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Článok 1 – Všeobecné informácie  
1.1 Ak nie je písomne dohodnuté inak a s prihliadnutím na povinné 
ustanovenia platného zákona, tieto všeobecné nákupné podmienky (ďalej 
len „VNP“) sa budú vzťahovať na každú nákupnú objednávku a každú 
zmluvu o dodaní tovaru (s výnimkou prísad, surovín a balenia), služieb 
a/alebo diel (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenú medzi dodávateľom (ďalej len 
„Dodávateľ“) a spoločnosťou skupiny Vandemoortele, ktorá sa uvádza v 
Zmluve, a to spoločnosťou Vandemoortele NV alebo niektorou z jej 
pridružených spoločností (ďalej len „Kupujúci“). Bez ohľadu na obsah 
všeobecných podmienok Dodávateľa, ktoré sa týkajú predaja, Dodávateľ 
vyhlasuje, že vzhľadom na obchodné rokovania s Kupujúcim predstavujú 
tieto VNP zmluvný rámec medzi Dodávateľom a Kupujúcim. Všeobecné, 
osobitné a ostatné podmienky Dodávateľa sa výslovne vylučujú, a to aj v 
prípade, ak sa pošlú k neskoršiemu dátumu. 
1.2 Špecifikácie, pokyny a pravidlá Kupujúceho týkajúce sa hygieny, 
zdravia, bezpečnosti a prostredia a ostatné platné podmienky, o ktorých 
bude Kupujúci Dodávateľa informovať, sa týmto začleňujú do Zmluvy. 
Dodávateľ bude dodržiavať Etický kódex dodávateľa skupiny 
Vandemoortele, ktorý sa vzťahuje na dodávku tovarov, služieb a diel a 
ktorý je dostupný na adrese http://www.vandemoortele.com. 
1.3 Dodávateľ týmto vyhlasuje, že VNP berie na vedomie a prijíma a 
prijíma aj skutočnosť, že sa týmto začleňujú do VNP. Začiatok plnenia 
Zmluvy zo strany Dodávateľa sa bude v každom prípade považovať za 
neodvolateľné prijatie Zmluvy, a to aj vtedy, keď Dodávateľ neposlal 
potvrdenie objednávky. 
1.4 (ak sa to uplatňuje) Na všetky dodávky Dodávateľa Kupujúcemu sa 
vzťahuje certifikácia IFS, BRC alebo ISO. V prípade absencie platnej 
certifikácie zo strany externého akreditovaného audítora alebo v prípade 
reklamácií a chýb týkajúcich sa kvality alebo bezpečnosti produktu, bude 
Kupujúci môcť poveriť externého akreditovaného audítora vykonaním 
auditu a náklady a výdavky Dodávateľa a Dodávateľ s tým súhlasí. 
Kupujúci si vyhradzuje právo vykonať audit na základe primeraného 
predchádzajúceho oznámenia a Dodávateľ sa zaväzuje spolupracovať a 
umožniť Kupujúcemu alebo jeho zákazníkom prístup na účel vykonania 
takéhoto auditu. 

 
Článok 2 – Ceny 
Dodávateľ je viazaný cenami uvedenými v jeho cenníku, ponuke, súťaži 
a/alebo Zmluve a ceny možno meniť len s písomným súhlasom 
Kupujúceho. Ak nie je dohodnuté inak, ceny sú uvedené v EUR bez DPH 
a zahŕňajú všetky náklady spojené s plnením Zmluvy zo strany 
Dodávateľa. 
 

