zaplatiť zahraničnému

hodnoty uhradí priamo daňovému úradu dodávateľa na

dodávateľovi cenu zníženú o sumu zabezpečenia dane.

účet dodávateľa (osobný účet daňovníka). Zaplatením

Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od KMS náhradu

ceny a uhradením dane z pridanej hodnoty priamo

zabezpečenej dane. Dodávateľ je oprávnený žiadať úhradu

daňovému úradu dodávateľa sa považuje záväzok KMS
zaplatiť cenu za službu podľa zmluvy za splnený.
11.13

Zahraničný dodávateľ je povinný registrovať stálu

z pridanej hodnoty. Ak uvedené skutočnosti existujú,

dane od príslušného správcu dane.
11.19

V prípade

porušenia

povinnosti

registrovať

stálu

KMS pred uhradením dane z pridanej hodnoty priamo

prevádzkareň alebo povinnosti oznámiť registráciu stálej

daňovému úradu dodávateľa oznámi dodávateľovi zámer

prevádzkarne KMS, zahraničný dodávateľ sa zaväzuje

uhradiť túto daň. Dodávateľ je povinný do 3 pracovných

nahradiť KMS akúkoľvek škodu, vrátane pokút a sankcií,

dní oznámiť osobný účet daňovníka alebo potvrdiť jeho

ktoré jej v tejto súvislosti vzniknú.

správnosť, v prípade porušenia tejto povinnosti KMS
uhradí daň z pridanej hodnoty na osobný účet zverejnený

Zrážková daň

Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky.
11.14

Ak z akéhokoľvek dôvodu nebude KMS umožnené

11.20

Ak cena podlieha alebo bude podliehať akejkoľvek

uhradiť daň z pridanej hodnoty priamo daňovému úradu

zrážkovej dani, KMS je oprávnená znížiť platby ceny

dodávateľa, KMS je oprávnená zadržať túto daň bez

o príslušné čiastky zrážkovej dane.
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11.21

11.22

11.23

Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od KMS náhradu

12.5

Záručná doba neplynie počas doby, počas ktorej KMS

odvedenej zrážkovej dane. Dodávateľ je oprávnený žiadať

nemôže užívať výsledok služby pre vady, za ktoré

úhradu dane od príslušného správcu dane.

zodpovedá dodávateľ. Záručná doba opätovne začína

KMS poskytne dodávateľovi informáciu o zrazenej dani a

plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia

súčinnosť v súvislosti so získaním potvrdenia o zrazenej

zo strany KMS o odstránení vady. V prípade výmeny alebo

dani.

nahradenia výsledku služby alebo jej časti, začína záručná

Dodávateľ je povinný identifikovať časť služby a jej

doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni, v ktorom

jednotkovú

cenu,

ktorá

podlieha

zrážkovej

dani.

KMS prevezme vymenený alebo nahradený výsledok

V opačnom prípade je KMS oprávnená vykonať zrážku

služby alebo jeho časti.

dane z ceny za celú poskytnutú službu.
Uplatnenie nárokov z vád

12 Záručná doba a nároky z vád
12.6
12.1

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má výsledok služby

Obchodného zákonníka sa nepoužije a výsledok služby s

v čase jeho prevzatia alebo ktoré vzniknú alebo sa objavia

vadami je vždy porušením zmluvy podstatným spôsobom;

v čase trvania záručnej doby, bez ohľadu na to, kedy

za účelom vylúčenia pochybností, ustanovenia § 437

vznikli. Po tomto čase, dodávateľ zodpovedá za vadu, ak

Obchodného zákonníka sa nepoužijú.

táto bola spôsobená porušením povinnosti dodávateľa.
12.2

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 345 ods. 2

12.7

V prípade zodpovednosti dodávateľa za vady, KMS je

Dodávateľ preberá záväzok zo záruky za akosť (vlastnosti)

oprávnená písomne uplatniť vadu po tom, ako ju KMS

výsledku poskytnutej služby. Záručná doba začína plynúť

skutočne zistí. Pri uplatnení vady KMS môže určiť aj

odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na výsledku

zvolený nárok. Po doručení oznámenia o uplatnení vady je

služby na KMS. Ak nie je uvedené inak, záručná doba trvá

dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť KMS

24 mesiacov. Záručná doba trvá 60 mesiacov, ak služba

uznanie alebo odôvodnené neuznanie vady.

spočíva v poskytnutí stavebných prác alebo v zhotovení,

12.8

Ak má výsledok služby vady, KMS je bez ohľadu na

úprave alebo oprave stavby. Dodávateľ berie na vedomie,

závažnosť vady alebo vplyv na iné práva a nároky KMS

že za účelom zabezpečenia nárokov KMS súvisiacich so

(vrátane nároku na náhradu škody a zmluvnú pokutu) vždy

zárukou za akosť je KMS oprávnená požadovať od

oprávnená na základe vlastného uváženia:

dodávateľa zabezpečenie, najmä predložením bankovej
záruky alebo poskytnutím zádržného na obdobie trvania

a)

záručnej doby. KMS informuje dodávateľa o forme, výške

výsledku služby alebo chýbajúcej časti výsledku

a podmienkach zabezpečenia pred uzavretím zmluvy. Za

služby na náklady dodávateľa,

účelom vylúčenia pochybností, akékoľvek náklady spojené

b)

so zabezpečením znáša dodávateľ.
12.3

požadovať odstránenie vady opravou výsledku služby
na náklady dodávateľa, ak je vada opraviteľná,

Ak dodávateľ nadobudol výsledok služby alebo jeho časť

c)

od tretej osoby alebo výrobcu, na ktorý sa vzťahuje záručná

12.4

požadovať odstránenie vady dodaním náhradného

požadovať odstránenie právnych vád na náklady
dodávateľa,

doba tretej strany alebo výrobcu, uplatní sa trvanie tej

d)

požadovať primeranú zľavu z ceny, alebo

záručnej doby, ktorá skončí neskôr.

e)

odstúpiť od zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje previesť na KMS akékoľvek práva
vyplývajúce z vád výsledku služby voči tretej osobe alebo

12.9

Ak KMS požaduje odstránenie vady, dodávateľ je povinný

výrobcovi, o prevod ktorých KMS požiada, a to bez

začať s odstraňovaním bez zbytočného odkladu, najneskôr

zbytočného odkladu po doručení požiadavky KMS. Ak

do 2 pracovných dní odo dňa uplatnenia vady, ak KMS

práva z vád nie sú prevoditeľné alebo KMS z iného dôvodu

neurčí

nie je oprávnená z vád, dodávateľ sa zaväzuje KMS

okamžitého začatia) v prípade závažného ohrozenia života,

poskytnúť všetku súčinnosť a vykonať všetky právne úkony

zdravia, majetku alebo výroby KMS. Dodávateľ je povinný

a iné úkony k tomu, aby KMS bola oprávnená z vád, najmä

odstrániť vadu bezodkladne po začatí jej odstraňovania.

udelí KMS plnomocenstvo na uplatnenie nárokov voči

12.10

inú

lehotu,

vrátane

kratšej

lehoty

(vrátane

Dodávateľ je povinný začať odstraňovať a odstrániť vadu

tretej osobe alebo výrobcovi v mene a na účet dodávateľa.

bez ohľadu na to, či uznáva alebo neuznáva uplatnenú

Splnenie

vadu zo strany KMS. Ak dodávateľ po odstránení vady

tejto

povinnosti

nezbavuje

zodpovednosti za vady výsledku služby.

dodávateľa

preukáže, že za vadu nebol zodpovedný, má právo od
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KMS požadovať zaplatenie odôvodnených a primeraných

12.11

12.13

sama alebo prostredníctvom tretej osoby odstrániť

nákladov, ktoré mu v súvislosti s odstránením vady

vadu na náklady dodávateľa, bez vplyvu na trvanie

vznikli.

záručnej doby.

