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1. Všeobecné ustanovenia  
Tieto všeobecné podmienky nákupu platia pre súčasné aj budúce zaobstarávanie 
tovarov a služieb („predmetov dodania“) vo firme Menzi Muck Slovakia a.s., 95 141 
Lužianky (ďalej len ako „MMSK“).  
Odlišné alebo doplnené podmienky platia len vtedy, ak sú dohodnuté v textovej forme 
(písomne, prostredníctvom faxu alebo e-mailu). Odlišné alebo doplnené podmienky 
dodávateľa sa nestávajú obsahom zmluvy ani vtedy, ak MMSK prijme predmet dodania 
bez výhrad. 
  
 
2. Dopyt a ponuka  
Objednávke predchádza dopyt od firmy MMSK a ponuka dodávateľa. Ponuka je 
poskytnutá bezplatne. V ponuke je nutné jasne upozorniť na nejasnosti, nedostatky 
alebo technické normy, ktoré obmedzujú alebo znemožňujú spôsobilosť predmetu 
dodania pre určené použitie, ale aj na odchýlky voči požiadavkám dopytu.  
Dodávateľ nemá nárok na odškodnenie alebo náhradu výdavkov, ak jeho ponuka nie je 
prijatá/akceptovaná.  
 
 
3. Objednávka a zmeny  
Dodávateľ v potvrdení objednávky jasne upozorní na prípadné odchýlky od pôvodnej 
objednávky. Potvrdenie objednávky a eventuálne odchýlky od pôvodnej objednávky sa 
stávajú obsahom zmluvy len vtedy, ak firma MMSK vyhlási, že s nimi výslovne súhlasí. 
Potvrdenie objednávky pošle potvrdenie objednávky do 3 pracovných dní.  
Firma MMSK má po uzatvorení zmluvy právo kedykoľvek požadovať zmeny vzťahujúce 
sa na predmet dodania, najmä čo sa týka špecifikácií, výkresov, dizajnu, konštrukcie, 
času a miesta dodania, balenia, kvality, množstva a dopravného prostriedku.  
Ak v dôsledku takejto zmeny príde u dodávateľa k zvýšeniu alebo zníženiu nákladov 
alebo má takáto zmena vplyv na termín dodania, informuje dodávateľ čo najskôr firmu 
MMSK, najneskôr však do 3 pracovných dní, o očakávanom navýšení nákladov a/alebo 
rozsahu oneskorenej dodávky. 
 