Článok 3 – Dodávky a povinnosti Dodávateľa 
3.1 Všetky dodávky sa uskutočňujú na riziko Dodávateľa v registrovanom 
sídle Kupujúceho alebo na dodacej adrese, ktorú Kupujúci uvedie v 
Zmluve, a to vždy počas obvyklých pracovných dní a otváracích hodín 
Kupujúceho. 
3.2 Čas na dodanie tovaru, služieb a diel bude základom Zmluvy. V 
prípade omeškania s dodaním alebo plnením bude splatné fixné 
odškodnenie za každý začatý deň, a to vo výške 0,5 % hodnoty 
objednávky na základe Zmluvy (minimálne vo výške 250,00 EUR) až do 
výšky 5 % hodnoty objednávky na základe Zmluvy, bez potreby 
predchádzajúceho oznámenia o omeškaní a bez toho, aby boli dotknuté 
ostatné zákonné nápravné prostriedky Kupujúceho. 
3.3 Ku všetkým dodávkam musia byť priložené dokumenty, ktoré vyžaduje 
zákon alebo Zmluva (napr. príručky, dokumentácia CE, certifikáty, 
bezpečnostné informácie, informácie o výkonnosti, prepravné doklady 
atď.). 
3.4 Dodávateľ vyhlasuje, že vie o tom, že Kupujúci pôsobí v oblasti 
potravinovej produkcie. Samotný Dodávateľ si v každom prípade overí, či 
sú tovar, služby a/alebo diela určené na použitie na potravinovú produkciu 
a/alebo či môžu prísť do priameho alebo nepriameho kontaktu s 
potravinami (v potravinárstve).  
3.5 Dodávateľ bude vykonávať len upravené a/alebo doplnkové dodávky, 
ak predtým Kupujúcemu písomne oznámil možné súvisiace náklady a 
Kupujúci mu poslal písomné pokyny k takýmto zmenám a/alebo 
doplnkovým dodávkam. 

 
Článok 4 – Ustanovenia o dodávke tovaru 
4.1 Ak nie je výslovne dohodnuté inak, dodávky tovaru vrátane 
prípadného balenia, označenia, odoslania a prepravy sa budú vykonávať v 
súlade s podmienkou Delivery Duty Paid (s dodaním, clo zaplatené, DDP) 
podľa Incoterms 2010 na dodaciu adresu, ktorú Kupujúci uvedie v Zmluve, 
a na riziko Dodávateľa.  
4.2 Tovar musí byť vždy riadne zabalený a v záujme maximálnej možnej 
ochrany sa musia prijať potrebné preventívne opatrenia.  
4.3 Dodávateľ ručí za to, že balenie tovaru bude zodpovedať všetkým 
zákonným ustanoveniam a bude bezpečné na použitie a manipuláciu zo 
strany pracovníkov Kupujúceho. 
4.4 Všetky škody vzniknuté do okamihu dodania tovaru na mieste dodania 
uvedenom v odseku 4.1 bude hradiť Dodávateľ. 
4.5 Všetky palety musia byť v dobrom fyzickom a bakteriologickom stave a 
bez kontaminácie. 
 

Článok 5 – Prijatie dodávky 
5.1 Prevzatie dodávky tovaru, služieb alebo diel Kupujúcim na mieste 
dodávky znamená len jej príjem, no v žiadnom prípade nie jej prijatie. 
5.2 „Prijatie“ v prípade tovaru, služieb a diel znamená schválenie zo strany 
kompetentných pracovníkov Kupujúceho po inšpekcii, ktorá sa uskutoční 

najneskôr v čase keď sa tovar, služby alebo diela dajú do používania 
alebo budú používať vo výrobe. 

Článok 6 – Prevod rizika a vlastníctva 
Ak nie je písomne dohodnuté inak, v prípade dodávky tovaru dochádza k 
prevodu vlastníctva momentom dodania, ako sa uvádza v odseku 4.1, a k 
prevodu rizika dochádza podľa platných podmienok Incoterm (Incoterms® 
2010). 
Ak nie je výslovne dohodnuté inak, pokiaľ ide o diela, k prevodu rizika a 
vlastníctva dochádza v čase predbežného prijatia alebo v prípade jeho 
neprítomnosti v prípade dodania, ako sa to uvádza v odseku 4.1.  
 

