VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
I.

Rozsah platnosti

1.1 Tieto všeobecné podmienky (ďalej len „podmienky“) sú obchodnými
podmienkami podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“). Pokiaľ
nie je v zmluve dohodnuté inak, riadi sa týmito podmienkami zmluva
o dodávke tovaru, poskytnutí služieb či vykonaní diela medzi
objednávateľom tovaru, služieb či diela (ďalej len „objednávateľ“) a
Siemens Healthcare s.r.o. ako dodávateľom tovaru, služieb či diela
(ďalej len „Siemens HC“ alebo „dodávateľ“), a to bez ohľadu na
skutočnosť, aký konkrétny zmluvný typ bol medzi nimi uzavretý.
Špecifikácia požadovaného tovaru, služieb či diela (ďalej len
„dodávka“) je dohodnutá zmluvou.

III. Cena a platobné podmienky
3.1

Cena je určená dohodou a uvedená bez dane z pridanej
hodnoty (ďalej len „DPH“). V cene nie je zahrnuté balenie,
nakladanie, dopravné, prepravné poistenie, clo a pod. Obaly
dodávateľ prevezme späť iba na základe dohody podpísanej
oboma stranami.

3.2

Pokiaľ nebudú dohodnuté osobitné platobné podmienky, je
50% ceny dodávky splatných bezodkladne po uzatvorení
zmluvy a zostatok po vykonaní dodávky. V prípade odplaty za
opakované plnenia poskytované podľa servisnej zmluvy je
cena za každý mesiac poskytovania servisu splatná vopred,
najneskôr do 7 dní od začiatku príslušného mesiaca. Cena
spolu s daňou z pridanej hodnoty je splatná na základe
vystavenej faktúry, najneskôr do 14 dní od dátumu jej
vystavenia.

3.3

V prípade zníženia ceny dodávky po vzniku daňovej povinnosti
(napr.
dodávateľom
poskytnuté
skonto
prípade
včasného zaplatenia
ceny)
dodávateľ
nevystavuje dobropis a nevyčísľuje opravu DPH .

3.4

Cena sa uhradí na bankový účet dodávateľa v dohodnutej
výške bez akýchkoľvek zrážok, započítaní alebo zadržaní.
Záväzok objednávateľa uhradiť cenu je splnený okamihom
pripísania na účet dodávateľa.

3.5

Cena sa určuje na základe nákladov v čase ponuky. Ak sa do
termínu dodávky zvýšia katalógové ceny, náklady vyplývajúce
zo zmien platných právnych predpisov (napr. colných a
daňových predpisov), bankových sadzieb a iných podmienok,
ktoré v čase uzatvorenia zmluvy nebolo možné predpokladať,
alebo sa znížia rabaty dodávateľa, predávajúci je oprávnený
ceny primerane upraviť.

3.6

Ak objednávateľ nezaplatí cenu riadne a včas, za účelom
zabezpečenia
takejto
pohľadávky
dodávateľa
voči
objednávateľovi je objednávateľ povinný postúpiť na
dodávateľa svoje pohľadávky z ďalšieho predaja dodávky
tretím osobám zodpovedajúce nezaplatenej cene, a to na
základe výzvy dodávateľa najneskôr do 3 dní od doručenia
výzvy dodávateľa; objednávateľ je povinný upovedomiť tretie
osoby o existencii výhrady vlastníckeho práva dodávateľa.

3.7

Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoju
pohľadávku
voči
dodávateľovi
spolu s pohľadávkou
dodávateľa voči objednávateľovi iba na
základe
predchádzajúceho
písomného
súhlasu
dodávateľa.
Dodávateľ je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek
pohľadávky. Objednávateľ je oprávnený postúpiť svoju
pohľadávku voči dodávateľovi na tretiu osobu iba na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa.

3.8

Ak je cena dohodnutá v cudzej mene a vznikne dodávateľovi
v dôsledku omeškania objednávateľa so zaplatením ceny
kurzová strata tým, že uhradená čiastka prepočítaná na Euro
podľa kurzu devízového trhu vyhláseného Slovenskou
národnou bankou medzi Euro a príslušnou zahraničnou
menou v deň zaplatenia ceny je nižšia ako čiastka, ktorá by
bola zaplatená, ak by bola cena zaplatená riadne a včas, je
dodávateľ oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi nárok
na takto vzniknutú kurzovú stratu na základe písomnej výzvy
dodávateľa na jej zaplatenie.

3.9

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny je
dodávateľ oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi nárok na
úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy (vrátane
DPH) za každý i začatý deň omeškania. Dodávateľ je
oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania buď
jednorázovo po zaplatení dlžnej čiastky či zániku zmluvy
alebo čiastočne za určité obdobie trvania omeškania. Doba
splatnosti takto účtovaných úrokov z omeškania je 14 odo dňa
vystavenia faktúry. Právo dodávateľa na náhradu škody
vzniknutej v dôsledku omeškania objednávateľa so
zaplatením ceny nie je zaplatením úrokov z omeškania
dotknuté.