4. Ceny, platobné podmienky, údaje, dokumenty  
Po dohode oboch strán je dohodnutá cena splatná do 10 dní od dodania resp. od 
poskytnutia služby a prijatia faktúry s 3 % skontom alebo do 30 dní s 2 % skontom alebo 
netto/bez zrážok do 60 dní.  
Pri poskytnutí objednávky bez stanovenej ceny alebo s predbežnou/orientačnou cenou si 
firma MMSK vyhradzuje právo na schválenie ceny po prijatí potvrdenia objednávky.  
Dodávateľ musí dodať tovar na miesto určenia uvedené v objednávke - FCA (Incoterms 
2010).  
Všetky dane (s výnimkou dane z pridanej hodnoty), poplatky, licencie, schválenia a iné 
oznámenia príslušným orgánom v súvislosti s poskytnutím predmetu dodania znáša 
dodávateľ a sú zahrnuté v dohodnutej cene. Dodávateľ podnikne všetky kroky v rámci 
zákonných rámcových podmienok, aby v prípade potreby bolo možné vrátenie dane z 
pridanej hodnoty firme MMSK. 
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5. Dodanie a termín dodania  
Dohodnuté dodacie termíny a lehoty sú záväzné. Dodací termín uvedený v objednávke 
platí pre dodanie na adresu príjemcu. Ak k nejakej dodávke nebudú doručené 
požadované tranzitné doklady v súlade s predpismi, skladuje sa tovar do jeho doručenia 
na účet a riziko dodávateľa.  
Čiastočné a prednostné dodávky sa nesmú realizovať bez výslovného súhlasu firmy 
MMSK:  
Dodávky prostredníctvom kuriérov sú považované za zrealizované len vtedy, ak sa môžu 
doložiť dodacími listami, na ktorých je potvrdenie firmy MMSK. Miesto dodania je v 
mieste prevzatia tovaru uvedené v objednávke príp. v potvrdení objednávky v závodoch 
CH‐9451 Kriessern, CH- 1957 Ardon, CH‐8352 Elsau a SK‐95141 Nitra (Slovensko).  
Dohodnutý dodací termín je dodržaný, ak tovar dorazí na miesto určenia. Ak dodávateľ 
predpokladá, že v stanovenom termíne nie je možné dodať predmet dodania vôbec 
alebo len čiastočne, musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť a uviesť dôvody a 
pravdepodobnú dobu omeškania. Dôsledky takéhoto oneskorenia upravené zákonom 
(okrem iného úplné alebo čiastočné zrušenie objednávky) nie sú pri takomto oznámení 
vylúčené.  
Na nedoručenie potrebných podkladov alebo doplňujúcich predmetov príp. jednotlivých 
dielov, ktoré mala dodať firma MMSK, sa môže dodávateľ pri prekročení dodacieho 
termínu odvolávať len vtedy, keď na ich neposkytnutie včas upozornil. Dodacia lehota sa 
potom po vzájomnej dohode adekvátne predĺži.  
Prechod práv na používanie objednaného tovaru a rizika nastáva po príchode dodávky 
na miesto plnenia, príp. ak je potrebné prevzatie tovaru, tak po jeho prevzatí.  
Na nedoručenie potrebných podkladov alebo doplňujúcich predmetov príp. jednotlivých 
dielov, ktoré mala dodať firma MMSK, sa môže dodávateľ pri prekročení dodacieho 
termínu odvolávať len vtedy, keď na ich neposkytnutie včas upozornil. Dodacia lehota sa 
potom po vzájomnej dohode adekvátne predĺži.  
Prechod práv na používanie objednaného tovaru a rizika nastáva po príchode dodávky 
na miesto plnenia, príp. ak je potrebné prevzatie tovaru, tak po jeho prevzatí.  
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6. Ochranné práva a technické podklady  
Dodávateľ musí firmu MMSK odškodniť za všetky škody, náklady, nároky a výdavky 
(vrátane súdnych a právnych postihov ako aj dohôd o vyrovnaní takýchto nárokov a 
žalôb), obhajovať sa proti nim a prevziať úhradu za škody, ktoré vzniknú firme MMSK 
alebo jej zákazníkom vo vzťahu k eventuálnym nárokom alebo žalobám tretích osôb voči 
firme MMSK tým, že pri dodaní predmetu dodania alebo pri jeho používaní vo firme 
MMSK alebo u jej zákazníkov, ktoré bolo dohodnuté s dodávateľom, boli porušené 
priemyselné alebo autorské práva týchto tretích osôb.  
Bez ohľadu na to dodávateľ nepreberá ručenie pokiaľ porušenie takýchto práv vyplýva z 
výroby predmetu dodania podľa pokynov firmy MMSK a dodávateľ napriek aplikácii 
starostlivosti, ktorá je v danom odvetví obvyklá, nemohol vedieť, že nasledovanie týchto 
pokynov bude viesť k porušeniu priemyselných ochranných alebo autorských práv tretích 
osôb.  
 
 
7. Zachovanie tajomstva, reklama  
Zmluvné strany sa zaväzujú, že s obchodnými a technickými informáciami druhej strany, 
s ktorými sa oboznámia počas obchodného vzťahu, budú zaobchádzať ako s dôvernými, 
s výnimkou prípadov, ak by tieto informácie boli alebo sa stali všeobecne známymi bez 
zavinenia strany, ktorá tieto informácie prijala. Na želanie firmy MMSK s ňou dodávateľ 
uzatvorí detailnú dohodu o zachovaní tajomstva.  
Výkresy, modely, šablóny, vzorky a podobné predmety sa smú ukázať alebo iným 
spôsobom sprístupniť tretím stranám len vtedy, ak strana, ktorá je ich vlastníkom, 
predtým poskytne svoj súhlas.  
 
