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Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti Bytkomfort, s.r.o., pre 
dodávky tovarov a služieb 

Účinnosť od 1.12.2012 

 

1. Všeobecne 

1.1 Rozsah platnosti 

Ustanovenia týchto všeobecných nákupných podmienok spoločnosti 
Bytkomfort,s.r.o. (ďalej len Bytkomfort alebo objednávateľ) platia výlučne pre 
nákupy tovarov a služieb, vrátane stavebných(ďalej len zákazka), ktoré si 
Bytkomfort objednáva za odplatu u dodávateľa, pokiaľ nie je dohodnuté 
v písomných dojednaniach inak.  

1.2 Ponuka, lehota na zadanie zákazky a uzatvorenie zmluvného vzťahu 

1.2.1 Vypracovanie ponúk je bezodplatné. 

1.2.2 Pokiaľ Bytkomfort stanovil lehotu na doručenie ponuky, lehota na zadanie 
zákazky začína plynúť dňom uplynutia lehoty na doručenie ponuky a trvá do 
plánovaného termínu zadania zákazky. Pokiaľ nie je stanovené inak, lehota na 
zadanie zákazky  je 2 mesiace. Počas tejto lehoty je ponuka pre dodávateľa  
záväzná. 

1.2.3 Pokiaľ Bytkomfort nestanovil inak, je určujúcim kritériom na zadanie 
zákazky najnižšia cena (princíp najlacnejšieho dodávateľa). 

1.2.4 Ak dodávateľ predloží záväznú ponuku, vzniká medzi dodávateľom 
a objednávateľom zmluvný vzťah počas plynutia lehoty na zadanie zákazky 
momentom obdržania písomného potvrdenia ( doručeného poštou, e-mailom, 
faxom) spoločnosti Bytkomfort o akceptovaní jeho ponuky. 

1.2.5 Pri objednávke, ku ktorej neexistuje žiadna ponuka, je v priebehu 5 
pracovných dní (pondelok – piatok) zaslané potvrdenie objednávky  pracovníkovi 
spoločnosti Bytkomfort, ktorý je uvedený v objednávke, pričom objednávka musí 
byť v plnom rozsahu a jednoznačne prijatá. V tomto prípade zmluvný vzťah vzniká 
v okamihu obdržania potvrdenia objednávky objednávateľom.  Ak v tejto lehote 
neobdrží objednávateľ potvrdenie objednávky, zmluvný vzťah nevzniká. Ak príde 
predsa len k dodávke a/alebo k uskutočneniu výkonu/poskytnutiu služby v rámci 
lehoty zadanej v objednávke, platia ako dojednané pri prijatí dodávky a/alebo 
výkonu objednávateľom výlučne ceny a podmienky, ktoré boli stanovené 
v pôvodnej objednávke objednávateľa. Ak potvrdenie objednávky obsahuje ceny, 
alebo ustanovenia, ktoré sú odlišné od objednávky, vyžaduje si to písomné 
potvrdenie objednávateľa. Mlčanie objednávateľa neplatí ako súhlas alebo 
potvrdenie prijatia.  

1.3 Podklady zmluvného vzťahu 

Pre uplatnenie a stanovenie zmluvných ustanovení platí toto poradie:  
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1. individuálna objednávka (individuálna zmluva), 2. tieto všeobecné nákupné 
podmienky, 3. Obchodný zákonník.  Všeobecné obchodné podmienky a zmluvné 
ustanovenia dodávateľa zaväzujú Bytkomfort iba v tom prípade, ak sú ním jasne 
písomne uznané.   

 

1.4 Zmeny 

Zmeny zmluvného vzťahu si vyžadujú písomnú formu, pokiaľ v objednávke nie je 
stanovené inak.  

2. Všeobecné povinnosti dodávateľa 

2.1 S objednávkou a všetkými s ňou súvisiacimi údajmi, podkladmi a pod. je 
dodávateľ povinný zaobchádzať ako s obchodným tajomstvom.  