Článok 7 – Záruky a chyby 
7.1 Dodávateľ zaručuje, že tovar, služby a diela budú: (i) v súlade s 
ustanoveniami Zmluvy, najlepšími postupmi odvetvia a všetkými platnými 
normami a legislatívou platnou na mieste dodania, (ii) bez chýb vrátane 
porušení práv priemyselného alebo duševného vlastníctva a práv tretích 
strán a bez chýb návrhu, materiálu, výroby alebo záverečnej úpravy, (iii) 
vhodné na plánovaný účel a (iv) úplné, dobrej kvality a nové („Záruky“).  
7.2 Ak tovar, služby alebo diela alebo ich časť nebudú počas Záručnej 
lehoty (ako je vytýčená ďalej) v súlade so Zárukami, Dodávateľ na 
požiadanie a na základe rozhodnutia Kupujúceho čo najskôr a najneskôr 
do 10 kalendárnych dní od dátumu žiadosti Kupujúceho: (i) opraví, napraví 
alebo vymení alebo (ii) vyhotoví alebo znovu dodá tovar, služby alebo 
diela, a to na vlastné náklady a riziko.  
7.3 Ak v Zmluve nie je dohodnuté inak a bez ohľadu na zodpovednosť za 
skryté chyby, Dodávateľ ponúkne (i) v prípade tovaru Záručnú lehotu 24 
mesiacov od dátumu dodania; (ii) v prípade služieb Záručnú lehotu 12 
mesiacov od dátumu dodania a (iii) v prípade diel Záručnú lehotu 12 
mesiacov od predbežného prijatia alebo dodania. Ak v Zmluve nie je 
dohodnuté inak, v prípade upraveného, opraveného alebo vymeneného 
tovaru, služieb a diel ponúkne Dodávateľ rovnakú Záručnú lehotu.  
7.4 Dodávateľ zodpovedá za viditeľné a skryté chyby a Kupujúci má právo 
vysloviť sťažnosti (i) v dôsledku viditeľných chýb až do dátumu prijatia 
dodávky, ako sa uvádza v článku 5 a (ii) v dôsledku skrytých chýb v lehote 
štyroch (4) týždňov od zistenia skrytej chyby.  
7.5 Dodávateľ zaručuje, že služby a diela budú vykonávať skúsení a 
kvalifikovaní pracovníci. Dodávateľ na žiadosť Kupujúceho vymení 
neskúsených alebo nekvalifikovaných pracovníkov.  
7.6 Dodávateľ zaručuje, že počas vyhotovovania diel bude dodržiavať 
„Pravidlá správania tretích strán – zmluvné práce v skupine 
Vandemoortele“. 

 
Článok 8 – Subdodávky 
Dodávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho 
nebude oprávnený previesť alebo uzatvoriť subdodávateľskú zmluvu na 
plnenie Zmluvy (celej alebo jej časti) a má voči Kupujúcemu plnú 
zodpovednosť za všetko konanie a/lebo nečinnosť svojich 
subdodávateľov.  
 

Článok 9 – Zodpovednosť 
9.1 Dodávateľ bude mať voči Kupujúcemu zodpovednosť za všetky škody, 
ktoré budú priamym a bezprostredným dôsledkom plnenia, nesprávneho 
plnenia alebo neplnenia Zmluvy.  
9.2 Dodávateľ bude dodržiavať všetky zákonné povinnosti, ktoré sa týkajú 
okrem iného zákonov o sociálnom zabezpečení a daniach, je zodpovedný 
za písomné informovanie Kupujúceho o svojich dlhoch na sociálnom 
zabezpečení a daniach a za dodržiavanie požadovaných podmienok 
týkajúcich sa zamestnávania jeho pracovníkov na mieste plnenia Zmluvy, 
a to pred začiatkom jej plnenia a Kupujúceho odškodní a zbaví 
zodpovednosti vo vzťahu ku všetkým nárokom a pokutám, ktoré s tým 
súvisia. Dodávateľ bude dodržiavať platnú miestnu legislatívu v oblasti 
zamestnávania, ktorá sa týka neprihláseného zamestnávania a zaručuje, 
že diela budú vykonávať pracovníci, ktorí budú poberať mzdu a budú 
riadne zamestnaní v súlade s platným miestnym zákonom. Dodávateľ 
zaručuje a Kupujúceho zbaví zodpovednosti vo vzťahu k všetkým súdnym 
konaniam alebo pokutám v tomto smere.  
9.3 Dodávateľ je zodpovedný a Kupujúceho zbaví zodpovednosti vo 
vzťahu ku všetkým nárokom tretích strán, ktoré sa budú týkať jeho chýb, 
chýb jeho pracovníkov alebo subdodávateľov počas plnenia Zmluvy.  
9.4 Dodávateľ je zodpovedný a Kupujúceho zbaví zodpovednosti vo 
vzťahu ku všetkým nárokom tretích strán, ktoré budú súvisieť s tým, že 
dodaný tovar, služby a diela nezodpovedajú príslušným špecifikáciám, 
normám, štandardom a zákonným a zmluvným ustanoveniam.  
9.5 Kupujúci má v prípade reklamácie/reklamácií nárok pozastaviť platbu 
neuhradených faktúr, ktoré sa týkajú chybného tovaru, služieb alebo diel.  
 