Zmluvné strany po odstránení vady vypracujú písomný
protokol

12.12

c)

alebo

iný

dokument,

v ktorom

potvrdia

12.17

Ak KMS odstráni vadu sama alebo prostredníctvom tretej

odstránenie vady, spôsob a čas tohto odstránenia.

osoby, náklady, ktoré je dodávateľ povinný zaplatiť KMS,

KMS je oprávnená dodatočne zmeniť uplatnený nárok na

predstavujú vlastné náklady KMS alebo obvyklú cenu

opravu výsledku služby, ak sa ukáže, že vada je

tretej osoby, ktorú fakturuje KMS. Dodávateľ berie na

neopraviteľná

vedomie, že KMS je oprávnená požadovať úhradu

alebo

je

možné

ju

opraviť

len

s neprimeranými nákladmi.

nákladov na obstaranie tretej osoby, najviac vo výške 5 %

Ak KMS uplatnila nároky z vád a zároveň ešte nezaplatila

z ceny tretej osoby.

dodávateľovi cenu alebo akúkoľvek jej časť, KMS nie je
povinná zaplatiť dodávateľovi cenu alebo akúkoľvek jej

13 Vyhlásenia a záväzky dodávateľa

časť, a to až do uspokojenia nárokov KMS z vád.
12.14

Ak má KMS podľa tejto zmluvy nárok na primeranú zľavu

13.1

Zmluvné strany sa dohodli, že vyhlásenia dodávateľa

z ceny a zmluvné strany sa nedohodnú na jej výške, táto

uvedené v zmluve majú povahu záväzku. Vo vzťahu ku

bude určená ako súčet (i) rozdielu hodnoty výsledku

všetkým záväzkom, ktoré vyplývajú alebo súvisia so

služby bez vád a hodnoty výsledku služby s vadami a (ii)

zmluvou, dodávateľ vyhlasuje, že:

nákladov KMS súvisiacich s odstránením vád, pričom pre
určenie hodnoty výsledku služby je rozhodujúci čas

a)

všetky povolenia, licencie a súhlasy, ktoré právne

ako dodávateľ vyhotoví faktúru, dodávateľ je povinný

predpisy vyžadujú v súvislosti s plnením jeho

znížiť fakturovanú cenu o zľavu z ceny. Ak KMS uplatní

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,

zľavu z ceny po vyhotovení faktúry, zmluvné strany sa

b)

dohodli, že ak KMS určí, základ dane a daň sa neopravia.
12.15

má a počas plnenia záväzkov z tejto zmluvy bude mať

uplatnenia vady. Ak KMS uplatní zľavu z ceny pred tým,

bude dodržiavať všetky právne predpisy a rozhodnutia
orgánov verejnej správy súvisiace s poskytovaním

V prípade právnych vád výsledku služby je dodávateľ

služby, ako aj všetky záväzky uvedené v zmluve,

okrem uspokojenia nárokov KMS z vád povinný

c)

pred uzavretím zmluvy mu boli poskytnuté všetky

poskytnúť KMS na základe jej požiadavky akúkoľvek

informácie potrebné pre plnenie záväzkov podľa

rozumne požadovanú súčinnosť a uhradiť akékoľvek

zmluvy, a

náklady a výdavky, ktoré vznikli

KMS v súvislosti s

d)

predlžuje premlčaciu dobu tak, že akékoľvek právo,

uplatnením nárokov tretích strán a obranou KMS proti

ktoré vznikne KMS voči dodávateľovi zo zmluvy

takému uplatneniu, a to vrátane samotných takto

alebo v súvislosti s ňou, sa premlčí najneskôr

uplatnených nárokov tretích strán, trov konania tretích

uplynutím 10 rokov odo dňa, kedy premlčacia doba

strán priznaných v súdnom konaní alebo uznaných v

daného práva KMS začala plynúť.

dohode o urovnaní a trov právneho zastúpenia KMS.
13.2

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že:

Uplatnenie nárokov z vád v prípade ich neodstránenia
a)
12.16

ak počas trvania zmluvy bude dodávateľ (ako

Ak dodávateľ nezačne s odstraňovaním vád, oznámi KMS,

sprostredkovateľ) spracúvať osobné údaje v mene

že nebude odstraňovať vady alebo neodstráni vady včas,

KMS (ako prevádzkovateľ), zmluvné strany pred

KMS je bez ohľadu na závažnosť vady alebo vplyv na iné

začatím spracúvania osobných údajov uzavrú osobitnú

práva a nároky KMS (vrátane nároku na náhradu škodu

zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe

a zmluvnú pokutu) vždy oprávnená na základe vlastného

ktorej KMS poverí spracúvaním osobných údajov

uváženia:

dodávateľa,
b)

ak zákon požaduje pred uplatnením akéhokoľvek

a)

odstúpiť od zmluvy,

nároku alebo práva zo strany KMS podľa zákona

b)

požadovať primeranú zľavu z ceny, alebo

alebo zmluvy poskytnutie primeranej dodatočnej
lehoty na splnenie povinnosti zo strany dodávateľa,
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KMS

c)

nie

je

povinná

poskytnúť

dodávateľovi

záručnej doby. Ak dodávateľ neuzavrie alebo na požiadanie

primeranú dodatočnú lehotu na splnenie povinnosti,

KMS nepredloží dôkaz o poistení zodpovednosti za škodu

dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho

podľa tohto bodu, KMS je oprávnená od zmluvy odstúpiť.

písomného súhlasu KMS postúpiť, zriadiť záložné
právo alebo previesť akékoľvek právo, pohľadávku

15 Ochrana životného prostredia

ani záväzok voči KMS vyplývajúci zo zmluvy alebo
v súvislosti s ňou na tretiu osobu a nie je ani

d)

e)

15.1

Dodávateľ berie na vedomie, že KMS zaviedla a dodržiava

oprávnený započítať si pohľadávku proti akejkoľvek

pri

aj nesplatnej pohľadávke KMS,

environmentálneho riadenia podľa noriem ISO 14001.

poskytnutie služby nie je zlučiteľné s výkonom

15.2

výkone

svojej

podnikateľskej

činnosti

systém

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať pri poskytovaní služby

zádržného práva, a

všetky predpisy na ochranu životného prostredia a pokyny

akákoľvek spoločnosť zo skupiny, do ktorej KMS

KMS, predchádzať akýmkoľvek škodám na životnom

patrí, je oprávnená od KMS prevziať záväzky KMS,

prostredí a poskytnúť KMS akúkoľvek súčinnosť, ak bude
ochrana životného prostredia ohrozená.

ktoré vyplývajú zo zmluvy aj bez predchádzajúceho
súhlasu dodávateľa.

