Všeobecné nákupné a dodacie podmienky
firmy Maresi Foodbroker s.r.o.

1.

Všeobecné, rozsah platnosti
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

5.

2.2.

Faktúry je potrebné zaslať poštou po doručení tovaru,
s uvedením čísla a dátumu objednávky firmy MARESI. Ak to
bolo dohodnuté pri objednávaní, je platné aj zaslanie
prostredníctvom elektronickej výmeny dát alebo elektronické
zaslanie e-mailom (vo formáte PDF). Kópie faktúr alebo dielčie
faktúry je potrebné výslovne takto označiť. Vo faktúrach je
potrebné osobitne uviesť zákonnú daň z obratu. Pri dodávkach
medzi štátmi v rámci EÚ je povinnosť uvádzať IČ DPH oboch
zmluvných partnerov. Všetky faktúry musia obsahovo plne
zodpovedať ustanoveniam Zákona o dani z pridanej hodnoty
predovšetkým § 75 Zákona o dani z pridanej hodnoty).
MARESI si vyhradzuje právo spracovať výlučne faktúry, ktoré
spĺňajú vyššie uvedené kritériá.
5.2. Ak neboli písomne dohodnuté žiadne iné platobné podmienky,
prebehne platba faktúry podľa rozhodnutia firmy MARESI buď
v priebehu
30 dní pri zrážke 3% skonta alebo
45 dní pri zrážke 2% skonta alebo
90 dní netto bez zrážky.
5.3. Lehota plynie od doručenia faktúry a tovaru firme MARESI.
5.4. Pri faktúrach, v ktorých sa vyskytnú vecné alebo výpočtové
nedostatky, resp. chyby, neplynie lehota splatnosti až kým
nebudú nedostatky odstránené v lehote dohodnutej s firmou
MARESI a v rámci lehoty splatnosti môže MARESI chybné
faktúry vrátiť naspäť. V takom prípade začína plynúť lehota
splatnosti až od dátumu doručenia opravenej faktúry.
V prípade výkonov, ktoré majú nedostatky má MARESI právo
zadržať celú platbu až do riadneho splnenia výkonov; a to bez
straty rabatov, skont alebo podobných platobných zvýhodnení.
5.5. Platby môžu prebehnúť podľa výberu firmy MARESI buď
šekom alebo bankovým prevodom. Platba slovenskej banke
so súčasným platobným príkazom na dodávateľa platí ako
platba dodávateľovi.
5.6. Všetky bankové poplatky v rámci EÚ idú na ťarchu
dodávateľa. Mimo EÚ platí delenie bankových poplatkov.
5.7. MARESI má právo započítať svoje záväzky resp. pohľadávky
voči dodávateľovi s pohľadávkami dodávateľa; a to aj vtedy,
ak pohľadávka firmy MARESI voči dodávateľovi ešte nie je
v splatnosti.
5.8. Dodávateľ nie je oprávnený započítať svoje záväzky voči
MARESI s pohľadávkami na firmu MARESI.
5.9. Postúpenie a faktoring pohľadávok, ktoré vyplývajú z dodávok
a výkonov pre MARESI, nie je prípustné bez písomného
súhlasu firmy MARESI.
5.10. Platba zo strany MARESI nemá za následok s tým spojené
uznanie správnosti dodávky a teda nemá vplyv na príslušné
nároky firmy MARESI vyplývajúce voči dodávateľovi zo zmluvy
(ako napríklad práva zo záruk, garancií a právo na náhradu
škody) .

Ponuky predložené dodávateľmi sú pre MARESI bezplatné
a v žiadnom prípade nezakladajú záväzok akéhokoľvek druhu,
dokonca ani vtedy, ak ponuka bola predložená na základe
dopytu, resp. vyzvania firmou MARESI.
Dodávateľ je povinný pri predkladaní svojej ponuky držať sa
presne dopytu firmy MARESI a v prípade odchýlok je povinný
výslovne na ne upozorniť. Podklady súvisiace s ponukou sa
nevracajú. Vzorky musia byť firme MARESI v každom prípade
poskytnuté bezplatne.