Článok 10 – Neplnenie zo strany Dodávateľa 
Ak si Dodávateľ nesplní jednu alebo viacero svojich povinností a takéto 
porušenie nenapraví alebo neukončí po prijatí písomného upozornenia od 
Kupujúceho, v ktorom ho Kupujúci žiada o nápravu alebo ukončenie 
takéhoto porušenia, Kupujúci bude oprávnený okamžite a na základe 
písomného oznámenia, bez zodpovednosti za škodu, bez potreby 
súdneho zásahu a bez toho, aby bol dotknutý nejaký nápravný 
prostriedok, na ktorý má Kupujúci nárok na základe platného zákona: (i) 
požadovať plnenie Zmluvy zo strany Dodávateľa a/alebo (ii) požadovať od 
Dodávateľa odškodnenie a/alebo (iii) úplne alebo sčasti vypovedať Zmluvu 
s okamžitým účinkom a/alebo (iv) úplne alebo sčasti prerušiť plnenie 
Zmluvy a/alebo (v) na náklady a riziko Dodávateľa plniť povinnosti 
Dodávateľa sám alebo nimi poveriť tretiu stranu s cieľom predísť možným 
škodám a/alebo ich zmierniť, a to na základe predchádzajúceho 
písomného informovania Dodávateľa o súvisiacich nákladoch. 

 
Článok 11 – Vypovedanie Zmluvy 
Kupujúci je s prihliadnutím na platnú legislatívu oprávnený vypovedať 
Zmluvu s okamžitým účinkom na základe písomného oznámenia, bez 
potreby súdneho zásahu, bez potreby zaplatiť nejaké odškodnenie a bez 
toho, aby bol dotknutý nejaký iný nápravný prostriedok, na ktorý má 
Kupujúci nárok na základe platného práva, keď sa Dodávateľ dostane do 
úpadku, prestane platiť, vyhlási konkurz alebo na neho bude vyhlásený 
konkurz, dostane sa do likvidácie, bude sa na neho vzťahovať súdne 
vyrovnanie alebo podobný postup alebo keď sa opakovane dopustí 
závažného porušenia svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.  
 

Článok 12 – Dôvernosť 
So všetkými informáciami, ktoré si Kupujúci a Dodávateľ vymenia, sa musí 
zaobchádzať dôverne a nesmú sa sprístupňovať tretím stranám, ak na to 
druhá strana vopred neposkytne písomný súhlas alebo takúto povinnosť 
neprikazuje zákon. 
 

Článok 13 – Duševné vlastníctvo 
Kupujúci a Dodávateľ sú a zostávajú vlastníkmi práv duševného 
vlastníctva, ktoré vlastnili v čase uzatvorenia Zmluvy. Všetky práva 
duševného vlastníctva bez ohľadu na ich formu, ktoré vytvorí Kupujúci na 
základe Zmluvy alebo ktoré sú z nej odvodené, sa stanú výlučným 
majetkom Kupujúceho, a to od momentu ich vzniku. Ak sú súčasťou 
výsledkov autorské práva, Dodávateľ výlučne a neodvolateľne prevedie 
všetky majetkové autorské práva, ktoré sú súčasťou výsledkov. Tieto 
práva zahŕňajú právo na reprodukciu, zobrazovanie, upravovanie, 
prispôsobovanie, preklad a predaj vo všetkých formách a na všetkých 
známych alebo budúcich nosičoch počas celého trvania autorských práv a 
na celosvetovej báze. Výlučne Dodávateľ nesie dôsledky vyplývajúce z 
porušenia práv duševného vlastníctva, ktoré sa vzťahujú na tovar, služby 
a diela, a na vlastné náklady Kupujúceho odškodní a zbaví zodpovednosti 
v prípade nárokov tretích strán v tejto súvislosti. 
 