2.2 Používanie objednávky na reklamné účely dodávateľa nie je prípustné.  

2.3 Všetky výkresy, návrhy, vzory, modely a iné pomôcky zostávajú majetkom 
objednávateľa a nesmú byť použité na iné účely bez jeho písomného súhlasu . 
Predmetné dokumenty sú bez vyžiadania vrátené spolu s ponukami, alebo po 
poskytnutí služby/výkonu objednávateľovi. 

2.4 Dodávateľ je povinný bezprostredne po obdržaní objednávky oznámiť svoje 
identifikačné číslo a bankové spojenie (meno, adresu a číslo účtu, resp. BIC  
a IBAN).  

2.5 Na všetkých písomnostiach ako dodacie listy, balíkové označenia, faktúry a iné 
musia byť uvedené pre Bytkomfort relevantné údaje (napr. objednávateľ, 
dodávateľ, číslo objednávky, služba/výkon, miesto plnenia).  

3. Výkon 

3.1 Dodávateľ uskutočňuje výkony podľa zmluvných dojednaní; pritom dodržiava 
okrem zákonných a úradných nariadení aj všeobecne uznávané pravidlá 
(techniky).  

3.2 Dodávky musia byť zrealizované promptne, pokiaľ nie je dohodnutá žiadna 
doba dodania. 

3.3 Ako miesto výkonu platí miesto určenia uvedené v objednávke, príp. miesto 
výkonu určené v objednávke.  

3.4 Ceny platia pre dodávky dodané DAP podľa INCOTERMS 2010 (nepreclené 
určené miesto dodania) pre dodávky z EÚ alebo DDP podľa INCOTERMS 2010 
(preclené určené miesto dodania) pre dodávky z území mimo EÚ.  

3.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi včas nemožnosť splnenia 
dohodnutého termínu. Takéto oznámenie nezbavuje dodávateľa zodpovednosti za 
škody. 
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3.6 Ak tovar nie je vyrobený, alebo dodaný dodávateľom, ale treťou osobou, tak 
dodávateľ ručí za dodávky/výkony tretej osoby. 

3.7 Dodávateľ ručí za to, že práva tretích strán nebudú jeho dodávkou resp. 
výkonmi porušené. S ohľadom na prípadné nároky tretích strán má dodávateľ dbať  
o to, aby nebola spoločnosti Bytkomfort spôsobená škoda ani vznesená voči nemu 
akákoľvek žaloba.  

4 Ceny 

4.1 Dohodnuté ceny sú pevné. 

4.2 Ak zmluvne dohodnutú cenu ovplyvní predpokladaná zmena výkonu alebo 
ťažkosti pri výkone, alebo sa naplánujú dodatočné výkony, je potrebné nárok na 
zmenu ceny (bez zmeny ostatných nárokov) písomne potvrdiť s objednávateľom 
a to pred uskutočnením daných výkonov. Zmena ceny je platná iba vtedy, ak 
Bytkomfort vyjadrí jednoznačný súhlas. Mlčanie objednávateľa neplatí ako súhlas 
so zmenou ceny.  

5 Prebratie 

5.1 Prebratím výkonu objednávateľom je výkon považovaný za dodaný.  

5.2 Bytkomfort nie je povinný prevziať výkony, ktoré sú neúplné, alebo nie sú 
v súlade so zmluvou. Doba na prekontrolovanie dodávky  je dva týždne od 
dodania. Pri výrobkoch určených na zabudovanie je Bytkomfort oprávnený 
vykonať kontrolu až v rámci zabudovania/montáže.  Výhrady voči chybám sú 
vznášané načas, v prípade viditeľných chýb do dvoch týždňov od prebratia, skryté 
chyby do dvoch týždňov od objavenia nedostatku. Vrátenie reklamovanej dodávky 
je spoplatnené a na riziko dodávateľa.  