Objednávka
3.1.

3.2.

3.3.

Objednávky, uzatvorené zmluvy ako aj ich zmeny a doplnky
musia byť v písomnej forme (fax, EDI {= elektronická výmena
dát} alebo e-mail je postačujúci). Ústne resp. telefonicky
zadané objednávky, resp. zmeny a doplnenia objednávok si
vyžadujú výslovne písomné potvrdenie zo strany MARESI, aby
boli účinné.
Všetky podklady (napr. zmluvy, špecifikácie, plány, vzorky,
receptúry, podklady pre tlač, atď.), zaslané v súvislosti
s predkladaním ponuky resp. s objednávkou alebo dopytom,
zostávajú vo vlastníctve MARESI a bez predchádzajúceho
písomného súhlasu firmy MARESI nesmú byť ani
rozmnožované, ani sprístupnené tretím osobám. Je možné
kedykoľvek požadovať ich vrátenie a je potrebné bezodkladne
ich zaslať naspäť firme MARESI, ak nepríde k objednávke, ak
táto bude zadaná inému, resp. po realizácii objednávky.
Vo všetkých písomnostiach dodávateľa je potrebné uvádzať
príslušné čísla objednávok a dané oddelenie firmy MARESI,
ktoré objednávalo. Dodávky, oznámenia, faktúry, atď. bez
týchto údajov sa považujú za nedoručené.

Faktúra, spôsoby platenia
5.1.

Ponuky, vzorky
2.1.

3.

Nasledujúce nákupné a dodacie podmienky platia pre všetky
zmluvy na dodávku a odber iných služieb firmy Maresi
Foodbroker s.r.o. s tretími stranami, ak nie je výslovne
stanovené inak. Zmeny a doplnenia ako aj podmienky
dodávateľa, ktoré sú odlišné od nasledujúcich nákupných
a dodacích podmienok, platia ako prijaté, ak ich MARESI
písomne potvrdí ako dodatok k týmto podmienkam. Prijatie
dodávok, resp. výkonov alebo ich uhradenie neznamená
súhlas s predajnými podmienkami dodávateľa. Tieto nákupné
a dodacie podmienky sa považujú za prijaté zo strany
dodávateľa okamihom akceptácie objednávky firmy MARESI
z jeho strany alebo okamihom uzatvorenia zmluvy s firmou
MARESI a to bez ohľadu na to, či bol na danú skutočnosť
dodávateľ osobitne upozornený alebo nie.
Obchodné podmienky dodávateľa, ktoré sú odlišné, bez
ohľadu na ich druh, najmä však podmienky dodávateľa
uvedené v ponuke alebo v potvrdení objednávky, platia ako
prijaté iba vtedy, ak ich MARESI výslovne a explicitne
písomne uzná.
Tieto nákupné a dodacie podmienky platia až do ich zmeny
pre všetky ďalšie objednávky, aj v prípade, že už nebude na to
osobitne poukázané.
Mlčanie zo strany MARESI nemá výslovne platnosť vyjadrenia
a najmä nevedie k uznaniu všeobecných obchodných
podmienok dodávateľa.
Dodávateľ berie na vedomie, že zamestnanci nasadení firmou
MARESI ani tretie osoby nie sú oprávnené dávať za MARESI
prísľuby akéhokoľvek druhu (najmä vedľajšie dohody, výhrady,
zmeny alebo doplnky). Ich platnosť si vyžaduje písomný
súhlas zo strany MARESI.
Firma MARESI je oprávnená, kedykoľvek korigovať zjavné
chyby (pravopisné a chyby vo výpočtoch, preklepy)
v písomnostiach.

objednávok ako aj pre objednávky náhradných dielov platia
rovnaké podmienky, aké sú v hlavnej objednávke. Zber
a zhodnocovanie
obalov
v zásade
tiež
prislúcha
k povinnostiam dodávateľa, výnimkou sú však prípady, kedy je
tovar určený na ďalší predaj firmou MARESI. V týchto
posledných uvedených prípadoch sa uplatňujú podmienky,
týkajúce sa nariadení a predpisov o obaloch, ktoré boli
s dodávateľom dohodnuté v súvislosti s dohodou o cene.