15.3

Ak dodávateľ v súvislosti s poskytovaním služby nakladá
s chemickými látkami, dodávateľ je povinný dodržiavať

14 Zodpovednosť za škodu a poistenie

všetky predpisy súvisiace s nakladaním s chemickými
látkami, najmä Nariadenie REACH a Nariadenie CLP.

14.1

Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorá vznikne
porušením

zmluvnej

alebo

zákonnej

Dodávateľ je povinný najmä:

povinnosti

vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou druhej

14.2

a)

zmluvnej strane, podľa príslušných právnych predpisov.

služby doručiť KMS zoznam chemických látok,

KMS zodpovedá dodávateľovi za škodu, ktorú spôsobí

ktoré bude pri poskytovaní služby používať,

zavineným porušením svojej povinnosti. KMS nezodpovedá

b)

dodávateľovi za ušlý zisk, následnú ani nepriamu škodu.
14.3

v prípade nebezpečných látok doručiť KMS kartu
bezpečnostných údajov a zabezpečiť jej prítomnosť

Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť KMS náklady, ktoré jej

na mieste použitia týchto látok,

vzniknú ako dôsledok pokút, penálov alebo iných sankcií zo

14.4

v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím

c)

riadne označiť obaly chemických látok, najmä

strany orgánov verejnej správy, v súvislosti s poskytovaním

zreteľným

služby podľa tejto zmluvy alebo porušením povinnosti

názvom chemickej látky, registračným číslom,

poskytnúť službu podľa tejto zmluvy riadne a včas.

výstražnými symbolmi a popisnými štítkami podľa

Ak osobitný predpis stanovuje dodávateľovi povinnosť

právnych

uzavrieť poistnú zmluvu, je dodávateľ povinný uzavrieť

a viditeľným

označením

dodávateľa,

a zabezpečiť

predpisov,

ich

pred

nežiaducim únikom,

poistnú zmluvu, a to minimálne s limitom poistného plnenia

d)

používať len tie chemické látky, ktoré dodávateľ

vyžadovaným osobitným predpisom. Na požiadanie KMS

riadne vopred oznámil KMS a ku ktorým nemala

je dodávateľ povinný preukázať existenciu poistnej zmluvy.

KMS výhrady, a

Ak

dodávateľ neuzavrie poistnú zmluvu

alebo na

e)

požiadanie KMS nepreukáže jej existenciu, KMS je

nahradiť tie chemické látky, ku ktorým mala KMS
výhrady, vhodnou náhradnou chemickou látkou.

oprávnená od zmluvy odstúpiť.
14.5

Ak nejde o prípad podľa predchádzajúceho bodu a ak tak

15.4

Dodávateľ je povinný nakladať s obalmi a odpadmi

KMS určí, je dodávateľ povinný pred začatím poskytovania

v súlade s právnymi predpismi a pokynmi KMS. Dodávateľ

služby uzavrieť a kedykoľvek na požiadanie KMS predložiť

je pri nakladaní s odpadmi povinný najmä:

dôkaz o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v
súvislosti s poskytovaním služby s limitom poistného
plnenia

v

primeranej

výške.

KMS

je

a)

oprávnená

ich druhu a zabezpečiť ich pred znehodnotením

jednostranne posúdiť a určiť, či je limit poistného plnenia
primeraný. Za účelom vylúčenia pochybností, limit

alebo nežiaducim únikom,
b)

poistného plnenia v žiadnom prípade nemožno považovať
za obmedzenie zodpovednosti dodávateľa. Dodávateľ sa
zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti až do uplynutia

zhromažďovať odpady roztriedené a oddelené podľa

zabezpečiť

zhodnotenie

alebo

zneškodnenie

vzniknutého odpadu na vlastné náklady, a
c)

uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode
odpadov

prevzatých

na
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zhodnotenie, a predložiť KMS dôkaz o zneškodnení

opatrení a splniť všetky povinnosti voči príslušným

alebo zhodnotení odpadov.

orgánom verejnej správy.

16 Dodržiavanie interných predpisov

17 Mlčanlivosť

16.1

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky interné predpisy.

16.2

Dodávateľ sa najmä zaväzuje:

17.1

Dodávateľ

sa

o dôverných

informáciách,

informácie
a)

b)

c)

e)

bude

chrániť

zachovávať
najmä
pred

mlčanlivosť
že

tým,
ich

dôverné

neoprávneným

vykonať všetky úkony, ktoré KMS určí a ktoré sú

sprístupnením, poskytnutím, odcudzením, stratou, alebo

potrebné na vstup personálu do priestorov KMS,

poškodením,

oboznámiť

neposkytne tretím osobám v akejkoľvek forme, dôverné

personál

s internými

predpismi,

dôverné

s predmetom zmluvy, a vykoná všetky úkony potrebné k

personálu

na

školeniach

na

účel,

ktorý

ani

informácie

účasť

výlučne

nesprístupní

kontrolovať ich znalosť,
zabezpečiť

použije

informácie

vyžadovať ich riadne dodržiavanie a pravidelne

organizovaných KMS alebo školeniach, ktoré KMS

d)

zaväzuje

súvisí

tomu, aby dôverné informácie boli a zostali utajené.
17.2

Za dôverné informácie sa považujú akékoľvek dokumenty,

rozumne požaduje,

údaje alebo informácie, v písomnej alebo ústnej forme,

zabezpečiť, aby personál vstupoval do priestorov

ktoré sa dodávateľ dozvie alebo ktoré získa pri rokovaní

KMS len za účelom poskytovania služby a len v čase,

o uzavretí zmluvy alebo v súvislosti s plnením zmluvy,

počas ktorého dodávateľ poskytuje službu, a

vrátane obchodného tajomstva alebo informácií o KMS, jej

plniť akékoľvek príkazy a pokyny KMS a iné

fungovaní, prevádzke, skutočnostiach, ktoré sa odohrajú

povinnosti, ktoré sú stanovené právnymi predpismi

počas prítomnosti dodávateľa v priestoroch KMS, alebo

alebo

iných informácií, ktoré samostatne alebo v súvislosti

osobitnou

dohodou

medzi

KMS

a dodávateľom.

s inými by mohli akýmkoľvek spôsobom ohroziť alebo
poškodiť práva a právom chránené záujmy KMS. Za

16.3

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti pri
služby

poskytovaní

v priestoroch

KMS,

pre

dôverné informácie sa považujú aj všetky informácie,

prípad

poskytnuté zo strany KMS pri rokovaní o uzavretí zmluvy,

porušenia ktorých je dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú

hoci ich KMS neoznačila za dôverné, ako aj obsah tejto

pokutu podľa tejto zmluvy alebo osobitnej dohody uzavretej
medzi zmluvnými stranami.