1.2 V prípade, že súčasne platia podmienky a obchodné podmienky
objednávateľa a existuje medzi nimi rozpor, platia tieto podmienky.
1.3 Zmluva, jej prílohy a ostatné dokumenty vymenované v zmluve a
nadväzujúce na zmluvu sú zmluvnými dokumentami. Zmluvné
dokumenty sa vzájomne dopĺňajú alebo vysvetľujú; v prípade
rozporu medzi zmluvnými dokumentami majú prednosť ustanovenia
zmluvy pred jej ostatnými prílohami, resp. ostatnými dokumentami,
ktoré na ňu nadväzujú. Rozmery, ktoré sú uvedené písomne alebo
číslicami na výkresoch a nie sú zásadne nesprávne, majú
prednosť pred rozmermi odmeranými z výkresov. V ďalšom texte
týchto podmienok môže byť pojem zmluva použitý pre zmluvu ako
aj pre zmluvné dokumenty, ktorých je zmluva súčasťou.
II. Uzavretie zmluvy
2.1 Ponuka dodávateľa je nezáväzná, pokiaľ z ponuky nevyplýva opak.
2.2 Objednávka objednávateľa musí obsahovať najmä:
a) špecifikáciu dodávky (množstvo, druh, charakter plnení),
b) ak je súčasťou dodávky montáž, inštalácia, zabudovanie
alebo iná činnosť, musí to byť výslovne v objednávke
uvedené,
c) termín dodania,
d) rozpočet alebo celkovú cenu dodania tovaru bez DPH,
určenú v súlade s ponukou dodávateľa,
e) platobné podmienky,
f) identifikačné číslo pre DPH platné v štáte dodávky
(IČ DPH)
g) ďalšie podmienky dodania.
2.3 Dodávateľ posúdi objednávateľovu objednávku do 10 pracovných
dní odo dňa jej obdržania a písomne sa k objednávke vyjadrí.
Dodávateľ je oprávnený objednávku
objednávateľa
potvrdiť,
predložiť protinávrh k objednávke alebo objednávku zamietnuť.
Nevyjadrenie
sa
k objednávke v stanovenej lehote
dodávateľom sa považuje za jej zamietnutie.
2.4 Zmluva sa považuje za uzavretú (i) po jej podpísaní osobami
oprávnenými podpisovať v mene alebo za objednávateľa a
dodávateľa, (ii) ak objednávateľovi bolo doručené písomné
potvrdenie objednávky alebo (iii) ak dodávateľ odoslal dodávku
v zmysle objednávky do 10 pracovných dní odo dňa doručenia
objednávky a o odoslaní dodávky písomne upovedomil
objednávateľa alebo (iv) do 10 pracovných dní doručil dodávku v
zmysle objednávky objednávateľovi, ak s ohľadom na charakter
dodávky možno rozumne predpokladať, že dodanie
bez
predchádzajúceho
písomného
potvrdenia
nespôsobí
objednávateľovi neprimerané ťažkosti.
2.5 Zmluva uzatváraná na základe ponuky, objednávky a potvrdenia
objednávky sa považuje za dohodnutú až vtedy, ak sú v potvrdení
objednávky v úplnej zhode potvrdené všetky náležitosti objednávky
bez akejkoľvek odchýlky, resp. ak dôjde k plneniu zo strany
dodávateľa podľa ustanovenia 2.4 (iii) alebo 2.4(iv) v súlade s
objednávkou. Právo dodávateľa plniť pred dojednaným časom tým
nie je dotknuté.
2.6 Údaje uvedené v katalógoch, prospektoch a pod. sú záväzné len
vtedy, ak sa na ne dodávateľ v potvrdení objednávky alebo v
zmluve výslovne odvoláva.
2.7 Dodávateľ nie je povinný dodávku dodať, ak dodaniu dodávky bránia
obmedzenia vyplývajúce z národných alebo medzinárodných
obchodných a colných právnych predpisov alebo obmedzenia
vyplývajúce z akýchkoľvek embárg alebo iných sankcií.
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3.10 V prípade, že objednávateľ na základe dohody s dodávateľom
zadržal akúkoľvek časť ceny ako zabezpečenie za splnenie
povinnosti dodávateľa, dodávateľ je oprávnený nahradiť
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poskytnuté zabezpečenie ručiteľským vyhlásením resp.
zárukou vystavenou spoločnosťou Siemens Financial
Services GmbH alebo banky, ktoré svojím obsahom
zodpovedajú poskytnutému zabezpečeniu vo forme
zadržanej časti ceny; objednávateľ je povinný akceptovať
uvedené ručiteľské vyhlásenie resp. záruku a vyplatiť
dodávateľovi zadržanú časť ceny za dodávku bezodkladne po
predložení uvedeného ručiteľského vyhlásenia resp. záruky.
3.11 V prípade preukázateľného zhoršenia ekonomickej situácie
objednávateľa, najmä zníženia platobnej schopnosti alebo
zhoršenia výsledkov vykázaných v súvahe a vo výkaze
ziskov a strát, je dodávateľ oprávnený jednostranne zmeniť
platobnú podmienku alebo znížiť kreditný limit objednávateľa.
IV. Zmeny
4.1

4.2

V.
5.1

Objednávateľ môže dodávateľa písomne požiadať o
vykonanie zmien alebo naviac prác. Dodávateľ vykoná tieto
naviac práce alebo zmeny iba v prípade, že tieto zmeny
alebo naviac práce budú písomne odsúhlasené oboma
zmluvnými stranami a budú zahrnuté do zmluvy.
Ak bude mať takáto zmena za následok zvýšenie alebo
zníženie nákladov alebo predĺženie času potrebného na
vykonanie dodávky, upravia zmluvné strany primerane cenu
alebo harmonogram prác uvedený
v zmluve.
Zmeny
budú ocenené s prihliadnutím na ceny dohodnuté v
zmluve. V prípadoch, ak to nebude vhodné alebo možné,
budú zmeny ocenené ako náklady plus 25% prirážka za
nákupy a náklady a primeraná cena za prácu.

neobvyklé slnečné erupcie, dopad vesmírneho telesa, a
pod.), vojna, mobilizácia, nepokoje a podobné udalosti,
štrajk, výluka, prieťahy či neudelenie úradného povolenia
(hlavne vývozného povolenia zo strany príslušného orgánu
v krajine výrobcu), ktoré je pre vykonanie dodávky
nevyhnutné, hoci povinná strana o úradne povolenie včas a
riadne požiadala. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú k
predĺženiu doby dodania aj vtedy, keď sa vyskytli u
subdodávateľov.
5.3

Ak bude vykonanie dodávky z dôvodov na strane
objednávateľa pozastavené, je dodávateľ oprávnený
primerane zvýšiť cenu, uplatniť si nárok na škodu spôsobenú
dodávateľovi v dôsledku pozastavenia dodávky a primerane
upraviť dobu dodania.

5.4

Dodávateľ je oprávnený dokončiť dodávku i pred dohodnutým
časom vykonania dodávky; takéto plnenie sa považuje za
vykonané riadne a včas a objednávateľ je povinný dodávku
prevziať.

VI. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody
na dodávke
6.1

Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu
dodávky úplným zaplatením dohodnutej ceny.

6.2

Nebezpečenstvo škody na dodávke, ktorej súčasťou je tovar
prechádza na objednávateľa momentom vyskladnenia
dodávky (resp. čiastkovej dodávky) v mieste dodania.

6.3

Ak nastane omeškanie s potvrdením vyskladnenia dodávky,
resp. prevzatím dodávky z dôvodov na strane objednávateľa,
prechádza nebezpečenstvo škody na dodávke na
objednávateľa v prvý deň takéhoto omeškania. To sa týka
aj prevzatia podľa bodu 7.4 týchto podmienok.