6.

Dodávka, zasielanie, balenie
6.1.

6.2.
4.

Ceny
6.3.
4.1.

Dohodnuté ceny sú pevnými cenami bez dane z pridanej
hodnoty, ktoré obsahujú všetky náklady dodávateľa, súvisiace
s plnením dodávky a výkonov. K zahrnutým nákladom
dodávateľa patria v každom prípade náklady súvisiace
s dodávkou a výkonmi dodávateľa, ktoré sa týkajú dopravy,
poistenia, balenia, daní, cla a odvodov. MARESI znáša iba tie
náklady, ktoré sú v objednávke výslovne uvedené ako
povinnosť firmy MARESI. Pre event. rozšírenia a doplnenia

6.4.

6.5.

Dodávka musí zodpovedať objednávke, resp. nariadeniam
firmy MARESI, pokiaľ ide o spôsob realizácie, obsah (termín
dodania alebo dodacia lehota a dohodnuté miesto dodávky),
objem a rozdelenie na čiastočné dodávky. Odchýlky sú
prípustné iba po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení
firmou MARESI.
Všetky dodávky musia mať priložený kompletne vyplnený
dodací list s presným uvedením údajov o objednávke.
V prípade, ak sú prípustné čiastkové, zvyšné dodávky alebo
dodávky vzoriek, musia byť tieto dodávky patrične označené.
Dodaný tovar MARESI prevezme iba vtedy, ak je zabalený
štandardným a primeraným odborným spôsobom a bol
odbavený v zmysle zasielacích podmienok MARESI.
Ak nebolo písomne dohodnuté inak, musí byť dodávka
realizovaná na normovaných viacnásobne použiteľných
europaletách; vrátenie, resp. výmena paliet sa uskutoční na
náklady a riziko dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, v zmysle
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predpisov odviesť licenčné poplatky s tým súvisiace. V prípade
likvidácie transportných obalov firmou MARESI alebo jej
zákazníkmi resp. príjemcami dodávok sa dodávateľ zaväzuje
adekvátne kompenzovať náklady na likvidáciu. Dodávateľ sa
môže tiež slobodne rozhodnúť podieľať sa na inom vhodnom
modeli likvidácie. V takom prípade odpadá kompenzácia.
6.6. Pre stanovenie váhy a počtu dodaného tovaru sú smerodajné
zistenia firmy MARESI.
6.7. Dodávateľ je povinný predložiť v patričných termínoch
potvrdenia o preprave tovaru zodpovedajúce slovenským
zákonom (najmä nariadeniam EÚ a smerniciam EÚ); v prípade
potreby aj osvedčenia o pôvode, iné atesty a dokumenty
týkajúce sa tovaru vystavené v zmysle predpisov. Dodávateľ
musí prevziať úhradu škody a žalobných nárokov za MARESI
za škody, ktoré vznikli dôsledkom nedodržania prepravných
predpisov a/alebo v prípade, že vyššie uvedené doklady
a dokumenty, ktoré boli predložené, nezodpovedali predpisom.
6.8. Dodávateľ sa zaväzuje dodržať špecifické predpisy a pravidlá,
platné pre jednotlivé dodávky (STN, ISO, EN, atď.)
6.9. Dodávateľ musí dodať tovar, ktorý je označený dátumom
minimálnej doby trvanlivosti resp. dátumom spotreby, v takej
časovej lehote, aby na dohodnutom mieste určenia zostávala
prinajmenšom bežná alebo výslovne dohodnutá zostatková
doba trvanlivosti.
6.10. Zásielky na dobierku sa neprijímajú.
7.

Dodacia lehota
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

8.

Zmluvná pokuta
8.1.

9.

