VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné pre všetky dodávky
tovaru, služieb, prác alebo iných plnení (ďalej len „Tovar“), dodávaných spoločnosťou
BOHUŠ s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 654, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO 31 625 690,
IČ DPH SK2020463478, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka číslo 2590/S (ďalej len „Predávajúci“) a sú súčasťou všetkých rámcových
kúpnych zmlúv, kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo a iných obchodných zmlúv (ďalej len
„Zmluva“), uzatváraných Predávajúcim s odberateľom Tovaru (ďalej len „Kupujúci“).
Tieto Podmienky platia v plnom rozsahu pre vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ak si
Predávajúci a Kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve iné podmienky.
Odchýlky od týchto Podmienok sú platné a účinné iba vtedy, ak sú písomne potvrdené
Predávajúcim. Tieto Podmienky sa stávajú záväznými pre Kupujúceho, potvrdením ponuky
Predávajúceho, alebo objednaním Tovaru Kupujúcim u Predávajúceho alebo ak sa dodanie
Tovaru uskutoční bez predchádzajúceho objednania Tovaru Kupujúcim, tak dodaním Tovaru.
Všeobecné obchodné podmienky Kupujúceho ako aj akékoľvek podmienky nákupu
Kupujúceho sú vylúčené, ak sa písomne nedohodne inak.
1. OBJEDNÁVKA TOVARU
1.1 Objednávka musí obsahovať minimálne tieto údaje :
a) názov Tovaru,
b) počet kusov
c) materiál Tovaru
d) všetky špeciálne požiadavky Kupujúceho týkajúce sa spracovania tovaru, ktoré musia byť
následne Predávajúcim schválené.
e) obchodné meno Predávajúceho, obchodné meno Kupujúceho, meno, priezvisko a funkciu
osoby objednávajúcej v mene Kupujúceho,
f) v prípade, že miestom dodania nie je miesto sídla Kupujúceho, tak aj miesto dodania.
g) v prípade ak si zákazník dopravu zabezpečuje sám musí o tejto skutočnosti upovedomiť
Predávajúceho a rovnako mu oznámiť kedy (deň a čas) si tovar vyzdvihne, kto pre neho
dopravu zabezpečuje a kto tovar vyzdvihne.
1.2 Zasielanie tovaru prepravnou službou je možné iba vtedy, keď dopravu objedná
Predávajúci. Toto platí bez ohľadu na to, či je Kupujúcemu doprava fakturovaná alebo nie.
Odber tovaru prepravnou službou ktorú si objednal sám Kupujúci nie je možný a tovar
nebude v tomto prípade prepravcovi odovzdaný.
1.3 V prípade ak celková hodnota (zahrňujúc tovar, prepravu, certifikáty, služby) nepresahuje
sumu 300 eur bez DPH bude Kupujúcemu účtovaný administratívny poplatok 50 eur bez
DPH. Toto neplatí ak Kupujúci zašle Predávajúcemu ďalšiu objednávku (kedy sa súčtom
hodnôt týchto objednávok presiahne daná suma) ktorú Predávajúci akceptuje ako
doobjednávku k pôvodnej objednávke a nie ako novú objednávku. Ak Predávajúci
neakceptuje túto objednávku ako doobjednávku, hľadí sa na túto objednávku ako na novú a
vzťahuje sa na ňu administratívny poplatok.
1.4 Predávajúci si vyhradzuje právo určiť minimálne odberné množstvo tovaru.
2. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
2.1 Objednávka Kupujúceho sa považuje za prijatú jej potvrdením Predávajúcim
a vystavením potvrdenia objednávky.
2.2 V potvrdení objednávky Predávajúci vždy uvedie všetky náležitosti aby bol tovar presne
určený čo do množstva, akosti a materiálu. Rovnako tu Predávajúci uvedie cenu za tovar,
ktorá sa môže meniť len na základe dohody s Kupujúcim.

2.3 V prípade ak Kupujúci nenavrhne zmenu do 24 hodín od doručenia potvrdenia
objednávky od Predávajúceho má sa za to, že s potvrdením súhlasí tj. súhlasí s potvrdením
v celom rozsahu čím sa zaväzuje tovar zaplatiť a vyzdvihnúť v množstve, akosti a cene tak,
ako je to určené v potvrdení.