Doba dodania
Vykonanie dodávky riadne a včas je podmienené poskytnutím
potrebného spolupôsobenia objednávateľa pre plnenie
zmluvných povinností dodávateľa a splnením povinností
objednávateľa riadne a včas. Ak nebolo poskytnuté potrebné
spolupôsobenie a splnené povinnosti objednávateľa riadne a
včas, predlžuje sa o trvanie doby omeškania doba dodania
a ak sa na predmet dodávky vzťahuje záruka, začína táto
plynúť v deň, v ktorý sa dodávka mala najneskôr uskutočniť
podľa zmluvy. Dodávateľ má právo na náhradu škody, ktorá
mu v dôsledku neposkytnutia spolupôsobenia zo strany
objednávateľa vznikla (najmä náklady na prepravu, skladné,
poistenie a podobne). Vykonanie dodávky je podmienené
skutočnosťou, že objednávateľ nie je v omeškaní so
splnením iného peňažného záväzku, aj z iného zmluvného
vzťahu, voči dodávateľovi. Po dobu takéhoto omeškania
objednávateľa
dodávateľ
nie
je
v omeškaní s
vykonaním dodávky a čas vykonania dodávky sa predlžuje
o dobu takéhoto omeškania objednávateľa. Ak už dodávateľ
začal s realizáciou dodávky, je v prípade omeškania
objednávateľa so zaplatením peňažných
pohľadávok
dodávateľa oprávnený prerušiť realizáciu dodávky, a to až
do úplného zaplatenia splatných pohľadávok dodávateľa.
Uvedené platí primerane aj pre oprávnenie dodávateľa
pozastaviť poskytovanie servisných služieb v prípade, že
objednávateľ nemá voči dodávateľovi uhradené svoje splatné
záväzky a tieto neuhradil ani po výzve na ich úhradu v lehotou
aspoň 5 dní, obsahujúcej upozornenie na pozastavenie
servisných služieb.

Čas dodania sa predlžuje o trvanie prípadu vyššej moci. Za
prípad vyššej moci sa považuje skutočnosť, ktorá nastala v
čase od uzatvorenia zmluvy do času dodania, bráni v plnení
povinnej strany, nastala nezávisle na vôli povinnej strany,
nemožno pri nej s ohľadom na okolnosti predpokladať, že
by povinná strana túto prekážku alebo jej dôsledky
odvrátila alebo prekonala, nevznikla v čase, keď bola
povinná strana v omeškaní so splnením povinnosti a
nevznikla v dôsledku hospodárskych pomerov povinnej
strany. Za prípad vyššej moci sa považuje hlavne prírodná
katastrofa (hlavne povodeň, búrka, neobvyklá horúčava,
neobvyklá zima, neobvyklé sucho, tornádo, tropická búrka,
hurikán, krupobitie, zosuv pôdy, sopečná erupcia a jej
následky, závrt, lavína, zemetrasenie a jeho následky,
Siemens Healthcare s.r.o.
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VII. Odovzdanie a prevzatie dodávky
7.1

Úradné povolenia a prípadný súhlas tretích osôb potrebný pre
vykonanie dodávky zabezpečí objednávateľ. Ak toto
povolenie resp. súhlas nebude včas vydané, doba dodania sa
primerane predĺži.

7.2

Objednávateľ je povinný riadne dokončenú dodávku prevziať
(aj funkčnú dodávku s drobnými vadami, ktoré samé o sebe
ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu dodávky
na účel dohodnutý v zmluve). Aplikačné školenie na predmet
dodávky sa poskytuje spravidla po odovzdaní predmetu
dodávky a jeho realizovanie nie je podmienkou prevzatia.

7.3

V prípade omeškania objednávateľa s prevzatím, je dodávateľ
oprávnený uplatniť si nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v
dôsledku takéhoto omeškania. Ak sa na predmet dodávky
vzťahuje záruka, začína v prípade omeškania objednávateľa
táto plynúť v deň, v ktorý sa dodávka mala najneskôr
uskutočniť podľa zmluvy.

7.4

Dodávateľ splní dodávku jej dodaním v dohodnutej dobe na
dohodnuté miesto, a to aj v prípade, že objednávateľ sa na
prevzatie dodávky nedostaví alebo toto prevzatie
neoprávnene odmietne alebo neoprávnene odmietne
podpísať preberací protokol. V takomto prípade nie je
dodávateľ povinný priložiť k faktúre preberací protokol, a to aj
napriek tomu, že takáto povinnosť bola medzi zmluvnými
stranami dohodnutá; postačuje vyhlásenie dodávateľa
o skutočnosti uvedenej v prvej vete.

7.5

Objednávateľ berie na vedomie, že uvedenie predmetu
dodávky do užívania zo strany objednávateľa pred podpisom
preberacieho protokolu, bez akýchkoľvek pochybností
predstavuje, resp. má vždy za následok tieto právne
skutočnosti: prevzatie predmetu dodávky zo strany
objednávateľa, prechod nebezpečenstva škody na predmete
dodávky na objednávateľa, ak už neprešlo podľa týchto
podmienok na objednávateľa skôr, začiatok plynutia záruky ak
bola zmluvne dohodnutá a vznik oprávnenia dodávateľa
vystaviť faktúru za predmet dodávky.

5.2
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7.6

Dodávateľ je oprávnený vykonať dodávku aj čiastkovo.
Objednávateľ je povinný zaplatiť príslušnú cenu za čiastkovo
vykonanú dodávku po jej splnení. Pre fakturáciu a prevzatie
čiastkových plnení platia primerane ustanovenia upravujúce
fakturáciu resp. prevzatie celej dodávky.

7.7

Dodávateľ je oprávnený zabezpečiť vykonanie dodávky aj
prostredníctvom subdodávateľa resp. subdodávateľov.

7.8

Pokiaľ to druh dodávky umožňuje, je dodávateľ oprávnený
vykonať dodávku alebo jej časť prostredníctvom tzv. vzdialeného
prístupu. Ak zmluva výslovne neurčuje vykonanie dodávky na
mieste dodania a druh dodávky to umožňuje, je dodávateľ
oprávnený vybrať si medzi týmito dvomi spôsobmi vykonania
dodávky bez vplyvu na cenu.

7.9

Dodávateľ nie je povinný dodať tovar objednávateľovi pokiaľ
objednávateľ neposkytne dodávateľovi jednu alebo viacero
nasledovných záruk:
a) neodvolateľnú bankovú záruku.
b) neodvolateľný dokumentárny akreditív,
c) vlastnú zmenku,
d) zálohová platbu,
e) firemnú záruku, a/alebo
f) inú formu
zábezpeky
písomne
schválenú
dodávateľom.
Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že dodávateľ je
oprávnený zvoliť si jednu alebo viacero foriem zábezpeky z
vyššie uvedených foriem.

Dodávateľ nezodpovedá ani za poškodenia, ktoré vznikli
konaním tretích osôb, atmosférickými výbojmi, preťažením a
chemickým pôsobením.
8.8.

Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, s
dodatočným písomným potvrdením na adresu sídla dodávateľa.
Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa
vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Vady je
objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po ich zistení.

8.9.

O spôsobe vyriešenia reklamácie rozhoduje dodávateľ,
prednosť má odstránenie vady opravou. Ak je vada odstránená
opravou alebo výmenou dodávky alebo jej časti, záručná doba
sa predlžuje o dobu, po ktorú mala dodávka vady; toto predĺženie
sa vzťahuje iba na konkrétnu časť dodávky, na ktorej bola vada
zistená, a trvá maximálne 6 mesiacov. Dodávateľ je oprávnený
pozastaviť odstraňovanie vady, pokiaľ je objednávateľ v
omeškaní s plnením svojich povinností voči dodávateľovi.

8.10. Záruka za akosť zaniká ihneď, ak bez predchádzajúceho
písomného súhlasu dodávateľa objednávateľ vykoná sám alebo
poverí tretiu osobu, ktorá nie je dodávateľom výslovne
splnomocnená, zmeny alebo opravy na dodávke. Dodávateľ
neuzná pohľadávky vzniknuté z tohto dôvodu.
8.11. Objednávateľ je povinný uhradiť dodávateľovi všetky náklady,
ktoré mu vznikli odstránením vady (vrátane nákladov na ich
prípadné odstránenie), na ktoré sa nevzťahuje dodávateľova
zodpovednosť za vady či záruka za akosť. Objednávateľ je tiež
povinný uhradiť dodávateľovi všetky márne vynaložené náklady,
ktoré vznikli v súvislosti s postupom nutným na odstránenie vady
v prípade, ak objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť na
odstránenie vady.

VIII. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť
8.1.

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má dodávka v okamihu
jej odovzdania objednávateľovi. Dodávateľ zodpovedá za to, že
dodávka bude vyhotovená
v
súlade
s dohodnutými
podmienkami, podľa platných technických noriem a všeobecne
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.2.

Ak bude dodávka zhotovená podľa konštrukčných údajov,
výkresov, modelov alebo iných špecifikácií poskytnutých
odberateľom, zodpovedá dodávateľ výlučne za správne
vyhotovenie.

8.3.

Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku dodávky pri jej
prevzatí. Pokiaľ to nie je možné, z dôvodov iných ako na strane
objednávateľa, je objednávateľ povinný zariadiť vykonanie
prehliadky dodávky čo najskôr po jej odovzdaní dodávateľom.
Bez ohľadu na skutočnosť, či objednávateľ vykonal prehliadku
dodávky, je objednávateľ oprávnený oznámiť vadu a uplatniť
nároky z nej do 7 dní od prevzatia dodávky alebo jej odovzdania
podľa bodu 7.4.

8.4.

V prípade, že je účastníkmi zmluvného vzťahu dohodnutá
záručná doba, dodávateľ sa zaväzuje, že dodávka počas záručnej
doby bude mať dohodnuté vlastnosti.

8.5.

Ak je dohodnutá záručná doba, začína plynúť dňom odovzdania
dodávky spôsobom dohodnutým v zmluve; tým nie je dotknuté
ustanovenie 5.1, 7.3 a 7.5.

8.6.

Ak je dohodnutá záručná doba, záruka za akosť sa neposkytuje
na prirodzené opotrebovanie, ani poškodenie, ktoré vznikne na
predmete dodávky po dodaní, vzhľadom na chybnú alebo
nedbalú
manipuláciu,
nadmerné
namáhanie,
použitie
nevhodného materiálu pre prevádzku a také chemické,
elektrochemické
alebo
elektrické
vplyvy, ktoré sa
nepredpokladali v čase uzatvorenia zmluvy. Dodávateľ
nezodpovedá za vady pri opravách, ktoré uskutoční objednávateľ
alebo tretia strana.

8.7.

Zo záruky za akosť sú vylúčené aj také vady, ktoré nevzniknú
vinou dodávateľa pri inštalácii a montáži, ale vinou
objednávateľa, a to nedostatočným technickým zabezpečením,
nedodržaním inštalačných požiadaviek, preťažením dielov nad
dodávateľom a/alebo výrobcom udaný výkon, nezodpovedným
alebo nesprávnym zaobchádzaním a použitím nevhodných
prevádzkových materiálov, toto platí taktiež pri vadách,
majúcich pôvod v materiáli, dodanom objednávateľom.
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IX. Následný predaj
9.1

Objednávateľ má právo dodávku a/alebo jej časť ďalej predať
tretej osobe len výhradne ako výrobky Siemens. Objednávateľ
bude takéto dodávky a/alebo jej časti predávať vo vlastnom
mene a na vlastný účet a vlastné riziko. Týmito podmienkami
neudeľuje objednávateľ výhradné právo predaja výrobkov
Siemens. Objednávateľ má právo výrobky predávať na území
Slovenskej republiky neobmedzene,
do
tretích
krajín
len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti
Siemens HC.

9.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že na svojich dokumentoch
používaných pri výkone obchodných aktivít nepoužije obchodné
meno, ani logo Siemens alebo Siemens HC bez toho, aby ho
spoločnosť Siemens HC k tomu vopred písomne splnomocnila.
Taktiež nie je oprávnený poskytovať v mene spoločnosti
Siemens HC žiadne obchodno-právne vyjadrenia, ani
vystupovať v mene dodávateľa.
Porušenie ustanovení bodov 9.1 a 9.2 sa považuje za podstatné
porušenie povinností objednávateľa.