Dohodnuté termíny a lehoty sú záväzné.
Dodacia lehota začína dátumom uvedeným v objednávke
firmou MARESI.
Len čo dodávateľ zistí, že nemôže dodržať dohodnuté dodacie
lehoty a termíny, musí to bezodkladne písomne oznámiť firme
MARESI
s udaním
dôvodov
a predpokladanej
dĺžky
omeškania. Dodávateľ musí na vlastné náklady uplatniť všetky
vhodné opatrenia, aby omeškanie bolo čo najkratšie a musí
o tom písomne informovať MARESI. Právo firmy MARESI,
odstúpiť čiastočne alebo úplne od zmluvy, zostáva v takomto
prípade nedotknuté.
Pri meškaní dodávateľa prislúcha firme MARESI právo, podľa
vlastného výberu požadovať buď splnenie zmluvy a náhradu
škody vzniknutej omeškaním alebo bez stanovenia primeranej
dodatočnej lehoty odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu
škody z dôvodu neplnenia. MARESI má v takom prípade
právo realizovať na náklady dodávateľa nákupy na pokrytie
výpadku.

Ak si dodávateľ neplní svoje záväzky, má voči MARESI
povinnosť platiť zmluvnú pokutu, nezávislé od zavinenia, vo
výške 5.000,-€ za každé porušenie. Ostatné nároky firmy
MARESI na náhradu škody ostávajú týmto nedotknuté.

Zodpovednosť za riziká, prechod vlastníctva
9.1.
9.2.

Pokiaľ ide o zodpovednosť za riziká, smerodajné sú
ustanovenia Incoterms 2010.
Vlastníctvo a riziko za tovar prechádza na MARESI na základe
skutočného riadneho dodania tovaru, ak bol tento firmou
MARESI prijatý. Výhrada vlastníckeho práva akéhokoľvek
druhu (napr. predĺžená výhrada vlastníckeho práva
s odstúpením vopred či už kontokorentná alebo výhrada
koncernu), zadržovacie práva a zaisťovací majetok firma
MARESI bez výnimky neuznáva a sú voči nej neúčinné.

10. Výrobné prostriedky a podklady
10.1. Výrobné prostriedky alebo podklady, ktoré poskytne MARESI
dodávateľovi, zostávajú výlučným vlastníctvom firmy MARESI
a táto nimi môže slobodne disponovať.
10.2. Dodávateľ je povinný používať výrobné prostriedky a
podklady, ktoré sú vo vlastníctve MARESI, výlučne v súvislosti
s realizáciou zákaziek firmy MARESI a uschovávať, starať sa
o ne a udržiavať ich prevádzkyschopnosť na vlastné náklady,
pri opotrebení ich nahradiť a poistiť ich proti akémukoľvek
poškodeniu.
10.3. S výrobnými prostriedkami a podkladmi, ktoré sú vo
vlastníctve MARESI, je potrebné zaobchádzať ako s prísne
dôvernými a nesmú byť bez písomného súhlasu firmy MARESI