 
8. Zasielanie, balenie  
Dodávateľ poskytne účelné balenie a dodržiava všetky predpisy týkajúce sa prepravy 
dielov. Náklady na zabalenie dielov ako aj na prepravné obaly znáša dodávateľ. 
Dodávateľ uhradí firme MMSK náklady za spätné zaslanie debien, paliet, kontajnerov a 
pod. v plnej výške. Ak dodávateľ používa obaly, ktoré firma MMSK nemôže bezplatne 
odovzdať systému pre opätovné zhodnotenie, je firma MMSK oprávnená, dodávateľovi 
tieto obaly na jeho náklady poslať späť alebo ich zlikvidovať.  
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9. Záruka  
Po prijatí a hneď ako je to podľa riadneho obchodného postupu možné, prezrie firma 
MMSK tovar z hľadiska viditeľných nedostatkov, identity, chybného množstva ako aj 
poškodenia počas transportu. Neexistuje povinnosť pokračujúcich vstupných kontrol.  
Firma MMSK oznámi dodávateľovi zistené nedostatky do jedného týždňa po ich 
odhalení. V tomto ohľade sa dodávateľ zrieka námietky oneskorenej reklamácie. 
Poskytnutie platieb nie je považované za prejav zrieknutia sa reklamácie.  
Dodávateľ ručí za to, že tovar nemá žiadne chyby, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo 
jeho spôsobilosť k predpokladanému použitiu, má zaručené vlastnosti a dohodnutý 
výkon aj špecifikácie a zodpovedá príslušným zákonným predpisom, normám a iným 
ustanoveniam platným v dohodnutej krajine určenia, najmä príslušné bezpečnostné 
predpisy.  
Pri nedostatkoch, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty je dodávateľ povinný, 
bezodkladne odstrániť alebo nechať odstrániť nedostatky na svoje náklady alebo 
bezplatne dodať firme MMSK bezchybnú náhradu v závislosti od voľby firmy MMSK. 
Všetky dodatočné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku opravy alebo náhradnej dodávky, 
hlavne náklady za demontáž a prepravu chybného tovaru príp. náhradnú dodávku a za 
montáž náhradného tovaru znáša dodávateľ.  
Ak sa dodávateľ oneskorí s odstránením nedostatkov, alebo v súrnych prípadoch, je 
firma MMSK oprávnená, odstrániť alebo nechať odstrániť nedostatky sama a na náklady 
a riziko dodávateľa.  
Reklamovaný tovar alebo diely z neho zostávajú až do doručenia bezchybnej náhrady 
alebo výmeny k dispozícii firme MMSK. Po zrealizovaní dodania náhrady sú k dispozícii 
dodávateľovi.  
S výhradou odlišných dohôd je záručná doba 24 mesiacov od dodania príp. ak je 
dohodnuté prevzatie, od úspešného prevzatia firmou MMSK.  
 