X. Licenčné podmienky
10.1 V prípade, že súčasťou dodávky bude autorské dielo alebo
počítačový program v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský
zákon (ďalej spolu len „dielo“), ktorého nositeľom majetkových
autorských práv je tretia osoba iná ako dodávateľ, je objednávateľ
oprávnený používať dielo iba v rozsahu odovzdaných licencií
(licencie poskytnuté treťou osobou).
10.2 V prípade, že súčasťou dodávky bude dielo, ktorého nositeľom
majetkových autorských práv je dodávateľ, poskytuje dodávateľ
objednávateľovi nevýhradný, súhlas na použitie diela v rozsahu
a spôsobom nevyhnutným na dosiahnutie účelu zmluvy (ďalej len
„licencia“).
Objednávateľ nie je v rámci udelenej licencie
oprávnený dielo upravovať, modifikovať či inak do neho zasahovať
s výnimkou prípadov, ktoré v zmysle právnych predpisov nie je
možné zmluvne vylúčiť alebo ktoré písomne odsúhlasil dodávateľ.
Pre vylúčenie pochybností sa strany dohodli, že v prípade
vykonania úpravy alebo akéhokoľvek zásahu do diela
objednávateľom alebo treťou osobou na základe požiadavky
objednávateľa (s výnimkou prípadov, kedy dodávateľ príslušnú
úpravu alebo zásah schválil) zodpovedá objednávateľ za všetky
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riziká a ich následky vyplývajúce z vykonaných úprav alebo
zmien. Vykonanie úprav alebo zásahov do diela počas trvania
záručnej doby alebo zodpovednosti za vady bez súhlasu
dodávateľa má za následok vylúčenie zodpovednosti dodávateľa
za akékoľvek vady alebo prípady nefunkčnosti diela, ktoré by v
dôsledku takejto úpravy alebo zásahu vznikli. Dodávateľ v rámci
udelenej licencie neposkytne objednávateľovi zdrojové kódy diela.
10.3 Objednávateľ je oprávnený vyhotoviť záložnú rozmnoženinu diela,
pokiaľ je to nevyhnutné pre jeho užívanie v súlade so zmluvou.
Všetky záložné rozmnoženiny podliehajú týmto licenčným
podmienkam. Všetky názvy, obchodné značky, označenia
autorskej
ochrany
a poznámky o obmedzení užívateľských
práv je potrebné na týchto kópiách uviesť.
10.4 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie
diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) a/alebo postúpiť
licenciu len s predchádzajúcim písomným súhlasom dodávateľa.
Ak dôjde k predaju podniku objednávateľa alebo jeho časti, ktorá
tvorí jeho samostatnú zložku, je na prechod práv z licencie potrebný
predchádzajúci súhlas dodávateľa.
10.5 Odmena za udelenie licencie je zahrnutá v cene. Udelenie licencie
je účinné dňom uhradenia odmeny za udelenie licencie, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak. Licencia zaniká, ak objednávateľ
poruší akýmkoľvek spôsobom licenčné podmienky podľa týchto
všeobecných dodacích podmienok.
10.6 Dokumentáciu (napr. projektová dokumentácia, plány, technické
podklady, manuály, príručky) dodanú dodávateľom k dielu je
objednávateľ oprávnený používať spôsobom vyplývajúcim z účelu,
na ktorý bola dokumentácia vytvorená. Všetky podklady použité pre
vykonanie diela zostávajú duševným vlastníctvom dodávateľa.
10.7 Objednávateľ nie je oprávnený vyhotovovať kópie dokumentácie ani
ďalších písomných materiálov dodaných spolu s dielom a ktoré
majú k nemu vzťah bez predchádzajúceho písomného súhlasu
dodávateľa.
10.8 Dodávateľ nezodpovedá za to, že dielo bude vyhovovať všetkým
požiadavkám objednávateľa alebo že bude pracovať v kombinácii,
ktoré objednávateľ pre jeho použitie zvolí, hlavne v prípade,
ak ide o požiadavky a kombinácie, ktoré dodávateľovi neboli známe
v dobe, keď dielo vytváral alebo ide o tzv. krabicový software.
10.9 Dodávateľ nenesie zodpovednosť za priame a nepriame,
náhodné, následné alebo ekonomické škody spôsobené
nevhodnou aplikáciou alebo nevhodným použitím diela vrátane
škody a nákladov súvisiacich so stratou rastu, obchodných aktivít,
dobrého mena, dát alebo počítačových programov. Nevhodnou
aplikáciou alebo použitím sa rozumie užívanie
v rozpore
s
pokynmi dodávateľa alebo v rozpore s technickými podmienkami.
10.10 Ak si uplatní tretia osoba nároky voči objednávateľovi v súvislosti s
dielom, je objednávateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne
dodávateľa informovať a nie je oprávnený akýkoľvek nárok tretej
osoby uznať bez súhlasu dodávateľa. O postupe a spôsobe
urovnania takéhoto nároku tretej osoby rozhoduje dodávateľ. Pri
porušení týchto povinností nenesie dodávateľ zodpovednosť za
škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku uplatnenia
takéhoto nároku treťou osobou.
XI. Náhrada škody
11.1 Celkový rozsah povinnosti dodávateľa nahradiť objednávateľovi
škodu, ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku porušenia
povinností podľa tejto zmluvy, je obmedzený do výšky 50 %
celkovej zmluvnej ceny podľa tejto zmluvy (bez DPH), a to celkovo
na všetky škodové udalosti súhrnne. Nahrádza sa iba skutočná
škoda, ušlý zisk ani ďalšie typy následných a iných škôd sa
nenahrádzajú. Škoda sa nahrádza prednostne v peniazoch.
Uhradené zmluvné pokuty či iné sankcie uhradené dodávateľom
objednávateľovi sa započítavajú na náhradu škody v plnej výške.
Vyššie dohodnuté obmedzenie sa nepoužije na náhradu škody
spôsobenú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti a škody
spôsobené na zdraví.
11.2 Ak zanikne povinnosť dodávateľa uskutočniť dodávku pre
nemožnosť plnenia, je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi
takto vzniknutú škodu iba v prípade, že nemožnosť plnenia bola
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zavinená dodávateľom. Pre rozsah náhrady takto spôsobenej
škody platí bod 11.1.
11.3 Ak je v zmluve dohodnutá záruka za akosť, tak v plnom rozsahu
nahrádza zodpovednosť dodávateľa za vady.
11.4 V prípade, ak plnenie zo zmluvy má alebo bude slúžiť pre plnenie
objednávateľa v prospech
tretej osoby (vo vzťahu k
dodávateľovi) a objednávateľ nebude konečným alebo jediným
užívateľom dodávky alebo jej časti, je objednávateľ povinný