zmluvy (s výnimkou podmienok).
17.3

Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sú v
čase uzavretia zmluvy verejne známe a prístupné alebo sa

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

stali známymi a prístupnými po uzavretí tejto zmluvy inak,
ako porušením právnych predpisov alebo záväzkov. Ak

16.4

Dodávateľ sa zaväzuje pri poskytovaní služby dodržiavať

vznikne pochybnosť o tom, či informácia je alebo nie je

všetky

dôverná, platí, že ide o dôvernú informáciu, pokiaľ

právne

predpisy

a pokyny

KMS

súvisiace

s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a ochranou
pred požiarmi. Dodávateľ je najmä povinný:

dodávateľ nepreukáže opak.
17.4

Dodávateľ je povinný prijať a plniť potrebné technické a
organizačné opatrenia, na základe ktorých bude plniť a

a)

poskytovať službu len pomocou personálu, ktorý
spĺňa požiadavky podľa tejto zmluvy,

b)

c)

d)

e)

určiť

zodpovednú

osobu,

ktorá

dodržiavať záväzok zachovávať mlčanlivosť.
17.5

bude

ukladať

Dodávateľ neporuší záväzok mlčanlivosti, ak dôverné
informácie

poskytne

svojim

zamestnancom,

personálu úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich

spolupracujúcim osobám alebo externým poradcom, ktorým

prácu,

je nevyhnutne potrebné poskytnúť dôverné informácie, a

zabezpečiť výkon a určiť koordinátora bezpečnosti na

zároveň, ak poučí tieto osoby o záväzku dodávateľa

pracovisku,

zachovávať mlčanlivosť. Dodávateľ berie na vedomie, že

prevziať

a

zabezpečiť

označenie

prevzatého

zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti aj v

pracoviska bezpečnostným značením,

prípade, že k porušeniu tohto záväzku dôjde týmito

oznámiť KMS vznik a podrobný opis úrazu, požiaru,

osobami.

havárie, skoronehody a poskytnutie prvej pomoci, bez
ohľadu na následky, za účelom vyšetrenia a prijatia

17.6

Dodávateľ nie je povinný dodržať záväzok mlčanlivosti, ak
bude povinný poskytnúť, zverejniť alebo sprístupniť
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dôverné informácie na základe žiadosti orgánu verejnej

výsledku služby akýmkoľvek spôsobom použitia, vrátane

moci v súlade s právnymi predpismi alebo na základe

jeho poskytnutia tretím osobám, jeho opravy, zmeny alebo

výkonu rozhodnutia. V danom prípade je dodávateľ

zničenia, a to v rozsahu podľa tejto zmluvy. Odplata za

povinný

poskytnutie súhlasu (licencie) podľa tejto zmluvy je

pred

poskytnutím,

zverejnením

alebo

sprístupnením dôverných informácií vopred informovať
KMS.
17.7

17.8

zahrnutá v cene.
18.5

územne neobmedzený, trvá po dobu trvania majetkových

zmluvy trvá neobmedzený čas, a to bez ohľadu na trvanie

práv autora alebo pôvodcu predmetu priemyselného

tejto zmluvy.

vlastníctva

Záväzok dodávateľa zachovávať mlčanlivosť podľa tejto

prevoditeľný, s právom poskytovať sublicencie inej osobe

zmluvy nemá vplyv na platnosť záväzkov dodávateľa

a je postúpiteľný na inú osobu, a to všetko bez ďalšieho

zachovávať mlčanlivosť (vrátane súvisiacich povinností
alebo zabezpečenia) podľa osobitnej dohody, ktorú zmluvné

17.9

Súhlas (licencia) poskytnutý KMS podľa tejto zmluvy je

Záväzok dodávateľa zachovávať mlčanlivosť podľa tejto

alebo

iného

duševného

vlastníctva,

je

predchádzajúceho súhlasu dodávateľa.
18.6

Dodávateľ je povinný vysporiadať všetky právne vzťahy s

strany uzavreli alebo uzavrú.

inými osobami, ktoré vytvorili alebo dodali výsledok

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu KMS dodávateľ

služby, alebo jej časť, a to najmä uzavretím príslušných

nie je oprávnený uvádzať KMS ako obchodného partnera

autorských a iných zmlúv alebo dohôd tak, aby tieto iné

alebo používať obchodné meno, ochranné známky alebo

osoby nemali nárok uplatňovať voči KMS žiadne práva,

logo, ktoré KMS používa v súvislosti so svojimi produktmi

ktoré by im vyplývali z osobnostných, autorských,

alebo činnosťou, pri propagácii svojej osoby alebo činnosti.

priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom
alebo iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením

18 Práva duševného vlastníctva

záväzkov dodávateľa podľa tejto zmluvy.
18.7

Duševné vlastníctvo KMS

Dodávateľ sa zaväzuje, že výsledok služby alebo jeho
použitie v súlade s touto zmluvou neporušuje, ani nebude
porušovať práva inej osoby z priemyselného alebo iného

18.1

Ak KMS poskytne dodávateľovi za účelom plnenia

duševného vlastníctva. V prípade porušenia tejto povinnosti

záväzkov z tejto zmluvy akúkoľvek dokumentáciu alebo iný

má KMS právo na náhradu škody, pričom práva KMS z vád

predmet chránený právom k obchodnému tajomstvu alebo

tým nie sú dotknuté.

právom z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva

18.2

18.8

ktoré je patentovateľným vynálezom, technickým riešením

duševného vlastníctva KMS je výlučným vlastníctvom

chráneným úžitkovým vzorom, dizajnom alebo iným

KMS.

predmetom

KMS udeľuje dodávateľovi súhlas (licenciu) na použitie

povinný po nadobudnutí týchto práv túto skutočnosť

predmetu duševného vlastníctva KMS výlučne na účely

oznámiť KMS a udeliť KMS výlučnú a neobmedzenú

plnenia záväzkov zo zmluvy a na čas trvania zmluvy. Za

licenciu na použitie tohto diela, a to na dobu trvania práv

účelom vylúčenia pochybností, povinnosti dodávateľa

k dielu.

súvisiace so záväzkom dodávateľa zachovávať mlčanlivosť

18.9

Ak

za

účelom poskytnutia

vlastníctva,

dodávateľ

je

Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia zmluvy, akékoľvek

služby

duševného

KMS poskytne

vlastníctva

podkladov, práv alebo informácií súvisiacich so službou,

KMS,

ktoré bránia KMS v riadnom užívaní tovaru, najmä pri jeho

dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť výsledok služby

používaní, zmene, oprave, bez ohľadu na to, či službu

iným osobám než KMS.