Záručná lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej sa kúpený produkt / výrobný 
prostriedok v rámci vylepšovania nemôže prevádzkovať.  
Pri odlišnosti názorov o existencii nedostatkov je rozhodujúci výsledok neutrálneho 
posudku. Náklady takéhoto posudku idú na ťarchu neúspešnej strany.  
Pre náhradné dodávky a vylepšenia platí záručná lehota 12 mesiacov. Začína plynúť odo 
dňa príchodu náhradnej dodávky alebo úspešného ukončenia vylepšenia a končí najskôr 
uplynutím záručnej lehoty za pôvodnú dodávku.  
Ak sa vylepšenie nepodarí, ak náhradná dodávka nepríde alebo je tiež chybná, zostáva 
vyhradené právo na zákonné nároky z poskytnutej záruky.  
Za škody, ktoré nevznikli na tovare samotnom, ručí dodávateľ podľa zákonných 
ustanovení. Musí disponovať dostatočným poistením prevádzky a zodpovednosti za 
chyby produktov s celosvetovým krytím a na požiadanie predložiť firme MMSK príslušný 
doklad o tomto poistení. Okrem toho dodávateľ ručí za všetky náklady spojené s 
opatreniami k odvráteniu škôd, predovšetkým aj za preventívnu výmenu výrobkov a za 
ostatné náklady prípadnej zvolávacej akcie.  
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10. Poistenie  
Dodávateľ musí uzatvoriť na vlastné náklady poistnú zmluvu so solventnou poisťovňou, 
ktorá v požadovanom rozsahu pokryje ručenie dodávateľa voči firme MMSK a tretím 
osobám. Dodavateľ je povinný uvedený poistný vzťah udržiavať v aktívnom stave počas 
trvania obchodnoprávneho vzťahu MMSK.Firma MMSK je oprávnená vyžadovať od 
dodávateľa doklad o uzatvorení takéhoto poistenia s určitou poistnou ochranou a určitou 
poistnou sumou.  
Existencia poistnej zmluvy nevedie k obmedzeniu povinností dodávateľa, ktoré vyplývajú 
z uzatvorenej zmluvy medzi stranami alebo z týchto všeobecných podmienok nákupu.  
 
 
11. Zabezpečenie kvality, životné prostredie  
Ak v zmluve nie je dohodnuté inak, musí dodávateľ na požiadanie firmy MMSK predložiť 
záznamy alebo iné podklady o kvalite, ktoré preukazujú výkonnosť systému 
zabezpečenia kvality podľa ISO 9001 ako aj systému pracovnej bezpečnosti podľa ISO 
18001 a Zvárací certifikát podľa EN1090. Okrem toho musí dodávateľ na požiadanie 
preukázať, že má k dispozícii systém enviromentálneho manažmentu podľa ISO 14001 
alebo minimálne rovnocenný systém.  
 
Firma MMSK je oprávnená po príslušnom oznámení minimálne 48 hodín vopred, vstúpiť 
do prevádzkových budov dodávateľa počas zvyčajne prevádzkovej doby a bez narušenia 
obchodnej činnosti dodávateľa, za účelom overenia technických dokumentov, nástrojov a 
záznamov súvisiacich s dodávateľskou zmluvou, ako aj výrobného procesu dodávateľa.  
Nároky z reklamácií firmou MMSK nie sú takýmto overovaním obmedzené.  
Dodávateľ sa zaväzuje uchovávať všetky relevantné záznamy o kvalite predmetu 
dodania po dobu minimálne desať rokov od dodania firme MMSK.  
Dodávateľ musí uvedené povinnosti uložiť aj svojim subdodávateľom a firme MMSK na 
požiadanie predložiť o tom príslušný doklad.  
 
 
12. Dodávanie náhradných dielov  
Dodávateľ bude minimálne 10 rokov po poslednej dodávke pre sériovú výrobu realizovať 
pre firmu MMSK objednávky náhradných dielov. Cena by sa v porovnaní s poslednou 
zaplatenou cenou mala znižovať / zvyšovať v závislosti od vývoja cien na trhu.  
 
 
13. Výrobné prostriedky   
Všetky náklady na údržbu a/alebo následné nástroje a prípravky musia byť zahrnuté v 
cene dielu.  
Dodávateľ je zodpovedný a znáša náklady za bežnú údržbu výrobných prostriedkov; 
znáša aj riziko náhodného zničenia, straty, pokazenia a poškodenia, nie však náklady 
vyplývajúce z bežného opotrebenia.  
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14. Vyššia moc  
Ak niektorá zo zmluvných strán nemôže riadne plniť svoje povinnosti na základe udalostí 
vyššej moci (poveternostné podmienky,ktoré znemožňujú dodávateľovi splniť dodanie 
tovaru podľa objednávky, zemetrasenie, záplavy, sopečný výbuch, požiar, dopravné 
nehody, vojna, terorizmus, štrajky), nemôže z toho druhá strana vyvodzovať žiadne 
práva resp. nároky, je jedno z akého právneho dôvodu. 
 