2.4 Kupujúci môže bezplatne a bez udania dôvodu objednávku zrušiť, či už čiastočne alebo
v celom rozsahu do 24 hodín od doručenia potvrdenia objednávky od Predávajúceho.
2.5 Dátum expedície tovaru z miesta sídla Predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky
nie je pre Predávajúceho záväzný.
3. CENY
3.1 Ak nie je dohodnuté inak, je výška ceny stanovená ako cena s prevzatím Tovaru
Kupujúcim z výrobnej prevádzky Predávajúceho v mieste sídla Predávajúceho (vrátane
naloženia na dopravný prostriedok).
3.2 K cene Tovaru sa pripočítava zákonná daň z pridanej hodnoty.
3.3 V prípade, že doba medzi uzavretím Zmluvy a dohodnutým termínom dodania je dlhšia
ako tri mesiace a v tomto čase dôjde k zvýšeniu nákladov na suroviny, energie, mzdy a
dopravu oproti stavu v čase uzavretia Zmluvy, je Predávajúci oprávnený cenu upraviť
pomerne s prihliadnutím na rast týchto nákladov.
4. PLATOBNÉ PODMIENKY
Kupujúci zaplatí Predávajúcemu fakturovanú cenu za ďalej uvedených podmienok.
4.1 Platba vopred (zálohová faktúra) :
Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu 100% ceny do dňa splatnosti uvedeného na
zálohovej faktúre, ktorý nemôže byť skorší ako 14 dní pred prvým dňom, kedy
je Kupujúci povinný Tovar prevziať. Ak Kupujúci fakturovanú cenu v lehote stanovenej v
zálohovej faktúre nezaplatí, má Predávajúci právo od Zmluvy odstúpiť.
4.2 Platba po dodaní (faktúra) :
Ak nie je dohodnutá platba vopred, sú faktúry vystavené Predávajúcim splatné do 30 dní odo
dňa ich vystavenia, ak sú doručené Kupujúcemu do 5 pracovných dní odo
dňa ich vystavenia; v prípade neskoršieho doručenia sa táto lehota splatnosti úmerne predĺži.
4.3 Kupujúci si nemôže svojvoľne určovať dobu splatnosti faktúry. Je plne viazaný a povinný
rešpektovať splatnosť faktúry ktorá je určená vo faktúre od Predávajúceho.
4.4 Ak je Kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný
zaplatiť Predávajúcemu z omeškanej sumy úrok z omeškania vo výške 0,1% z omeškanej
sumy za každý deň omeškania.
4.5 Ak je Kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti Predávajúci
je oprávnený nevydať ďalšie dodávky až do úplného zaplatenia splatných
záväzkov a na výzvu Predávajúceho poskytnúť Predávajúcemu na ďalšie dodávky platbu
vopred. V prípade, že Kupujúci neposkytne Predávajúcemu platbu vopred v lehote určenej
Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
5. DOOBJEDNÁVANIE A CERTIFIKÁTY
5.1 Objednávka k pôvodnej objednávke sa považuje za doobjednávku k pôvodnej objednávke
až jej odsúhlasením Predávajúcim. Ak túto objednávku Predávajúci neodsúhlasí ako
doobjednávku hľadí sa na túto objednávku ako na novú objednávku a vzťahujú sa na ňu
všetky náležitosti vzťahujúce sa na objednávku.
5.2 Maximálny počet doobjednávok k pôvodnej objednávke sú 2 doobjednávky v priebehu 24
hodín ak bola táto doobjednávka zaslaná Predávajúcemu v čase od 7:00 do 14:00 v pracovný
deň mimo dňa pracovného pokoja a štátom uznaného sviatku.
5.3 Doobjednávať k pôvodnej objednávke je možné najneskôr do 48 hodín pred plánovanou

expedíciou tovaru. Doobjednávky ktoré Kupujúci zašle Predávajúcemu po tomto čase má
Predávajúci právo neevidovať ako doobjednávku ale ako novú objednávku. Predávajúci má
možnosť prijať ako doobjednávku aj objednávku zaslanú neskôr ako 48 hodín pred
plánovanou expedíciou, túto možnosť Predávajúci vždy individuálne zhodnotí.
5.4 Objednávka je 24 hodín pred plánovanou expedíciou uzavretá a nie je možné akékoľvek
ďalšie doobjednávanie alebo rušenie tovaru.