5.3 Prevzatie nie je nahradené uvedením do prevádzky, alebo užívaním výkonu.   

5.4 Riziko prechádza na Bytkomfort až po riadnom prevzatí na mieste plnenia .  

6 Záruka 

6.1 Pokiaľ objednávke nie je uvedené inak, záručná doba je pri nehnuteľnostiach 
veciach tri roky od prevzatia, pri hnuteľných veciach dva roky od prevzatia.   

6.2 Pokiaľ v objednávke nie je uvedené inak, má sa za to, že chyby/nedostatky, 
ktoré boli pri nehnuteľných veciach reklamované do troch rokov (pri hnuteľných 
veciach do dvoch rokov), existovali v čase prevzatia. Takýto predpoklad nevzniká, 
ak je v rozpore s povahou veci resp. nedostatku.   

6.3 Bytkomfort môže za chybu resp. nedostatok požadovať nápravu/opravu 
(vylepšenie, alebo doplnenie chýbajúcich vecí), výmenu veci, primerané zníženie 
ceny, alebo zrušenie zmluvného vzťahu. Najskôr môže Bytkomfort požadovať iba 
vylepšenie, výmenu veci, alebo primerané zníženie ceny. Potenciálne uplatnenie 
náhrady škody je týmto nedotknuté.  
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7 Fakturácia 

7.1 Faktúry sa posielajú za každú objednávku samostatne, na adresu uvedenú 
v objednávke.    

7.2 Podklady potrebné ku kontrole je potrebné priložiť k faktúre. 

7.3 Chybné faktúry sú považované za neobdržané a budú zaslané späť.  

8 Platba 

8.1 Pokiaľ dodávateľ nezadá žiadne bankové spojenie (meno, adresu a číslo 
bankového účtu resp. IBAN a BIC), začína doba splatnosti plynúť až po oznámení  
bankového spojenia objednávateľovi.  

Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platba sa uskutoční po prevzatí výkonu 
a doručení faktúry po 30 dňoch, najskôr však k prvému dňu nasledujúcemu po 
uplynutí  tejto lehoty. Pokiaľ platobný deň nepripadne na pracovný deň, tak je 
platba splatná v nasledujúci pracovný deň. 

8.2 Dohodnutá skonto doba plynie od príchodu faktúry, keď je v tom momente už 
výkon prevzatý. Inak začína plynúť v prvý deň po riadnom prevzatí. Dohodnutá 
skonto lehota sa predlžuje až po dohodnutý – na pracovný deň pripadajúci - deň 
splatnosti, nasledujúci po uplynutí skonto lehoty. Pokiaľ platobný deň nepripadne 
na pracovný deň, predlžuje sa skonto lehota do nasledujúceho pracovného dňa. 
Dohodnuté skonto sa stanovuje pre každú faktúru zvlášť.  

8.3 Deň doručenia faktúry nie je do týchto lehôt zahrnutý.  

8.4 Započítanie pohľadávok dodávateľa proti pohľadávkam objednávateľa voči 
dodávateľovi je prípustné iba po písomnom súhlase objednávateľa.  

8.5 Postúpenie pohľadávok dodávateľa na tretiu osobu je prípustné, pokiaľ to  
právna úprava nevylučuje.  

9 Ostatné ustanovenia, právo a súdna príslušnosť   

9.1 Neúčinnosť jednotlivých častí týchto Všeobecných nákupných podmienok 
spoločnosti Bytkomfort, s.r.o. sa nedotýka platnosti ostatných ustanovení. 
Namiesto neúčinných ustanovení nastupujú tie zákonné ustanovenia, ktoré sú 
právnemu a hospodárskemu zmyslu neúčinných ustanovení najbližšie.  

9.2 Platí slovenské právo. Dohoda OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji 
tovarov neplatí.  

9.3 Pre všetky spory vzniknuté z tohto právneho titulu sú príslušnými vecne 
(miestne) príslušné súdy v Nových Zámkoch. 

 

30.11.2012 

       Ing. Štefan Tóth 
             konateľ 