Článok 14 – Fakturácia a platba 
14.1 Faktúry odosielané Dodávateľom budú v súlade s „Požiadavkami 
skupiny Vandemoortele na fakturáciu dodávateľov“, ktoré sú dostupné na 
adrese http://www.vandemoortele.com. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, 
Dodávateľ bude posielať jednu (1) kópiu faktúr účtovnému oddeleniu 
Kupujúceho. Faktúra musí obsahovať všetky informácie, ktorých 
začlenenie požadoval Kupujúci, a všetky ostatné informácie podľa 
platného zákona. 
14.2 Ak faktúra nebude obsahovať všetky informácie požadované podľa 
odseku 14.1. (okrem iného aj číslo SAP, číslo nákupnej objednávky (PO), 
kód šarže atď.), Kupujúci bude mať nárok zastaviť úhradu faktúry a faktúru 
poslať Dodávateľovi na opravu. 
14.3 Ak nie je výslovne dohodnuté inak, faktúry sa uhrádzajú v lehote 60 
dní od dátumu vystavenia. 
14.4 S prihliadnutím na povinné ustanovenia platného práva môže byť v 
dôsledku meškajúcej platby splatný zmluvný úrok a/alebo zmluvné 
odškodnenie, ak Dodávateľ Kupujúcemu poslal formálne oznámenie 
doporučenou poštou s potvrdením prevzatia. Ak v platnom zákone nie je 
uvedené inak, v takom prípade bude Dodávateľ oprávnený požadovať 
zákonný úrok od dátumu, keď Kupujúci dostal príslušné oznámenie, až do  
dátumu úhrady. 
14.5 Úplná alebo čiastočná úhrada zo strany Kupujúceho sa v žiadnom 
prípade nebude považovať za prijatie a/alebo predbežné prijatie tovaru, 
služieb alebo diel. 

 

Článok 15 – Poistenie 
Dodávateľ musí tovar poistiť proti všetkým rizikám spojeným s prepravou 
na dohodnuté miesto dodania. Dodávateľ musí mať uzavreté platné 
poistenie zodpovednosti s prvotriednym poisťovateľom, ktoré bude 
pokrývať aspoň jeho zmluvnú zodpovednosť a zodpovednosť voči tretím 
stranám počas plnenia a po dodávke. Dodávateľ je na žiadosť Kupujúceho 
povinný predložiť poistné certifikáty.  
 

Článok 16 – Vyššia moc 
Kupujúci nenesie zodpovednosť, ak si svoje povinnosti vyplývajúce zo 
Zmluvy neplní kvôli vyššej moci. Dodávateľ nie je oprávnený vypovedať 
Zmluvu alebo požadovať odškodnenie na základe vyššej moci. 
 

Článok 17 – Oddeliteľnosť 
Možná neuplatniteľnosť, neplatnosť alebo nevykonateľnosť jedného alebo 
viacerých ustanovení VNP nemá vplyv na uplatniteľnosť, platnosť a 
vykonateľnosť ostatných ustanovení. 
 

Článok 18 – Platné právo a príslušný súd 
18.1 Všetky spory medzi Dodávateľom a Kupujúcim, v prípade ktorých nie 
je možné nájsť priateľské riešenie, sa podrobia výlučnej súdnej právomoci 
príslušných súdov v mieste registrovaného sídla Kupujúceho. 
18.2 Tieto VNP sa riadia výlučne platným právnym poriadkom v mieste 
registrovaného sídla Kupujúceho a Viedenský dohovor o medzinárodnom 
predaji (CISG) z roku 1980 sa vylučuje.  
 

http://www.vandemoortele.com/