zmluvne zabezpečiť obmedzenie svojej zodpovednosti za škodu
v rovnakom
rozsahu, v akom
je
zodpovednosť
medzi
dodávateľom a objednávateľom obmedzená týmito podmienkami. V
prípade, že objednávateľ a tretia osoba, pre ktorú plnenie zo zmluvy
slúži, takéto obmedzenie platne nedohodnú, bude objednávateľ
povinný dodávateľovi nahradiť škodu v takom rozsahu, ktorý
predstavuje rozdiel medzi náhradou škody skutočne poskytnutou
dodávateľom tretej osobe a náhradou škody, ktorú by dodávateľ
inak poskytol tretej osobe, ak by takéto obmedzenie zodpovednosti
medzi objednávateľom a treťou osobou existovalo.
11.5 Ak si uplatní tretia osoba nároky voči objednávateľovi v súvislosti s
náhradou škody, je objednávateľ povinný o tejto skutočnosti
bezodkladne dodávateľa informovať a nie je oprávnený akýkoľvek
nárok tretej osoby uznať bez súhlasu dodávateľa. O postupe a
spôsobe urovnania takéhoto nároku tretej osoby rozhoduje
dodávateľ. Pri porušení týchto povinností nenesie dodávateľ
zodpovednosť za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku
uplatnenia takéhoto nároku treťou osobou.
XII. Odstúpenie od zmluvy
12.1 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy iba v prípadoch
podstatného porušenia zmluvy alebo v prípadoch výslovne
uvedených (i) v zmluve, (ii) v týchto podmienkach či (iii) v
prípadoch uvedených v právnych predpisoch. Odstúpenie od
zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od
zmluvy druhej zmluvnej strane.
12.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:
a) omeškanie dodávateľa s uskutočnením dodávky, ktoré je
dodávateľom zavinené a ktoré je dlhšie ako 60 dní;
b) omeškanie objednávateľa so zaplatením fakturovanej
čiastky, ktoré je dlhšie ako 30 dní;
c) omeškanie objednávateľa s úhradou zálohovej platby, ktoré
je dlhšie ako 5 dní;
d) neposkytnutie spolupôsobenia zo strany objednávateľa,
ktoré je dlhšie ako 30 dní;
e) neoprávnené
nakladanie
s predmetom
duševného
vlastníctva dodávateľa objednávateľom;
f) porušenie povinností podľa článku XIV. týchto podmienok.
12.3 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy taktiež v
prípade, že:
a) bolo príslušným súdom vydané rozhodnutie o úpadku
druhej zmluvnej strany;
b) bol príslušným súdom zamietnutý návrh na vydanie
rozhodnutia o úpadku, a to pre nedostatok majetku druhej
zmluvnej strany;
c) druhá zmluvná strana zastavila svoje platby;
d) bol druhou zmluvnou stranou podaný príslušnému súdu
návrh na vydanie rozhodnutia o úpadku ohľadne tejto druhej
zmluvnej strany;
e) bol bezvýsledne vedený výkon rozhodnutia alebo exekúcia
na majetok druhej zmluvnej strany;
f) prípad vyššej moci bráni vykonaniu dodávky po dobu
dlhšiu ako 3 mesiace.
12.4 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy tiež v prípade,
keď sa objednávateľ dostane do omeškania so splnením
svojich peňažných záväzkov, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní,
a to aj v prípade, že tieto peňažné záväzky vznikli z inej
zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom.
12.5 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane
dodávateľa má dodávateľ právo na zaplatenie ceny
za
vykonanú
časť
dodávky
zníženú o nevykonanú časť
dodávky. Škoda, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku
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vykonania dodávky náhradným
dodávateľom
nesmie
presiahnuť 20% z pôvodnej ceny za nevykonanú časť dodávky;
v tejto sume je zahrnutá zmluvná pokuta za porušenie
povinnosti, ktorá je dôvodom na odstúpenie. Ustanovenie bodu
11.1 nie je týmto dotknuté.
12.6 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa a pre prípad vyššej moci má dodávateľ právo
na zaplatenie ceny za dodávku zníženú o časť ceny za
nevykonanú časť dodávky. Nárok dodávateľa na náhradu
škody spôsobenej porušením povinnosti, pre ktoré dodávateľ
odstupuje od zmluvy nie je týmto dotknutá.
XIII. Dôvernosť, ochrana osobných údajov
13.1 Dôvernými informáciami sa rozumejú akékoľvek informácie,
dáta, údaje alebo oznámenia označené zmluvnou stranou, ktorá
informácie poskytuje, ako „dôverné“ alebo obdobne označené, a
ďalej ako akékoľvek obchodné či technické informácie a dáta,
ktoré jedna zo zmluvných strán oznámi druhej, a ktoré sa
vzťahujú k účelu, ku naplneniu ktorého je predmetná zmluva
uzatváraná, a to na akomkoľvek nosiči dát. Za dôverné
informácie sa považujú aj informácie uvedené v ponuke, na základe
ktorej nedošlo k uzatvoreniu zmluvy; takúto ponuku je objednávateľ
povinný dodávateľovi vrátiť. Ak budú dôverné informácie oznámené
ústne, je potrebné prijímaciu stranu na túto skutočnosť ústne
upozorniť pred oznámením a následne je potrebné dôvernosť
písomne potvrdiť odovzdávajúcou stranou písomne do 3 dní od
ústneho oznámenia.
13.2 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany oznámiť resp.
akokoľvek sprístupniť tretej strane dôvernú informáciu. Zmluvné
strany sú oprávnené použiť
prijaté
dokumenty, údaje a
informácie súvisiace s dôvernou informáciou iba na účel stanovený
týmto zmluvným vzťahom. Za porušenie povinnosti zachovávať
mlčanlivosť sa nepovažuje poskytnutie informácií pri plnení
povinností podľa právnych predpisov alebo informácií súdu
alebo rozhodcovskému súdu pri uplatnení akýchkoľvek nárokov
alebo práv zo zmluvného vzťahu alebo poskytnutie informácií,
dokumentov a údajov osobám, ktoré s danou zmluvnou stranou
tvoria koncern (holding), konzultantom a iným osobám
zúčastneným na plnení zmluvného vzťahu alebo činnostiach
súvisiacich s daným zmluvným vzťahom, ktorí majú povinnosť
mlčanlivosti podľa zákona alebo zmluvne prevzatú, pričom žiadna
zo zmluvných strán nie je oprávnená zbaviť tieto osoby
mlčanlivosti. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť, aby tieto
osoby bolo oboznámené s povinnosťami s povinnosťou
mlčanlivosti a boli zaviazané k jej dodržiavaniu v rovnakom
rozsahu ako zmluvné strany. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje
na:

- informácie, ktoré sú verejne známe v čase uzatvorenia

zmluvného vzťahu, alebo ku ktorých zverejneniu dôjde
následne iným spôsobom, ako porušením povinnosti
mlčanlivosti,

- informácie, ktoré zmluvná strana zverejní podľa právneho
predpisu
alebo
rozhodnutia orgánu verejnej
oprávneného podľa príslušného právneho predpisu,

moci

- informácie, ktoré má zmluvná strana preukázateľne k
dispozícii už k dátumu uzatvorenia zmluvného vzťahu,

- informácie, ktoré sú alebo budú zmluvnej strane oznámené

treťou stranou bez nároku na obmedzenie ich využitia alebo
dôvernosť.

13.3 Povinnosť zachovávať dôvernosť trvá aj po zániku predmetného
zmluvného vzťahu. V prípade porušenia povinností podľa tohto
článku je porušujúca zmluvná strana povinná zaplatiť náhradu
škody druhej zmluvnej strane.
13.4 Zmluvné strany budú pri zhromažďovaní, spracovávaní a používaní
osobných údajov dodržiavať všetky príslušné právne predpisy
týkajúce sa ochrany údajov.
Bližšie informácie k spracovávaniu osobných údajov svojich
obchodných partnerov dodávateľom sú uvedené v dokumente
“Oznámenie o ochrane súkromia našich obchodných partnerov”,
verejne
dostupnom
na:
Siemens Healthcare s.r.o.
Všeobecné dodacie podmienky

https://www.healthcare.siemens.sk/supportdocumentation/dokumenty-na-stiahnutie.
13.5 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť dodávateľovi
všetku súčinnosť v prípade, ak bude potrebné zmluvne upraviť
právny vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom v oblasti
ochrany osobných údajov, a to tak, aby bolo dodržané Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len
„nariadenie GDPR“) ako aj všetky existujúce zákony a predpisy
o ochrane osobných údajov.
13.6 V prípade, ak objednávateľ neposkytne požadovanú súčinnosť
podľa bodu 13.5, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k ohrozeniu práv
na ochranu osobných údajov dotknutých osôb, po dobu nečinnosti
objednávateľa sa poskytovateľ nedostáva do omeškania s plnením
jeho zmluvných povinností.
13.7 V prípade poskytovania služieb zo strany dodávateľa v podobe
záručnej alebo pozáručnej údržby a servisu zdravotníckych
prístrojov, je objednávateľ povinný zabezpečiť eliminovanie
prístupu dodávateľa k osobným údajom pacientov a zdravotníckeho
personálu nachádzajúcich sa v zdravotníckych prístrojoch. Pri
zhromažďovaní, spracúvaní alebo používaní osobných údajov
zmluvné strany sú povinné dodržiavať všetky príslušné právne
predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Dodávateľ je
povinný písomne zaviazať všetkých svojich pracovníkov, ktorí
spracovávajú osobné údaje, resp. s nimi prichádzajú do styku na
zachovávanie mlčanlivosti vo vzťahu k týmto údajom. Objednávateľ
je povinný zabezpečiť vymazanie osobných údajov pred
poskytnutím služieb zo zdravotníckych zariadení, prípadne iným
spôsobom zabezpečiť súlad so všetkými právnymi predpismi (napr.
získaním súvisiacich súhlasov so spracovávaním osobných
údajov), aby dodávateľ mohol plniť svoje zmluvné záväzky bez
porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa ochrany
osobných údajov. V prípade, že v zdravotníckom zariadení sa budú
nachádzať akékoľvek osobné údaje, dáva týmto objednávateľ
dodávateľovi výslovný pokyn tieto osobné údaje okamžite vymazať.
13.8 V prípade nevymazania osobných údajov pred poskytnutím služieb
zo zdravotníckych zariadení zo strany objednávateľa, či
nezabezpečenia súladu s právnymi predpismi iným spôsobom
podľa bodu 13.7 objednávateľ plne zodpovedá za škody a nároky
dodávateľa a tretích strán tým vzniknuté.
XIV. Súlad s predpismi o kontrole vývozu
14.1 Dodávateľ nie je povinný plniť túto zmluvu, pokiaľ takéto plnenie
je ovplyvnené akýmikoľvek prekážkami vyplývajúcimi z národných
alebo medzinárodných predpisov práva medzinárodného
obchodu alebo na základe embárg alebo iných sankcií, vrátane
embárg a iných sankcií udelených Organizáciou spojených
národov, Európskou úniou alebo Spojenými štátmi americkými,
ktoré podľa vlastného uváženia dodávateľa môžu vystaviť
dodávateľa alebo akúkoľvek inú pridruženú osobu sankciám,
pokutám alebo iným opatreniam orgánov verejnej moci, ktoré
poškodzujú dodávateľa alebo osobu s ním majetkovo
prepojenú/patriacu do koncernu Siemens.
14.2 Pokiaľ objednávateľ prevádza na tretiu osobu dodávku dodanú
dodávateľom, je objednávateľ povinný
dodržať
všetky
vnútroštátne a medzinárodné predpisy
o kontrole
vývozu a
ďalšieho vývozu (re-exportu). V každom prípade je objednávateľ
povinný pri prevode takéhoto tovaru dodržať predpisy o kontrole
vývozu (re-exporte) Slovenskej republiky, Európskej únie a
Spojených štátov amerických.
14.3 Pred každým prevozom dodávky poskytovanej dodávateľom na
tretie osoby je objednávateľ povinný hlavne kontrolovať a
zabezpečiť za pomoci primeraných opatrení, že
- nedôjde k porušeniu embarga uvaleného Európskou úniou,
Spojenými štátmi americkými alebo OSN uskutočnením takéhoto
prevodu, sprostredkovaním zmlúv týkajúcich sa takéhoto prevodu,
sprostredkovaním zmlúv týkajúcich sa takejto
dodávky
alebo
poskytnutím
iných ekonomických zdrojov v súvislosti s takou
dodávkou pri zohľadnení obmedzení vnútroštátneho obchodu a
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zákazov obchádzania takýchto embárg;
- s takouto dodávkou nie je zamýšľané využitie v spojení so
zbrojením, jadrovou technológiou, alebo zbraňami za podmienok a
v rozsahu, v akom takéto užívanie podlieha zákazom alebo
povoleniam, ak nebolo príslušné povolenie udelené;
- boli zohľadnené pravidlá všetkých príslušných zoznamov
zakázaných subjektov Európskej únie a Spojených štátov
amerických vzťahujúce sa na obchody so subjektmi, osobami a
organizáciami v nich uvedených.
14.4 Ak bude nutné umožniť úradom alebo dodávateľovi vykonať
kontrolu vývozu, je objednávateľ povinný na výzvu dodávateľa
okamžite poskytnúť všetky informácie týkajúce sa príslušného
koncového zákazníka, miesta určenia a zamýšľaného účelu
užívania dodávky, ako aj o všetkých existujúcich vývozných
obmedzeniach.
14.5 Objednávateľ je povinný odškodniť a zbaviť dodávateľa
zodpovednosti za akékoľvek
nároky, konania, žaloby, pokuty,
straty, náklady,
výdaje a náhrady škody vzniknuté z alebo v
súvislosti s akýmkoľvek porušením predpisov o vývoznej kontrole
objednávateľom, a objednávateľ sa zaväzuje nahradiť
dodávateľovi všetky straty a výdavky z nich vyplývajúce.
14.6 Objednávateľ je povinný prípadný opätovný vývoz dodávky do
krajiny pôvodu oznámiť dodávateľovi písomne pred uskutočnením
vývozu.
14.7 Pokiaľ je predmetom dodávky tovar dvojakého použitia podľa
zákona č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého
použitia v platnom znení, nie je objednávateľ oprávnený previesť
vlastnícke právo k tovaru na tretiu osobu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu dodávateľa.
XV. Dodržiavanie právnych predpisov
15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať právne predpisy,
vrátane predpisov upravujúcich boj proti korupcii, ochranu
hospodárskej súťaže, boj proti praniu špinavých peňazí, ako aj
predpisy trestného, pracovného a správneho práva.
15.2 Zmluvné strany sa zaväzujú odmietnuť akúkoľvek formu korupcie
alebo úplatkárstva, resp. sa nenechať na ne použiť, vrátane toho,
že odmietnu protizákonné ponuky platieb alebo podobných plnení
verejným činiteľom slúžiace k tomu, aby tieto osoby ovplyvňovali
úradný výkon alebo zabezpečili neoprávnenú výhodu v súvislosti s
podnikaním zmluvnej strany.
15.3 Dodržiavanie právnych noriem a interných predpisov je integrálnou
súčasťou všetkých obchodných procesov dodávateľa. Ich prípadné
porušenia môže byť oznámené prostredníctvom reportovacieho
systému
Let
Us
Know
na
https://www.bkmssystem.net/healthineers.
XVI. Záverečné ustanovenia
16.1 Ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto podmienok
neplatným, nevymáhateľným, zdanlivým alebo neúčinným, netýka
sa takáto skutočnosť platnosti, vymáhateľnosti alebo účinnosti
ostatných ustanovení zmluvy alebo týchto podmienok. Zmluvné
strany sú v tomto prípade povinné vynaložiť všetko úsilie potrebné
na uzatvorenie písomného dodatku k zmluve, ktorým bude takéto
ustanovenie zmluvy nahradené a bude najlepšie zodpovedať
pôvodne zamýšľanému účelu.
16.2 Za dokument vyhotovený v písomnej forme sa podľa tejto zmluvy
považuje dokument vyhotovený (i) vo vytlačenej forme a zaslaný
druhej zmluvnej strane na adresu zmluvnej strany uvedenú v
zmluve doporučenou poštou alebo kuriérom alebo iným spôsobom
umožňujúcim
odovzdanie
potvrdenia o doručení späť
odosielateľovi alebo (ii) faxom na faxové číslo zmluvnej strany
uvedené na zmluve s potvrdením o doručení alebo (iii) v
elektronickej podobe a zaslaný elektronickou poštou so zaručeným
elektronickým podpisom či elektronickou značkou.

