Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti M-PROFEX spol. s r.o.
so sídlom Donnerova 1, 841 05 Bratislava (prevádzka a poštová adresa Panónska cesta 34C, 851 04 Bratislava),
IČO:17332036, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 1621/B

I.

Úvodné všeobecné ustanovenia

1.

M-PROFEX spol. s r.o. je obchodná spoločnosť, ktorej hlavným predmetom podnikania je výroba,
inštalácia a servis svetelných a iných nesvetelných reklám.

2.

Spoločnosť M-PROFEX spol. s r.o. svoju činnosť realizuje ako podnikateľský subjekt v súlade s príslušným
ustanoveniami Obchodného zákonníka, na základe zmluvy o dielo, v ktorej vystupuje v právnom
postavení zhotoviteľa diela (v ďalšom texte len „Zhotoviteľ“).

3.

Všetky právne vzťahy a nároky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti spoločnosti M-PROFEX spol. s r.o. sa
spravujú Obchodným zákonníkom a subsidiárne Občianskym zákonníkom.

4.

Zákazníci a klienti v právnom postavení Objednávateľa (v ďalšom texte len „Objednávateľ“) berú na
vedomie, že akákoľvek obchodná komunikácia so spoločnosťou M-PROFEX spol. s r.o. (týkajúca sa
objednávok, cenových ponúk, uplatnenia reklamácii, odstúpenia od zmluvy atp.) musí byť výlučne
v písomnej forme, za ktorú sa považuje aj komunikácia v elektronickej písomnej forme (e-mail) bez
následného potvrdzovania dodatočnou poštovou zásielkou.

II.

Uzatvorenie zmluvy o dielo

1.

Návrh na uzatvorenie zmluvy o dielo predkladá Zhotoviteľ spolu s cenovou ponukou Objednávateľovi na
vyjadrenie. Ak sa zmluvné strany dohodnú na jej podstatných náležitostiach a obsahu, dôjde k jej
uzatvoreniu a podpísaniu.

2.

Zmluvný vzťah (uzatvorenie zmluvy) medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom vzniká aj na základe
schválenej cenovej ponuky Zhotoviteľa Objednávateľom, a to na základe písomnej objednávky
Objednávateľa, ktorú potvrdí Zhotoviteľ. Objednávateľ sa v písomnej objednávke odvolá na cenovú
ponuku Zhotoviteľa s určením čísla cenovej ponuky a dátumu vystavenia. Cenová ponuka tiež tvorí
prílohu písomnej objednávky.

3.

Každý obchodný vzťah musí byť medzi zmluvnými stranami uzatvorený písomne a súčasne musia byť
písomne potvrdené akékoľvek následné zmeny dohodnutých podmienok zhotovenia a realizácie diela.

4.

Objednávateľ uzatvorením zmluvy vyjadruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami
a reklamačným poriadkom Zhotoviteľa, berie na vedomie práva a povinnosti z nich vyplývajúce a
zaväzuje sa nimi riadiť. Záväzky a vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa
riadia príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.

5.

Objednávateľ uzatvorením zmluvy súhlasí s využitím vizualizácie predmetu zmluvy na reklamné
a propagačné účely zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť len fotodokumentáciu diela na prezentáciu
svojej činnosti, výrobných možností a schopností.

6.

Všetky termíny v cenovej ponuke alebo zmluve o dielo, ktoré sa týkajú výroby a montáže diela sú
orientačné a nezáväzné. Zhotoviteľ sa zaväzuje termíny dodržať, avšak splnenie termínov je podmienené
dodaním grafických podkladov od objednávateľa prednostne vo formátoch .cdr, pripadne .ai, prijatím
preddavkovej platby, pripravenosťou miesta inštalácie, kapacitnými možnosťami Zhotoviteľa a vhodnými
poveternostnými podmienkami na inštaláciu.

III.

Cenové podmienky

1.

Cenová ponuka Zhotoviteľa odráža všetky náklady objednávateľa súvisiace s výrobou a dodávkou diela.
Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že v cenovej ponuke uviedol nesprávne údaje, je oprávnený a povinný
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písomne informovať objednávateľa o dodatočnej zmene cenovej ponuky. Zhotoviteľ tak môže urobiť do
akceptácie objednávky.
2.

Zhotoviteľ po prijatí a potvrdení objednávky zašle Objednávateľovi faktúru na 50% z ceny diela ako
preddavok, pokiaľ sa nedohodne inak. Neuhradenie alebo neskoré uhradenie zálohovej faktúry má za
následok posun v dohodnutých termínoch výroby a montáže. Zostávajúcu časť ceny diela si zhotoviteľ
vyfakturuje po protokolárnom prevzatí diela.

3.

Splatnosť faktúr vystavovaných Zhotoviteľom je vyznačená priamo na faktúre.

4.

Pri omeškaní objednávateľa s úhradou vystavenej konečnej faktúry je tento povinný zaplatiť zhotoviteľovi
zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania z vyfakturovanej
ceny/hodnoty dodaného diela.

IV.

Povinnosti Objednávateľa

1.

Dostatočne presne vyšpecifikovať a označiť predmet diela, dodať podklady vo formáte .cdr, presne
označiť miesto inštalácie a poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri realizácií diela.

2.