ani sprístupnené ani prenechané osobám nepatriacim
k podniku alebo tretím osobám, rovnako nesmú byť použité
na iný ako dohodnutý účel. Len čo tieto prostriedky už nie sú
potrebné na realizáciu objednávky, je potrebné ich po
vybavení predmetnej dodávky zaslať naspäť firme MARESI na
náklady a nebezpečenstvo dodávateľa.
10.4. Tieto úpravy platia aj pre výrobné prostriedky alebo podklady,
ktoré boli poskytnuté dodávateľovi v súvislosti s vypracovaním
ponúk. Tieto je potrebné po vystavení ponuky kompletne
zaslať naspäť.
11. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť
11.1. Dodávateľ zodpovedá za to, že v súlade so zmluvou
realizovaná dodávka, resp. výkon má výslovne špecifikované,
iným spôsobom zaručené alebo všeobecne očakávateľné
vlastnosti a zodpovedá príslušným ustanoveniam a normám,
predovšetkým s ohľadom na predpisy platné v rámci
Európskej únie.
11.2. Okrem toho zodpovedá dodávateľ za vhodnosť svojej dodávky
resp. výkonu na konkrétny prípad potreby, za zhodu
s uvedenými produktovými špecifikáciami ako aj za súlad
s údajmi uvedenými v návodoch na použitie, prospektoch atď.
11.3. Záručná doba pri dodávkach resp. výkone je 24 mesiacov
a začína plynúť právne účinným skutočným prevzatím tovaru.
11.4. Záručná doba dodávateľa sa týka všetkého tovaru, ktorý
dodal, aj keď tento, alebo jeho časti neboli vyrobené
dodávateľom. Po odstránení vád dodávateľom a po každom
pokuse o odstránenie začína uvedená lehota plynúť odznova.
Plynutie záručnej doby sa preruší pri každej písomnej
reklamácii.
11.5. Ak má tovar vady, môže MARESI – aj v prípade, ak je dodanie
tovaru s vadami porušená zmluva nepodstatným spôsobom –
podľa svojho rozhodnutia ihneď požadovať náhradnú dodávku,
opravu vady, zľavu z ceny alebo náhradu škody namiesto
opravy. Ak dodávateľ nesplní žiadosť firmy MARESI
o náhradnú dodávku, opravu vady, zľavu z ceny alebo
náhradu škody, alebo ak ju nesplní riadne v rámci stanovenej
lehoty, môže MARESI odstúpiť od zmluvy.
11.6. K reklamácii môže dôjsť kedykoľvek až do ukončenia doby
ručenia alebo záručnej lehoty.
11.7. V súrnych prípadoch, pri nebezpečenstve omeškania, pri
odmietnutí opravy a/alebo dodatočnej dodávky je firma
MARESI oprávnená – bez toho, aby sa zmenila ďalšia
zodpovednosť dodávateľa – nechať odstrániť vady na náklady
dodávateľa.
11.8. Ak vada spočíva v okolnostiach, za ktoré zodpovedá
dodávateľ, alebo dodaný tovar nemá prisľúbené vlastnosti, tak
zodpovedá dodávateľ aj za následné škody, ktoré vzniknú
následkom používania jeho tovaru alebo jeho diela. Dodávateľ
plne oslobodí MARESI od nárokov tretích strán, ktoré z toho
vyplynú.
11.9. Vady musia byť odstránené bezodkladne potom, čo firma
MARESI o to požiada. Odstránenie vád sa musí realizovať, ak
je to potrebné – pri dodržaní pracovnoprávnych predpisov – vo
viaczmennej prevádzke, nadčasovou prácou alebo prácou
počas nedieľ a sviatkov.
11.10. Ak dodávateľ napriek dvom pokusom nebol schopný odstrániť
vady, je firma MARESI oprávnená, nechať vady odstrániť
treťou stranou na náklady dodávateľa.
11.11. Ak sa vyskytnú počas záručnej doby napriek náhradnej
dodávke opäť vady na rovnakých alebo odlišných častiach
dodaného tovaru, je dodávateľ povinný, odstrániť aj príčiny
vád prostredníctvom vhodných opatrení, ako napr. zmenou
výrobných postupov, zloženia tovaru, atď.
11.12. Pri dodávke potravín, prídavných látok a iných látok na
výrobu potravín a pri obalových materiáloch, ktoré sa pri
spracovaní, resp. balení dostávajú do styku s potravinami,
garantuje dodávateľ, že zodpovedajú slovenským zákonom
a európskym predpisom, predovšetkým predpisom zákona
o potravinách a iným súvisiacim vyhláškam, ktoré sú platné
v čase odovzdania tovaru. Okrem toho garantuje dodávateľ,
že dodané tovary nie sú geneticky modifikovanými
organizmami, ani také neobsahujú a neboli získané
z geneticky modifikovaných organizmov.
11.13. Dodávateľ zodpovedá, že dodané tovary sú mikrobiologicky
v bezchybnom stave, a neobsahujú žiadne zakázané alebo
fyziologicky podozrivé látky a/alebo žiadne povinne
deklarované látky, ktoré neboli deklarované.
11.14. Dodávateľ zodpovedá za zhodu dodávky s označením.
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11.15. Dodávateľ zodpovedá, že dodané tovary neobsahujú žiadne
iné prímesi a prísady ako tie, ktoré sú technicky nevyhnutné.
11.16. Dodávateľ je povinný poskytnúť na požiadanie MARESI
príslušné certifikáty a potvrdenia.
12. Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom
12.1. Ak bude zákazník alebo iná tretia strana uplatňovať nároky
voči MARESI, zaväzuje sa dodávateľ, že uhradí za MARESI
vzniknutú škodu a prevezme žalobné nároky, ak škoda
vyplýva z vadnosti tovaru v okruhu dodávateľa alebo jeho
subdodávateľov, atď. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne
MARESI všetky údaje, ktoré sú účelné pokiaľ ide
o bezchybnosť
dodaného
tovaru
(informácie
o nebezpečenstve, povoľovacie vyhlášky, atď.). Ak by sa
dodávateľ dodatočne dozvedel o okolnostiach, ktoré by mohli
zakladať vadu výrobku v zmysle zákona o zodpovednosti za
škodu spôsobenú vadným výrobkom, je dodávateľ povinný
bezodkladne to oznámiť MARESI. Akékoľvek obmedzenia
povinností dodávateľa, ktoré mu vyplývajú zo zákona o
zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, ako aj
akékoľvek obmedzenia nárokov na náhradu, ktoré prislúchajú
dodávateľovi podľa tohto zákona alebo iných nariadení, sú
vylúčené.
12.2. MARESI má právo na vrátenie tovaru, pred kúpou alebo
používaním ktorého bolo zverejnené varovanie z dôvodu
zdravotného rizika alebo jeho nebezpečnosti na základe
úradnej námietky. Právo na vrátenie trvá počas lehoty jedného
mesiaca od verejného varovania a dodávateľ je povinný
uhradiť MARESI všetky s tým spojené náklady a prevziať
žalobné nároky.