užíva, mení alebo opravuje tretia osoba, sú voči KMS

dodávateľovi

predmet

priemyselného

obmedzenia alebo povinnosť mlčanlivosti alebo utajovania

týmto nie sú dotknuté.
18.3

Ak dodávateľ v priebehu poskytovania služby vytvorí dielo,

(ďalej len predmet duševného vlastníctva KMS), predmet

neúčinné.
Chránený výsledok služby

19 Etický kódex KMS
18.4

Ak je výsledok služby chránený právom dodávateľa
z priemyselného

alebo

iného

duševného

vlastníctva,

19.1

Dodávateľ vyhlasuje, že je oboznámený s tým, že KMS sa

dodávateľ týmto poskytuje KMS súhlas (licenciu) alebo

pri uzavieraní a plnení zmluvných vzťahov a výkone

akékoľvek iné práva na výkon práv z priemyselného alebo

podnikateľskej činnosti riadi Etickým kódexom KMS, ktorý

iného duševného vlastníctva, a to na riadne použitie
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19.2

je zverejnený na jej webovom sídle a s ktorým sa dodávateľ

odosielajúca zmluvná strana odošle e-mail druhej zmluvnej

oboznámil.

strane na jej elektronickú adresu. Ak deň elektronického

Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení záväzkov z tejto zmluvy

doručenia pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, právny

alebo v akejkoľvek súvislosti s jej plnením primerane

úkon alebo oznámenie sa považujú za doručené v najbližší

dodržiavať princípy a záväzky vyplývajúce z Etického

pracovný deň.
20.4 Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, ak

kódexu KMS.
19.3

Dodávateľ sa zaväzuje, že bezodkladne oznámi KMS, ak by

zmluvná strana odmietne písomnosť prevziať alebo svojim

bol v súvislosti s touto zmluvou alebo s plnením z nej

konaním alebo opomenutím inak zmarí doručenie, vtedy sa

vyplývajúcim alebo s ňou súvisiacim požiadaný, alebo by

písomnosť považuje za doručenú týmto dňom, alebo

sa dozvedel o žiadosti akejkoľvek osoby o zvýhodnenie,

v prípade, že sa písomnosť nepodarí doručiť z dôvodu

ktoré by mohlo byť považované za porušenie Etického

neprevzatia zásielky v odbernej lehote, alebo z dôvodu, že

kódexu KMS. Dodávateľ je povinný písomne upozorniť

adresát nebol zastihnutý, adresát bol neznámy alebo z iného

KMS pred začatím a počas plnenia záväzkov na možný

dôvodu vyznačeného poštou na zásielke, vtedy sa

konflikt záujmov zamestnancov KMS, ktorí v mene KMS

písomnosť považuje za doručenú dňom uloženia zásielky na

uzavreli zmluvu alebo sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili

pošte.

na rokovaní o uzavretí zmluvy.
19.4

Dodávateľ sa zaväzuje zaviesť a zabezpečiť uplatňovanie

21 Trvanie a skončenie zmluvy

primeraných vnútorných kontrolných mechanizmov, aby
bolo zabezpečené dodržiavanie Etického kódexu KMS.
19.5

21.1

Dodávateľ súhlasí a zaväzuje sa umožniť KMS vykonanie

zmluvy skončí splnením všetkých povinností zmluvných

kontroly

strán.

plnenia

s dodržiavaním

záväzkov

princípov

dodávateľa
a záväzkov

súvisiacich
vyplývajúcich

21.2

Ak je predmetom zmluvy opakujúce sa plnenie alebo

z Etického kódexu KMS, vrátane kontroly zo strany KMS,

zmluvné strany uzavrú zmluvu, ktorá má povahu rámcovej

účelom ktorej je preverenie podnetu oznámeného podľa

zmluvy, trvanie zmluvy skončí uplynutím doby, na ktorú je

zákona

uzavretá.

o

niektorých

opatreniach

súvisiacich

s

oznamovaním protispoločenskej činnosti.
19.6

Ak je predmetom zmluvy jednorazové plnenie, trvanie

21.3

Pred skončením trvania zmluvy môže zmluva skončiť

Dodávateľ berie na vedomie možnosť oznámiť KMS

písomnou dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou

prípady alebo podozrenia na porušenie Etického kódexu

alebo odstúpením od zmluvy zo strany KMS, a to bez

KMS prostredníctvom webového sídla KMS, kontaktov

ohľadu na to, či je predmetom zmluvy jednorazové plnenie

uvedených na tomto webovom sídle a iných dostupných

alebo je zmluva uzavretá na dobu určitú alebo dobu

spôsobov v rámci KMS.

neurčitú.

20 Doručovanie

Vypovedanie zmluvy

20.1 Zmluvné strany sa dohodli, že právne úkony alebo

21.4

strany majú právo zmluvu vypovedať, a to aj bez dôvodu.

oznámenia adresované druhej strane budú vyhotovované v
písomnej alebo elektronickej forme a v jazyku, ktorým sa

Ak je zmluva uzavretá na dobu neurčitú, obe zmluvné

21.5

Ak je zmluva uzavretá na dobu určitú alebo na jednorazové

riadia tieto podmienky; KMS je vždy oprávnená doručiť

plnenie, KMS má právo zmluvu vypovedať, a to aj bez

právny úkon alebo oznámenie v anglickom jazyku.

dôvodu.

20.2 Právne úkony a oznámenia budú doručované na adresu,

21.6

príslušnom živnostenskom registri alebo obchodnom registri
alebo na adresu, ktorú druhá strana písomne určí.

Ak zmluvu vypovedá KMS, výpovedná lehota je najmenej
2 mesiace. Ak zmluvu vypovedá dodávateľ, výpovedná

ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania strany zapísaná v

lehota je najmenej 3 mesiace.
21.7

Výpoveď

musí

byť

vyhotovená

v písomnej

forme.

20.3 Právne úkony a oznámenia v elektronickej forme budú

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho

doručované na elektronické adresy, ktoré si zmluvné strany

mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná

priebežne počas zmluvy oznámia. Dodávateľ sa zaväzuje

výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná

mať neustály a bezpečný prístup k elektronickej adrese,

lehota skončí posledným dňom posledného mesiaca, počas

ktorá je spôsobilá prijímať elektronickú poštu. Právne úkony

ktorého výpovedná lehota plynie.

a oznámenia sa považujú za doručené okamihom, keď
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21.8

V prípade výpovede ktorejkoľvek zo zmluvných strán KMS

j)

konanie dodávateľa v rozpore s právnymi predpismi

prevezme od dodávateľa výsledok služby v stave, v akom

na ochranu hospodárskej súťaže alebo v rozpore

sa nachádza v čase uplynutia výpovednej lehoty za

s ustanoveniami

podmienky, že s prihliadnutím na tento stav výsledok

týchto podmienok

o

Etickom

kódexe KMS, a

služby nemá vady. KMS sa zaväzuje nahradiť dodávateľovi

k)

cenu vo výške, v akej sa KMS obohatila.

konanie dodávateľa v rozpore s právnymi predpismi
alebo povinnosťami uvedenými v tejto zmluve, ktoré
sa týkajú daní.