16.4 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami sa riadi právom
Slovenskej republiky s vylúčením použitia Dohody OSN o zmluvách
o medzinárodnej kúpe tovaru. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú
upravené zmluvou alebo týmito zmluvnými podmienkami, sa
spravujú obchodným zákonníkom.
16.5 Všetky spory, ktoré vznikli zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
budú zmluvné strany najskôr riešiť snahou o dohodu. Ak k nej
nedôjde, rozhodne spor súd príslušný podľa sídla odporcu.
16.6 Tieto podmienky tvoria spolu s dokumentom, ktorého sú prílohou a
prílohami tohto dokumentu, úplnú zmluvu a nahrádzajú akékoľvek
existujúce dohody medzi zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu
tohto zmluvného vzťahu. Zmluvné strany sa dohodli, že nad rámec
tejto zmluvy nemôžu byť odvodené žiadne dohody z doterajšej či
budúcej praxe zavedenej medzi zmluvnými stranami či z
obchodných zvyklosti všeobecne zachovávaných či v odvetví
týkajúcom sa predmetu tejto zmluvy.
16.7 Dodávateľ je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy
na tretiu osobu, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu
objednávateľa; najmä je dodávateľ oprávnený bez súhlasu
objednávateľa postúpiť túto zmluvu alebo práva a povinnosti z
nej, v prípade, že ide o postúpenie

a) na subjekt patriaci do skupiny koncernu Siemens; alebo
b) na právneho nástupcu - tretiu stranu, v súvislosti s podnikom

alebo jeho časťou, ktorej sa táto zmluva týka, bez ohľadu na
skutočnosť, či prevod je výsledkom
i. zmeny vlastníctva (vrátane predaja účasti na spoločnosti,
splynutia alebo zlúčenia) a/alebo
ii. sa uskutoční ako výsledok predaja všetkých alebo
podstatných častí majetku a /alebo podnikania alebo
časti podnikania, ktorého sa táto zmluva týka a/alebo
iii. v spojení s akoukoľvek formou vyčlenenia majetku
spoločnosti, rozdelenia, splynutia, zbavenia sa majetku,
zrušenia alebo spojenia v rámci podnikateľskej činnosti
alebo reorganizácie podnikateľskej činnosti, vrátane, bez
obmedzenia, založenia joint venture a/alebo
iv. iné

16.8 Subjekt patriaci do skupiny koncernu Siemens je korporácia,
spoločnosť, alebo iný subjekt, v súčasnosti alebo v budúcnosti
priamo alebo nepriamo vlastnený alebo kontrolovaný inou entitou
Siemens, alebo vlastniaci alebo kontrolujúci inú entitu Siemens.
16.9 Na účely definície podľa 16.8 kontrola korporácie, spoločnosti,
alebo iného subjektu znamená, disponovanie, priamo alebo
nepriamo právomocou riadiť, alebo mať vplyv na riadenie
manažmentu a politiky korporácie, spoločnosti alebo iného
subjektu, či už (i) prostredníctvom vlastníctva cenných papierov, s
ktorými je spojené právo voliť alebo vymenovať, priamo alebo
nepriamo väčšinu členov predstavenstva alebo obdobnej riadiacej
autority, (ii) na základe zmluvy alebo (iii) inak.
16.10 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými a číslovanými
dodatkami, ktoré sú podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
16.11 Dodávateľ je oprávnený meniť tieto podmienky. Účinnosť zmeny
nastáva do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi podľa bodu
16.2 týchto podmienok. Objednávateľ je oprávnený do 10 dní
odo dňa doručenia oznámenia o zmene týchto podmienok
zmeny odmietnuť a od zmluvy z tohto dôvodu odstúpiť.

V Bratislave, dňa 01.10.2020

16.3 Dokument sa považuje za doručený tretí pracovný deň po tom, čo
bol zaslaný spôsobom podľa bodu 16.2, a to aj v prípade, ak adresát
dokument neprevzal.
Siemens Healthcare s.r.o.
Všeobecné dodacie podmienky
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