a predvídateľných škôd a musí o tom priebežne informovať
MARESI.
15.5. V prípade, ak vyššia moc trvá dlhšie ako 4 týždne, môže
MARESI úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy.
16. Odstúpenia, založenia
16.1. Odstúpenie, resp. postúpenie práv tretím osobám zo strany
dodávateľa (obzvlášť s poukázaním na bod 5.8) je vylúčené,
iba ak by s tým firma MARESI písomne súhlasila.
17. Ochrana obchodného tajomstva a dôverných informácií
17.1. Objednávka a s ňou spojené údaje, podklady atď. sú
obchodným tajomstvom firmy MARESI a je potrebné s nimi
zaobchádzať ako so striktne dôvernými.
17.2. Použitie objednávky na reklamné účely nie je povolené.
17.3. Pre prípad porušenia nariadenej povinnosti zachovať
tajomstvo je dohodnutá zmluvná pokuta nezávisiaca od
zavinenia vo výške 50.000,- €,.
18. Čiastočná neúčinnosť
18.1. Ak je alebo bude niektoré ustanovenie týchto všeobecných
nákupných podmienok alebo iných zmluvných dohôd neúčinné
alebo neuskutočniteľné, platnosť ostatných ustanovení ostáva
nedotknutá. Strany sú povinné nahradiť neúčinné alebo
neuskutočniteľné ustanovenie takým, ktoré bude účinné alebo
uskutočniteľné a ktoré bude čo najbližšie hospodárskemu
výsledku neúčinného alebo neuskutočniteľného ustanovenia.
19. Pozornosti zamestnancom