5.5 Ak má Kupujúci záujem objednať si k svojej objednávke certifikáty musí túto vôľu jasne
vyjadriť v objednávke presným určením typu certifikátu a jeho jasnou objednávkou. Poplatok
za vydanie certifikátov k objednávke je 25 eur bez DPH. Certifikáty sa vydávajú na celú
objednávku.
5.6 Certifikáty je možné si objednať len spolu s objednávkou alebo doobjednávkou tovaru.
5.7 Pri certifikátoch nie je možné spätné vydávanie tj. nie je možné ich objednať
k objednávke ktorá už bola Kupujúcemu expedovaná alebo ktorá mu už bola doručená.

6. DODANIE TOVARU
6.1 V prípade ak si Kupujúci zabezpečuje dopravu tovaru z miesta sídla Predávajúceho sám,
je povinný v predstihu minimálne 24 hodín oznámiť Predávajúcemu všetky skutočnosti
týkajúce sa osobného odberu tovaru. Ide najmä o čas vyzdvihnutia a osobu ktorá vyzdvihnutie
vykoná. Predávajúci musí Kupujúcemu potvrdiť miesto a čas, kedy bude tovar pripravený
k odberu. Bez potvrdenia zo strany Predávajúceho nie je osobný odber tovaru možný
a Predávajúci má právo tovar Kupujúcemu nevydať.
6.2 Ak nie je dohodnuté inak, Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Tovar oznámením
Kupujúcemu, že Tovar je pripravený k odberu. Kupujúci preberá Tovar v sídle Predávajúceho,
pričom sa musí preukázať oprávnením prevziať Tovar za Kupujúceho (poverenie zamestnanca
Kupujúceho, splnomocnenie tretej osoby, prepravcu a pod.). Povinnosť Predávajúceho je
splnená, ak je Tovar pripravený k odberu v dohodnutý deň plnenia, alebo najneskôr v
posledný deň dohodnutej lehoty plnenia.
6.3 Ak je dohodnuté odoslanie Tovaru Kupujúcemu, Predávajúci splní svoj záväzok dodať
Tovar odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho v dohodnutý deň plnenia,
alebo najneskôr v posledný deň dohodnutej lehoty plnenia.
Ak nie je dohodnuté inak, náklady spojené s dopravou nie sú zahrnuté v cene Tovaru. Ak
dopravné zaplatí Predávajúci a dopravné bolo dohodnuté a Kupujúcim schválené pri
záväznom objednaní tovaru, dopravné náklady sú vyúčtované Kupujúcemu vo faktúre ktorou
sa objednal tovar alebo v samostatnej faktúre.
Pre úhradu dopravného z hľadiska fakturačných náležitostí, lehoty na úhradu, úrokov z
omeškania a pod., platí to, čo pre úhradu ceny Tovaru. (viď bod 4.)
6.4 Pre prípad omeškania Kupujúceho s prevzatím Tovaru, je Predávajúci oprávnený na Tovar
pripravený k odberu vystaviť faktúru. V prípade, že Kupujúci Tovar
neodoberie ani po uplynutí 7 (siedmich) dní od oznámenia Kupujúcemu o pripravenosti
Tovaru k odberu, má Predávajúci nárok na skladovacie náklady vo výške 0,2 % z ceny Tovaru
(vč. DPH) za každý deň omeškania s prevzatím Tovaru, až do odobratia Tovaru Kupujúcim,
resp. doručenia oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy. Za omeškanie s prevzatím
Tovaru sa považuje aj prípad, ak Predávajúci Kupujúcemu nevydá Tovar z dôvodov
uvedených v čl. 3. Podmienok (nezaplatenie faktúry atď.). Skladovacie náklady je Kupujúci
povinný zaplatiť pri odobratí Tovaru. Ak Kupujúci nezaplatí náklady na skladovanie,
Predávajúci je oprávnený nevydať Kupujúcemu Tovar. Po uplynutí 30 dní omeškania
Kupujúceho s prevzatím Tovaru, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť; pričom má
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50% ceny Tovaru a náhradu škody v plnej výške.
Odstúpenie od Zmluvy sa netýka nároku Predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty,

náhrady škody, ani na zaplatenie nákladov skladovania.
6.5 Predávajúci je zbavený zodpovednosti za omeškanie dodávok v prípadoch, ak omeškanie
Predávajúceho bolo spôsobené v dôsledku neplnenia povinností zo strany Kupujúceho a/alebo
okolností vylučujúcich zodpovednosť a/alebo nepredpokladaných udalostí vo výrobe
Predávajúceho alebo dodávateľov Predávajúceho.