Odstúpenie od zmluvy
21.15
21.9

Ak sa v podmienkach v súvislosti s porušením zmluvy

KMS je oprávnená odstúpiť od zmluvy alebo čiastkovej

vyžaduje

zmluvy, ak to stanovuje táto zmluva, pre podstatné

dodávateľa, myslí sa tým také konanie alebo opomenutie

opakované

konanie

alebo

opomenutie

porušenie povinnosti dodávateľa, pre nesplnenie povinnosti

dodávateľa, ku ktorému dôjde viac ako jedenkrát bez

v primeranej dodatočnej lehote pri nepodstatnom porušení

ohľadu na časové rozpätie.

povinnosti dodávateľa alebo ak to stanovuje zákon.
21.10

KMS je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak je dodávateľ

Následky skončenia zmluvy

v omeškaní so splnením povinnosti z dôvodu okolnosti
vylučujúcej jeho zodpovednosť, ak táto okolnosť trvá viac

21.16

Skončenie trvania zmluvy nemá vplyv na:

ako 30 dní.
21.11

Odstúpenie od zmluvy alebo čiastkovej zmluvy musí byť

a)

vyhotovené v písomnej forme. Trvanie zmluvy alebo

zmluvy vznikol, bez ohľadu na to, či ho KMS do

čiastkovej zmluvy sa skončí okamihom doručenia

skončenia trvania zmluvy uplatnila alebo nie,

odstúpenia dodávateľovi.
21.12

b)

Pre podstatné porušenie povinnosti dodávateľa je KMS

trvanie

povinnosti

dodávateľa

dodržiavať

mlčanlivosť,

oprávnená odstúpiť od zmluvy, aj keď sa porušenie týka

c)

len čiastkovej zmluvy alebo len časti záväzku dodávateľa.
21.13

trvanie nároku KMS, ktorý do skončenia trvania

platnosť a podmienky súhlasu dodávateľa na výkon
práv

KMS je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že

z priemyselného

alebo

iného

duševného

vlastníctva,

KMS odstúpenie nedoručí dodávateľovi bez zbytočného

d)

voľbu rozhodného práva a rozhodcovskú doložku.

odkladu po tom, ako sa o porušení dozvedela, alebo
dodávateľ do času doručenia odstúpenia porušenie

21.17

zmluvy je dodávateľ povinný odovzdať KMS:

povinnosti napravil.
21.14

Pred skončením zmluvy alebo bezodkladne po skončení

Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:
a)
a)

omeškanie dodávateľa so začatím poskytovania

všetky veci, podklady alebo dokumenty, ktoré
dodávateľ prevzal od KMS,

služby alebo omeškanie dodávateľa s riadnym

b)

plnomocenstvo vystavené zo strany KMS.

odovzdaním výsledku služby o viac ako 10 dní,
b)

strata oprávnenia dodávateľa poskytovať službu,

c)

opakované vyúčtovanie vyššej ako dohodnutej ceny,

Obchodného zákonníka; v prípade odstúpenia od zmluvy

d)

vznik povinnosti KMS ručiť za daň z pridanej

nie sú zmluvné strany povinné vrátiť si riadne poskytnuté

hodnoty dodávateľa,

vzájomné plnenia. Za účelom vylúčenia pochybností sa

e)

f)

porušenie

zákazu

postúpenia

pohľadávky

21.18

Zmluvné strany sa dohodli odchýlne od § 351 ods. 2

zmluvné strany výslovne dohodli, že ak riadne poskytla

bez

predchádzajúceho súhlasu KMS,

plnenie len KMS, je dodávateľ povinný prijaté plnenie

opakované porušenie povinnosti, ktoré je možné

KMS vrátiť.

sankcionovať zmluvnou pokutou,
g)

porušenie povinnosti umožniť vykonanie kontroly

22 Zmluvné pokuty

plnenia záväzkov dodávateľa,
h)

porušenie mlčanlivosti,

i)

porušenie

povinnosti

Všeobecné ustanovenia o zmluvných pokutách
vyplývajúcej

z ochrany

životného prostredia alebo opakované porušenie
povinnosti dodržiavať interné predpisy,

22.1

Ak zmluva, tieto podmienky alebo osobitná dohoda
uzavretá medzi KMS a dodávateľom stanovuje, že
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dodávateľ je povinný za porušenie určitej povinnosti

počet hodín predpokladaných zmluvou na poskytnutie

zaplatiť zmluvnú pokutu, KMS je oprávnená požadovať od

služby alebo za 200 hodín poskytnutých služieb, ak zmluva

dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty v tam určenej

nepredpokladá počet hodín, ktorý sa má poskytnúť.

výške, pričom sa uplatní nasledovné:
Zmluvné pokuty
a)

dodávateľ je povinný splniť povinnosť zabezpečenú
zmluvnou pokutou aj po jej zaplatení,

b)

22.7

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nasledovných

zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok na

porušení povinností dodávateľa je KMS oprávnená

náhradu škody, ktorá KMS v súvislosti s porušením

požadovať zaplatenie nasledovných zmluvných pokút. Ak

príslušnej povinnosti vznikne a ktorá presahuje výšku

dodávateľ (vrátane personálu dodávateľa):

zmluvnej pokuty,
c)

d)

okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na

nezačne poskytovať službu alebo poskytovanie služby
bezdôvodne preruší, KMS je oprávnená požadovať od

skončenie trvania zmluvy nemá vplyv na povinnosť

dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10

dodávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu, hoci nárok na

% z ceny za poskytnutie služby,

zmluvnú pokutu nebol zo strany KMS do momentu

e)

a)

zaplatenie zmluvnej pokuty,

b)

neposkytne službu alebo neodovzdá výsledok služby

odstúpenia uplatnený, a

včas, KMS je oprávnená požadovať od dodávateľa

dodávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny za

v dohodnutej výške za každé jednotlivé porušenie

poskytnutie služby za každý aj začatý deň omeškania,

zabezpečovanej povinnosti.

c)

nezačne s odstraňovaním vád alebo neodstráni vady
včas, KMS je oprávnená požadovať od dodávateľa

22.2

Dodávateľ berie na vedomie, že pre vznik nároku KMS na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny za

zmluvnú pokutu voči dodávateľovi, KMS nie je povinná

poskytnutie služby za každý aj začatý deň omeškania,

poskytnúť dodávateľovi lehotu na dodatočné riadne

d)

splnenie porušenej povinnosti.
22.3

KMS

Zmluvné strany vyhlasujú, že príslušné výšky zmluvných
pokút považujú za primerané vzhľadom na hodnotu

22.4

oprávnená

požadovať

od

dodávateľa

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 eur,
e)

neoprávnene prejde cez výrobné haly v priestoroch
KMS, KMS je oprávnená požadovať od dodávateľa