13. Ochranné práva, ručenie
13.1. Dodávateľ je povinný prevziať náhrady škody a splnenie
žalobných nárokov voči firme MARESI, týkajúce sa
akýchkoľvek sporov, vzniknutých kvôli dodanému tovaru alebo
jeho používaniu, predovšetkým ohľadne patentov, ochranných
značiek, vzoriek, autorských práv alebo iných ochranných práv
tretích strán v tuzemsku i zahraničí.
13.2. Dodávateľ ručí v rámci ustanovení zákona neobmedzene ako
za svoje zavinenie, tak aj podľa § 375 Obchodného zákonníka
za zavinenie svojich pomocníkov.
13.3. MARESI ručí voči dodávateľovi iba v prípade úmyselného
konania, pokiaľ kogentné ustanovenia zákona nestanovujú
širšiu zodpovednosť.
13.4. Dodávateľ je povinný prevziať náhrady škody a splnenie
žalobných nárokov voči firme MARESI za nároky tretích strán,
ktoré vyplývajú z vadnosti jeho tovaru. Zaväzuje sa, že
poskytne MARESI v prípade uplatňovania nárokov tretími
stranami všetky informácie, ktoré sú potrebné na odmietnutie
týchto nárokov a v prípade, že si to firma MARESI bude želať,
vstúpi do procesu po boku MARESI ako vedľajší účastník.

19.1. Dodávateľ má zákaz ponúkať, sľubovať alebo poskytovať
zamestnancom firmy MARESI akékoľvek pozornosti. Nároky
na náhradu škody ako aj právo na mimoriadne vypovedanie
obchodného vzťahu zostávajú preto vyhradené.
20. Písomná forma
20.1. Zmeny
a doplnenia
týchto
všeobecných
nákupných
a dodacích podmienok a ostatných zmluvných dohôd si
vyžadujú písomnú formu, aby boli účinnými. To isté platí pre
odchýlky od požiadavky na písomné vyhotovenie.
21. Miesto plnenia, súdna príslušnosť
21.1. Miestom plnenia je to miesto, na ktoré je potrebné v zmysle
zmluvy dodať tovar, resp. v ktorom je potrebné v zmysle
zmluvy realizovať výkon.
Firma MARESI a dodávateľ sa dohodli, že na spory vyplývajúce alebo
súvisiace so vzťahom medzi firmou MARESI a dodávateľom je daná
právomoc súdov Slovenskej republiky, pričom príslušnosť sa určí podľa
slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov.

14. Výsledky práce
22. Rozhodné právo
14.1. Firma MARESI je oprávnená zverejniť výsledky práce
dodávateľa, celkom alebo čiastočne, ak boli zhotovené
výlučne pre MARESI. Zverejnenie takýchto výsledkov práce
alebo použitie takýchto výsledkov práce dodávateľom
v prospech tretích strán je prípustné iba v prípade
predchádzajúceho súhlasu firmy MARESI.
15. Vyššia moc
15.1. Chyby v plnení záväzkov, spôsobené vyššou mocou, bojmi
o prácu, nezavinenými prevádzkovými poruchami, nepokojmi
a inými neodvrátiteľnými udalosťami neoprávňujú ani MARESI
ani dodávateľa na uplatňovanie akýchkoľvek požiadaviek.
15.2. Ak okolnosti vyššej moci vedú k obmedzeniu alebo zastaveniu
výroby MARESI alebo bránia odvoz tovaru alebo produktov
vyrobených firmou MARESI k odberateľom, je firma MARESI
oslobodená na dobu a rozsah trvania takýchto porúch od
povinnosti odberu a platenia. V takýchto prípadoch dodávateľ
v prípade potreby náležite uskladní tovar na svoje náklady
a riziko až do prevzatia firmou MARESI alebo jej odberateľmi.
15.3. Termíny a lehoty, ktoré nie je možné dodržať, nakoľko nastala
vyššia moc, sa predlžujú o dobu trvania účinkov vyššej moci.
15.4. Dodávateľ musí v prípadoch vyššej moci podniknúť všetko
úsilie
na
odstránenie
resp.
zmiernenie
ťažkostí

22.1. Na právne vzťahy medzi firmou MARESI a dodávateľom sa
uplatňuje výlučne slovenské hmotné právo s výnimkou
kolíznych noriem. Použitie obchodného práva OSN je
výslovne vylúčené, aj ak je sídlo dodávateľa mimo územia
Slovenskej republiky.
23. Aktuálnosť
23.1. Tieto všeobecné nákupné a dodacie podmienky sú dostupné
k nahliadnutiu
v práve
platnom
znení
na
http://www.maresifoodbroker.com/svk/sk.