15. Sociálna zodpovednosť  
Dodávateľ je povinný dodržiavať príslušné zákonné ustanovenia týkajúce sa 
zaobchádzania so zamestnancami, ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci. 
Stará sa o to, aby pri svojej činnosti v čo najväčšej možnej miere zredukoval nepriaznivé 
účinky na človeka a životné prostredie. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať zmluvu pri 
súčasnom rešpektovaní smernice UN Initiative Global Compact (Globálna dohoda OSN) 
ako aj princípov schválených Medzinárodnou organizáciou práce IAO v „Declaration on 
fundamental principles and rights at work“ / Deklarácii o základných zásadách a právach 
pri práci.  
Dodávateľ sa nebude aktívne ani pasívne, či už priamo alebo nepriamo podieľať na 
akejkoľvek forme úplatkárstva alebo korupcie, porušovania ľudských práv alebo 
diskriminácie svojich pracovníkov, nútenej práce alebo zamestnávania detí.  
 
16. Všeobecné ustanovenia  
Ak je niektoré ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto VPN neúčinné alebo 
nevykonateľné, alebo sa stane neúčinným alebo nevykonateľným, nebude sa naň 
prihliadať, platnosť zvyšných ustanovení týchto VPN tým však zostáva nedotknutá. V 
prípade potreby, sú firma MMSK a dodávateľ povinní neúčinné alebo nevykonateľné 
ustanovenie nahradiť novým účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré bude sledovať 
hospodársky cieľ pôvodného ustanovenia, pokiaľ tým nebudú spôsobené zmeny obsahu 
týchto VPN.  
Ak firma MMSK v jednotlivých prípadoch alebo dočasne upustí od uplatňovania svojich 
práv, ktoré obsahuje zmluva s dodávateľom, nemožno to považovať za zrieknutie sa 
požiadaviek na ďalšie dodržiavanie akýchkoľvek povinností dodávateľa.  
Dodávateľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu firmy MMSK prenášať všetky alebo 
čiastočné práva a povinnosti vyplývajúce pre neho zo zmluvy o dodaní alebo poskytnutí 
služby na tretie osoby alebo dať podstatné diely z tejto zmluvy vyrobiť subdodávateľovi.  

Pri montážnych alebo iných prácach pre firmu MMSK alebo tretie osoby, je potrebné 
rešpektovať okrem týchto VPN aj bezpečnostné pokyny platné na mieste montáže príp. 
práce. 
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17. Miesto plnenia, miesto súdu, aplikované právo  
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je miestom plnenia závod firmy Menzi Muck uvedený v 
objednávke alebo v potvrdení objednávky (v CH‐9451 Kriessern, CH‐1957 Ardon, CH‐
8352 Elsau alebo SK‐95141 Nitra, Slovensko).  
  
Ak by si tretia osoba kvôli chybe výrobku ("zodpovednosť za vady výrobku"), na základe 
porušenia práv duševného vlastníctva alebo na základe iného porušenia zmluvy súdnou 
cestou od firmy MMSK nárokovala náhradu za poškodenie zdravia a / alebo poškodenie 
majetku, môže firma MMSK podniknúť potrebné procesné kroky na príslušnom súde, 
aby si mohla uplatniť alebo vymáhať prípadné nároky na odškodnenie voči dodávateľovi. 
V takomto prípade platí vo vzťahu k právam a povinnostiam zmluvných strán výlučne 
právo aplikované príslušným súdom.  
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