Ustanovenia týchto podmienok o zmluvných pokutách

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 eur,
f)

poruší

povinnosť

fajčiť

len

vo

vyhradených

ktoré zmluvné strany uzavreli pred uzavretím zmluvy alebo

priestoroch, KMS je oprávnená požadovať od

ktoré uzavrú po uzavretí zmluvy a ktoré obsahujú záväzok

dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100

dodávateľa

eur,

zaplatiť

zmluvnú

pokutu

za

porušenie

zabezpečovanej povinnosti. V prípade rozporu medzi

g)

poruší povinnosť používať osobné ochranné pracovné

zmluvou a osobitnou dohodou, má prednosť ustanovenie

prostriedky, KMS je oprávnená požadovať od

osobitnej dohody.

dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100

Splatnosť zmluvnej pokuty je 30 dní odo dňa, v ktorom bola

eur,

u dodávateľa písomne uplatnená.
22.6

je

a význam zabezpečovaných povinností.
nemajú vplyv na platnosť ustanovení osobitných dohôd,

22.5

poruší povinnosť riadne a včas vyhotoviť faktúru,

h)

poruší povinnosť používať osobné ochranné pracovné

Ak je výška zmluvnej pokuty v zmluve určená ako určité

prostriedky počas práce vo výške a nad voľnou hĺbkou

percento z ceny, na účely výpočtu zmluvnej pokuty sa

alebo zabezpečiť pracovisko, nad ktorým sa vykonáva

použije cena bez dane z pridanej hodnoty (ak sa uplatňuje).

práca vo výške alebo nad voľnou hĺbkou, KMS je

Ak je podľa zmluvy KMS povinná platiť dodávateľovi cenu

oprávnená požadovať od dodávateľa zaplatenie

za mesiac poskytovania služby, na účely výpočtu zmluvnej

zmluvnej pokuty vo výške 300 eur,

pokuty sa použije cena bez dane z pridanej hodnoty (ak sa

i)

poruší povinnosť používať vyhradené technické

uplatňuje) za obdobie 12 mesiacov. Ak je podľa zmluvy

zariadenia len s príslušným oprávnením, KMS je

cena za výkon služby dohodnutá na základe hodinovej

oprávnená požadovať od dodávateľa zaplatenie

sadzby a služba ešte nebola odovzdaná, na účely výpočtu

zmluvnej pokuty vo výške 400 eur,

zmluvnej pokuty sa použije cena bez dane z pridanej
hodnoty (ak sa uplatňuje), ktorá by dodávateľovi patrila za

j)

poruší povinnosť zabezpečiť, aby zariadenia, stroje,
mechanizmy, nástroje a náradie, ktoré používa
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k)

v priestoroch KMS boli v dobrom technickom stave a

KMS pod vplyvom alkoholu, KMS je oprávnená

mali všetky povolenia a certifikáty, KMS je

požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty

oprávnená požadovať od dodávateľa zaplatenie

vo výške (i) 165 eur v prípade výsledku skúšky

zmluvnej pokuty vo výške 400 eur,

vplyvu alkoholu v rozsahu od 0,15 do 0,48 mg/l, a (ii)

poruší povinnosť bezpečne obsluhovať vysokozdvižný

300 eur v prípade výsledku skúšky vplyvu alkoholu

vozík, KMS je oprávnená požadovať od dodávateľa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400 eur,
l)

m)

vplyvom omamných alebo psychotropných látok a

práce len s predchádzajúcim písomným súhlasom

nevykonávať službu v priestoroch KMS pod vplyvom

KMS, KMS je oprávnená požadovať od dodávateľa

omamných alebo psychotropných látok, KMS je

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400 eur,

oprávnená požadovať od dodávateľa zaplatenie

poruší povinnosť vykonávať požiarne nebezpečné

zmluvnej pokuty vo výške 300 eur v prípade

práce

pozitívneho výsledku,

v súlade

s

predchádzajúcim

písomným

p)

eur,

psychotropných látok v priestoroch KMS, alebo

poruší povinnosť zaistiť bezpečný výkon práce pri

povinnosť nevnášať alkohol a tieto látky do priestorov

odpojení a zaisťovaní strojov a technických zariadení

KMS, KMS je oprávnená požadovať od dodávateľa

od všetkých druhov energií pri poruchách, údržbe,

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 eur,

rekonštrukciách,

modernizáciách

a

w)

alebo

poruší povinnosť dodržiavať pri vedení motorového

oprávnená požadovať od dodávateľa zaplatenie

KMS

zmluvnej pokuty vo výške 300 eur,

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške (i) 30 eur, ak

poruší povinnosť zaistiť pracovný prostriedok proti

bola prekročená rýchlosť o 0 až 9 km/h, (ii) 50 eur, ak

jeho neoprávnenému použitiu, KMS je oprávnená

bola prekročená rýchlosť o 10 až 19 km/h, (iii) 70 eur,

požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty

ak bola prekročená rýchlosť o 20 až 29 km/h, (iv) 100

vo výške 100 eur,

eur, ak bola prekročená rýchlosť o 30 až 39 km/h, a

je

oprávnená

požadovať

od

dodávateľa

poruší povinnosť uloženú bezpečnostným značením,

(v) 165 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 40 km/h a

KMS

viac,

je

oprávnená

požadovať

od

dodávateľa
x)

poruší povinnosť nepoškodiť alebo nestratiť vstupnú

poruší povinnosť poskytnúť dokumenty a súčinnosť

identifikačnú kartu alebo povolenie na vjazd vozidla

KMS pri kontrole a vyšetrovaní príčin vzniku požiaru,

do priestorov KMS, KMS je oprávnená požadovať od

úrazu alebo nebezpečnej udalosti, KMS je oprávnená

dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15

poruší

eur,
y)

povinnosť

bezdôvodne

nepoškodiť,

poruší povinnosť nevyviesť akýkoľvek majetok, ktorý
nepatrí dodávateľovi a na ktorého vývoz nemá

nedemontovať, ani akýmkoľvek spôsobom neznížiť

povolenie,

schopnosť požiarneho zariadenia alebo nezamedziť

dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300

voľný prístup k požiarnemu zariadeniu, KMS je

eur,

oprávnená požadovať od dodávateľa zaplatenie

z)

KMS

je

oprávnená

požadovať

od

poruší povinnosť nevyhotoviť fotografiu alebo video

zmluvnej pokuty vo výške 300 eur,

z priestorov KMS bez jej predchádzajúceho súhlasu,

poruší povinnosť vyplývajúcu z pravidiel týkajúcich

KMS

sa eVstupov do priestorov KMS (napríklad vstup do

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 eur, a

priestorov KMS na výkon krátkodobého nasadenia
prostredníctvom

t)

omamných

vozidla v priestoroch KMS obmedzenie rýchlosti,

vo výške 200 eur,

s)

alkoholu,

činnostiach súvisiacich s obsluhou zariadení, KMS je

požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty

r)

poruší povinnosť podrobiť sa skúške na vplyv alebo
prítomnosť

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 eur,
q)

v)

dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 450

opravách,

o)

poruší povinnosť nevstupovať do priestorov KMS pod

poruší povinnosť vykonávať požiarne nebezpečné

súhlasom KMS, KMS je oprávnená požadovať od

n)

v rozsahu od 0,49 mg/l a viac,
u)

návštevy),

aa)

je

oprávnená

požadovať

od

dodávateľa

poruší povinnosť oznámiť KMS chemické látky, ktoré

oprávnená

bude pri poskytovaní služby používať, povinnosť

požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty

používať len chemické látky, ktoré dodávateľ riadne

vo výške 400 eur,

oznámil KMS a ku ktorým KMS nemala výhrady,

poruší povinnosť nevstupovať do priestorov KMS pod

povinnosť doručiť kartu bezpečnostných údajov

vplyvom alkoholu a nevykonávať službu v priestoroch

a zabezpečiť jej prítomnosť alebo povinnosť označiť

KMS

je
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obaly chemických látok výstražnými symbolmi

24.5

a popisnými štítkami podľa právnych predpisov, KMS
je oprávnená požadovať od dodávateľa zaplatenie

Pokiaľ tieto podmienky všeobecne odkazujú na zmluvu,
zmluvou sa rozumie zmluva a tieto podmienky.