Zabezpečiť stavebnú pripravenosť pre realizáciu a inštaláciu diela, najmä pripravenosť na nosníkov na
streche, stene a iných závesných plochách pre účely kotvenia predmetného reklamného zariadenia,
zabezpečiť elektroprívod k reklamnému zariadeniu podľa špecifikácie Zhotoviteľa, zabezpečiť spevnený
povrch v mieste inštalácie, vhodný na postavenie rebríka, pojazdného hliníkového lešenia, prípadne
pristavenie plošiny, ak to okolnosti vyžadujú a pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3.

Zabezpečiť možnosť pripojenia sa na 220 V na vŕtacie práce pri inštalácií diela. Ak možnosť pripojenia sa
na elektrickú sieť objednávateľ nezabezpečí, zhotoviteľ má právo v odôvodnených prípadoch zabezpečiť
náhradný zdroj elektrickej energie (generátor) a vyúčtovať objednávateľovi náklady paušálnu náhradu za
použitie generátora v obvyklej cene na trhu (požičovné 14,-€ denne + 1,30€/1liter spotrebovaného
paliva)

V.

Odovzdanie diela a prechod vlastníckeho práva

1.

Zhotoviteľ pri dokončení diela vopred oznámi Objednávateľovi termín dodávky, montáže alebo inštalácie
diela, pokiaľ tento nie je totožný s predbežne stanoveným termínom dodania diela uvedeným
v objednávke alebo v zmluve o dielo. Ak z objektívnych dôvodov /bez subjektívneho zavinenia zhotoviteľa/
hrozí nedodržanie termínu dodania diela, zhotoviteľ o tom bezodkladne písomne informuje
Objednávateľa a zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť si náhradný termín dodania diela.

2.

Objednávateľ sám alebo prostredníctvom poverenej osoby je povinný si dielo riadne obhliadnuť
a preveriť si celkový stav, kvalitu, kompletnosť a jeho funkčnosť. V prípade, že objednávateľ nemá
výhrady k prevzatému dielu, podpíše bez výhrad protokol o odovzdaní diela / resp. dodací list.

3.

V prípade, že objednávateľ má výhrady k prevzatému dielu, podpíše protokol o odovzdaní diela / resp.
dodací list s popisom výhrad, a dohodne so Zhotoviteľom termín odstránenia závad a zistených
nedostatkov. Podpísaný dodací list s výhradami nemá vplyv na vystavenie a splatnosť faktúr za dielo.
Nedostatky a vady diela Zhotoviteľ bezodkladne odstráni na vlastné náklady .
....
Podpísaním preberacieho protokolu/resp. dodacieho listu prechádza dielo do oprávnenej držby a
užívania objednávateľa spolu so zodpovednosťou za vznik škody na predmetnom diele.

4.

5.

Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny diela. Úplným
zaplatením sa rozumie zaplatenie ceny diela a príslušenstva t.j. zmluvnej pokuty prípadne úroku
z omeškania, ak je osobitnou zmluvou dohodnutý.
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VI.
1.

Odstúpenie od zmluvy
Ak cena diela v úplnom rozsahu nie je zaplatená ani v dodatočne poskytnutej lehote nasledujúcej po
lehote splatnosti riadne vystavenej faktúry, zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a po písomnom
upozornení Objednávateľa demontovať dodané dielo. Za tým účelom je objednávateľ povinný sprístupniť
Zhotoviteľovi svoje priestory, budovy, pozemky a iné miesta, kde je nainštalované predmetné dielo.

2.

V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na
úhradu všetkých preukázaných nákladov spojených s výrobou, montážou/demontážou a likvidáciou diela.

3.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak Zhotoviteľ ani v dodatočne dohodnutom náhradnom
termíne, bez zavinenia Objednávateľa, nedodal dielo riadne a včas podľa dohodnutých podmienok.
V takom prípade má Objednávateľ nárok na vrátenie zaplateného preddavku ceny diela, a nemá nárok na
náhradu škody, ktorá mu eventuálne vznikla alebo mohla vzniknúť v dôsledku porušenia zmluvnej
povinnosti Zhotoviteľa dodať dielo riadne a včas.

4.

„Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v
rozhodcovskom konaní pán Mgr. Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom
Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7042, a v prípade, že sa tento z akéhokoľvek zákonného
dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.,advokát zapísaný v zozname
advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045 a v prípade, že sa tento z
akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapísaný v
zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvné strany sa tiež
dohodli, že žaloba sa podáva výhradne na adresu: Asociácia pre rozhodcovské konanie, sídlom v
Bratislave, Ventúrska 14, 811 01. Odmena za rozhodcovské konanie je splatná podaním žaloby a činí 4 %
z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 100 eur (plus príslušná DPH). Rozhodcovské konanie môže
byť výlučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie, rozhodca však môže v prípade
potreby ústne pojednávanie nariadiť. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo emailové adresy uvedené v tejto zmluve.“ Rozhodcovská doložka môže byť uzatvorená aj formou jej
obsiahnutia vo vzájomnej písomnej komunikácii strán alebo ak bola uzatvorená elektronickými
prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a osoby, ktorá právny úkon urobila.
Odkaz v zmluve alebo v písomnej komunikácii strán na akýkoľvek dokument obsahujúci rozhodcovskú
doložku sa považuje za písomnú rozhodcovskú zmluvu, ak sa takýmto odkazom má podľa vôle strán stať
rozhodcovská doložka súčasťou zmluvy.

6.

Záruka, záručné podmienky, servis a servisné podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie je upravený
Reklamačným poriadkom spoločnosti M-PROFEX, spol. s r.o.

V Bratislave, dňa 01.03.2020
Schválil konateľ spoločnosti : Ing. Ľudovít Kováčik
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