7. PRECHOD VLASTNÍCTVA
7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny Tovaru.
7.2 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho odovzdaním Tovaru prvému
dopravcovi. Ak si Kupujúci tovar vyzdvihuje v odbernom mieste Predávajúceho sám,
prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho prebratím Tovaru v odbernom
mieste Predávajúceho.
7.3 V prípade nezaplatenia ceny Tovaru, je Kupujúci povinný na prvú písomnú výzvu
Predávajúceho vrátiť Predávajúcemu nepoužitý, neporušený a neupravený Tovar, ktorého
kúpna cena nebola zaplatená. Toto vrátenie je na náklady Kupujúceho a bez akýchkoľvek
ďalších podmienok. Kupujúci je povinný strpieť, aby si v takomto prípade Predávajúci
odobral nezaplatený Tovar späť na náklady Kupujúceho a aby za týmto účelom vstúpil do
priestorov, v ktorých sa nezaplatený Tovar nachádza.
8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE
8.1 Predávajúci zodpovedá za zjavné vady Tovaru po dobu 15 dní, za skryté vady 6 mesiacov,
od dodania Tovaru. Kupujúci je povinný vždy skontrolovať Tovar pri jeho prevzatí.
8.2 Reklamácie týkajúce sa množstva dodaného tovaru je Kupujúci povinný oznámiť
Predávajúcemu najneskôr do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak Kupujúci reklamuje
množstvo dodaného tovaru po tejto lehote, Predávajúci si vyhradzuje právo takúto reklamáciu
neakceptovať a neuznať.
8.3 Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po
zistení vád resp. po tom, čo mal vady zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti a čo
najpresnejšie a najjasnejšie tieto vady popísať a zdokumentovať. Správa Kupujúceho o
reklamácii musí obsahovať :
a) označenie zmluvných strán,
b) druh a množstvo vadného Tovaru,
c) popis vady.
8.4 V prípade uznania reklamácie, Predávajúci odstráni vady buď náhradnou dodávkou za
chýbajúci alebo chybný Tovar alebo poskytnutím zľavy z ceny.
8.5 Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru spôsobené vonkajšími udalosťami po prechode
nebezpečenstva škody, ak ich sám nespôsobil. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté
nesprávnym zaobchádzaním s Tovarom.
9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VYŠŠIA MOC, NÁHRADA ŠKODY
9.1 Ak sa na strane Predávajúceho vyskytli neodstrániteľné prekážky, pre ktoré nemôže
dodávku uskutočniť v dohodnutej lehote, a ak nebude dohodnutý náhradný termín pre
plnenie, má Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.
9.2 Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za nesplnené povinnosti z uzavretých zmlúv, ak sa
tak stane z dôvodov vyššej moci alebo iných nepredvídaných a nezvratných udalostí, ktorým
Predávajúci nemohol zabrániť.
9.3 Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk a druhotné škody, napr. škody na
majetku Kupujúceho a/alebo tretích osôb, a iné druhotné škody. Predávajúci
zodpovedá Kupujúcemu výlučne za skutočnú škodu, ktorá sa zakladá na úmysle a hrubej
nedbanlivosti Predávajúceho. Ak Predávajúci neporušil svoje povinnosti úmyselne, je

zodpovednosť za skutočnú škodu obmedzená iba na typickú, rozumným spôsobom
predvídateľnú škodu.
9.4 Ak Kupujúci zmení potvrdenú objednávku (množstvo, termín plnenia, materiál a pod.)
alebo stornuje potvrdenú objednávku z dôvodov nezavinených Predávajúcim a Predávajúci
nebude trvať na plnení podľa potvrdenej objednávky, Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť
Predávajúcemu už nakúpený Tovar, materiál, rozpracovanú výrobu a iné náklady, ktoré
vznikli Predávajúcemu s prípravou plnenia pre Kupujúceho.
10. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ
10.1 Za účelom odstránenia pochybností a nejasností pri doručovaní písomných dokumentov
poštovou zásielkou alebo kuriérskou službou, sa dokumenty doručované týmto spôsobom
považujú za doručené adresátovi v piaty pracovný deň odo dňa (vrátane) odoslania zásielky v
prípade odoslania zásielky na adresu sídla adresáta z územia štátu adresáta a v siedmy
pracovný deň v prípade odoslania z iného štátu, ak zásielku adresát neprevzal skôr.