24.6

zmluvnej pokuty vo výške 1000 eur.

Pokiaľ sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným
alebo nevymáhateľným, nemá to vplyv na platnosť a
vymáhateľnosť ostatných ustanovení zmluvy a podmienok.

23 Rozhodné právo a rozhodcovská doložka

V prípade, že niektoré z ustanovení je neplatné, alebo sa
stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa

23.1

akákoľvek

Táto zmluva,

čiastková

zmluva,

vrátane

zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac
zodpovedá pôvodnej vôli strán a účelu podľa zmluvy.

mimozmluvných záväzkov strán, ktoré vyplývajú alebo
súvisia s touto zmluvou alebo čiastkovou zmluvou, sa riadia

23.2

24.7

alebo bude v omeškaní s uplatnením si práva alebo nároku

noriem.

z tejto zmluvy, v časti alebo celku, nebude sa to považovať

Táto zmluva a akákoľvek čiastková zmluva sa uzaviera ako

za vzdanie sa práva. Ak KMS odpustí dodávateľovi

inominátna zmluva podľa § 269 ods. 2 Obchodného

porušenie jeho povinností, alebo sa vzdá akéhokoľvek

zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia

plnenia, na ktoré je povinný, nebude sa to považovať za

ustanovení slovenského práva, ktoré nemajú kogentnú

odpustenie dlhu alebo vzdanie sa práva vyplývajúceho

povahu, je vylúčená v rozsahu, v ktorom by mohla zmeniť

z iného alebo ďalšieho porušenia povinnosti a nebude to

význam alebo účel akéhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy.
23.3

Ak si KMS neuplatní, neuplatní si bez zbytočného odkladu

slovenským právom s vylúčením aplikácie kolíznych

mať vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov

24.8

Žiadne ustanovenie zmluvy nemá za následok vylúčenie

o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred

alebo obmedzenie práva, ktoré KMS vyplýva z právnych

Rozhodcovským

predpisov.

súdom

Slovenskej

obchodnej

a

priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných

24.9

Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu strán a nahrádza

vnútorných právnych predpisov. Jeho rozhodnutie bude pre

všetky predchádzajúce dohody strán týkajúce sa predmetu

zmluvné strany záväzné. Zmluvné strany sa dohodli, že

tejto zmluvy, ktoré uzavretím tejto zmluvy zanikajú, ak

KMS má právo predložiť spor aj príslušnému všeobecnému

zmluva alebo podmienky nestanovujú inak.

súdu Slovenskej republiky bez predchádzajúceho súhlasu

24.10

Pokiaľ tieto podmienky odkazujú na právne predpisy, tieto

dodávateľa, v takom prípade dohoda o rozhodcovskej

odkazy zahŕňajú aj odkazy na právne predpisy, ktoré

doložke zaniká.

nahradia alebo zmenia pôvodné predpisy, to platí aj
pri následnom nahradení alebo zmene predpisov.

24 Osobitné ustanovenia a výklad podmienok

24.11

Nadpisy jednotlivých článkov podmienok majú výlučne
informatívny charakter a slúžia ako označenie obsahu

24.1

v písomnej forme, majú v prípade rozporu s podmienkami

24.3

24.12

Pokiaľ z týchto podmienok nevyplýva niečo iné, pojmy

prednosť. Zmenu bodu 2.2 týchto podmienok možno

uvedené v podmienkach v jednotnom čísle zahŕňajú aj

dohodnúť len v písomnej forme, ktorá je fyzicky podpísaná

tvary v množnom čísle a naopak.

oprávnenou osobou KMS a v znení, podľa ktorého je

24.2

príslušnej nasledujúcej časti.

Ustanovenia zmluvy, ktoré zmluvné strany dohodli osobitne

24.13

Tieto

podmienky

sú

vyhotovené

v slovenskom

nepochybné, že aplikácia týchto podmienok je výslovne

a anglickom

vylúčená.

jazykovými verziami platí, že ak má dodávateľ sídlo alebo

V prípade rozporov medzi zmluvou a čiastkovou zmluvou,

miesto podnikania v Slovenskej republike alebo v Českej

čiastková zmluva má prednosť, ak je uzavretá písomne.

republike, prednosť má slovenská verzia, v ostatných

Zmluvné strany sa dohodli, že nedosiahnutie dodatočnej

prípadoch má prednosť anglická verzia.

jazyku.

V prípade

rozporov

medzi

dohody o nepodstatnej časti zmluvy nemá vplyv na platnosť

25 Zmena zmluvy a podmienok

zmluvy.
24.4

Táto zmluva môže zakladať práva tretích osôb ako zmluva
v prospech tretej osoby. Súhlas tretích osôb, ak nie sú

25.1

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa môže zmeniť iba

zmluvnou stranou, nebude vyžadovaný na zmenu alebo

dohodou zmluvných strán v písomnej forme, ak tento

skončenie zmluvy, a to ani vtedy, ak zmena alebo zánik

článok podmienok nestanovuje inak.

zmluvy môže ovplyvniť práva tretích osôb vyplývajúcich
im z tejto zmluvy.

25.2

KMS je oprávnená kedykoľvek písomne navrhnúť zmenu
zmluvy alebo podmienok. Ak dodávateľ nedoručí KMS
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svoj písomný a odôvodnený nesúhlas s takouto zmenou do
7 dní odo dňa, kedy mu bol návrh zmeny zmluvy doručený,
platí, že dodávateľ s takouto zmenou súhlasil. Zmena sa
stáva účinnou buď dňom, kedy márne uplynie lehota na
doručenie

písomného

nesúhlasu

dodávateľa

alebo

neskorším dňom, ktorý je uvedený v návrhu zmeny.
Dodávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa s týmito
podmienkami oboznámil, že tvoria časť obsahu všetkých
zmluvných vzťahov uzavretých s KMS, na ktoré sa tieto
podmienky vzťahujú, a súhlasí s nimi, ak v zmluve nie je
dohodnuté inak.
Dodávateľ:

Meno a priezvisko:
Funkcia:
Dňa:

Podpis: ............................................
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