11. PRÁVO A SÚD
11.1 Právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi právom štátu Predávajúceho,
vrátane posudzovania platnosti zmluvy, ako aj dôsledkov jej neplatnosti.
11.2 Pre riešenie prípadných sporov sú príslušné všeobecné súdy štátu Predávajúceho, za
použitia procesného práva štátu Predávajúceho.
11.3 Predávajúci je oprávnený podať žalobu proti Kupujúcemu namiesto na príslušný súd
štátu Predávajúceho na príslušný súd štátu Kupujúceho.
12. OSOBITOSTI PRE SLUŽBY
V prípade, že predmetom plnenia Predávajúceho (v tomto článku Zhotoviteľ) pre Kupujúceho
(v tomto článku Objednávateľ) je vykonanie diela (napr. opracovanie, úprava, zhotovenie),
platia tieto Podmienky vrátane nasledovného :
12.1 Objednávateľ je povinný dodať Zhotoviteľovi materiál určený na spracovanie v takom
objeme, aby Zhotoviteľ mal možnosť ponechať si jeho časť (jednak dotknutú spracovaním,
ale aj jej pôvodnú dodanú podobu), a to najmä pre prípad uplatnenia prípadných vád. V
prípade, že Objednávateľ nedodá Zhotoviteľovi materiál včítane vzoriek dodaného materiálu
naviac určeného pre potreby Zhotoviteľa (t.j. časť určenú na spracovanie, časť určenú na
uschovanie pôvodnej podoby materiálu), Objednávateľ v rámci prípadného uplatnenia vád,
nie je oprávnený uplatňovať vady, a to menovite vady vzťahujúce sa k zhotovenému dielu z
pohľadu spôsobu a technických podmienok spracovania dodaného materiálu. Materiál dodaný
Objednávateľom Zhotoviteľovi určený ako vzorka pre prípadnú reklamáciu vád Objednávateľ
dodá Zhotoviteľovi bezplatne a nevzniká mu teda voči Zhotoviteľovi právo na akékoľvek
plnenie za odovzdanie tejto materiálovej vzorky. Povinnosť Objednávateľa dodať
Zhotoviteľovi vzorku a pre prípad jej nedodania, nemožnosť uplatňovať prípadné vady, sa
vzťahuje iba na obchodné prípady, keď objem dodaného materiálu určeného na spracovanie
bude vyšší než 400kg alebo ak bude dohodnutá cena vyššia než 3000 eur bez DPH.
Objednávateľ nie je oprávnený uplatniť vady, okrem vyššie popísaného prípadu, tiež vtedy, ak
Objednávateľ aj napriek dodaniu vzoriek Zhotoviteľovi, vykoná následne na diele zmeny
alebo ho podrobí ďalšiemu tepelnému alebo inému spracovaniu.
12.2 V prípade nevhodnej tvarovej zložitosti či iných faktorov nezlučiteľných s objednaným
spracovaním (tepelné spracovanie a pod.), Zhotoviteľ má právo materiál odmietnuť,
požadovať dodanie iného materiálu alebo odstúpiť od zmluvy.
12.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela aj v prípade neúspešného vykonania diela,
ak vykonanie diela bolo ovplyvnené chybnými údajmi v podkladoch dodaných
Objednávateľom alebo uvedených v podkladoch, na ktoré Objednávateľ odkázal, alebo ak

Zhotoviteľ nemohol poznať a nepoznal skryté vady či závady dodaného polotovaru
(materiálu) určeného na spracovanie pred začatím tepelného spracovania alebo ak vlastnosti
použitého materiálu, tvar alebo stav dodaných polotovarov, znemožnili úspešné tepelné či iné
spracovanie. Prípadné dodatočné spracovanie bude predmetom novej zmluvy o dielo vrátane
novej ceny diela. Ak Zhotoviteľ pri tepelnom spracovaní alebo bezprostredne po ňom zistí, že
môže nastať, alebo nastala uvedená situácia, oznámi to písomne Objednávateľovi.
13. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1 Akékoľvek zmeny týchto Podmienok sú platné výlučne v písomnej forme.
13.2 Tieto Podmienky sú účinné odo dňa 1.1.2018

