Objednávacie podmienky Accenture
„Accenture“ znamená buď Accenture Services, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným s
identifikačným číslom 35845058, s daňovým identifikačným číslom SK35845058, s identifikačným
číslom pre DPH SK7020000416, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, zapísaná v oddiele: Sro,
vložka 27497/B Obchodného registra vedenom Okresným súdom Bratislava I, alebo Accenture
Technology Solutions – Slovakia, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným s identifikačným číslom
35864648, s daňovým identifikačným číslom SK35864648, s identifikačným číslom pre DPH
SK7020000416, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, zapísaná v oddiele: Sro, vložka 29517/B
Obchodného registra vedenom Okresným súdom Bratislava I. alebo Accenture, s.r.o., spoločnosť s
ručením obmedzeným s identifikačným číslom 35724498, s daňovým identifikačným číslom
SK35724498, s identifikačným číslom pre DPH SK7020000416, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava,
zapísaná v oddiele: Sro, vložka 15268/B Obchodného registra vedenom Okresným súdom Bratislava I,
a to podľa označenia v Objednávke.
“Dodávky“ znamená tovar a/alebo služby špecifikované v Objednávke.
„Práva duševného vlastníctva“ znamená akékoľvek duševné a priemyselné majetkové práva
kdekoľvek na svete zahrňujúc mimo iného akékoľvek práva k vynálezom, patentom, návrhom alebo
úžitkovým vzorom, akékoľvek autorské práva a práva k ochranným známkam, databázam,
topografiám, obchodným alebo dôverným informáciám, know-how alebo obchodnému tajomstvu a
akékoľvek iné obdobné práva či už registrované alebo nie, vrátane práva o ne požiadať.
„Objednávka“ znamená priložená Objednávku s požiadavkou na dodanie Dodávok.
„Špecifikácia“ znamená špecifikáciu, popis, funkčnosť alebo akúkoľvek inú požiadavku uvedenú v
Objednávke a priloženej dokumentácii (vrátane nákresov a popisov) a projektovú dokumentáciu
Dodávateľa.
„Dodávateľ“ znamená osobu alebo entitu, ktorá má podľa Objednávky realizovať Dodávku.
„Podmienky“ znamená tieto Objednávacie podmienky.
1. Objednávka
1.1. Objednávka vystavená Accenture bude špecifikovať Dodávky požadované Accenture a Dodávateľ
potvrdením akceptácie Objednávky alebo dodaním Dodávok podľa toho čo nastane skôr, udeľuje
výslovný súhlas, že akékoľvek Dodávky dodané na základe Objednávky sa budú riadiť týmito
Podmienkami, okrem prípadov kedy sa Accenture a Dodávateľ dohodnú na vyhotovení špecifickej
zmluvy na dodanie Dodávok, v takomto prípade sa bude dodanie Dodávky riadiť ustanoveniami
takejto zmluvy, ktoré nahradia tieto Podmienky.
1.2.S výnimkou uvedenou v čl. 1.1. sa strany dohodli, že Objednávka spoločne s týmito
Podmienkami obsahuje všetky podmienky súvisiace s Dodávkami špecifikovanými v Objednávke s
výlukou akýchkoľvek iných podmienok vzťahujúcich sa na takéto Dodávky uvedené v iných
objednávkach, potvrdeniach, vyúčtovaniach platobných či iných dokumentoch, a to najmä takých
dokumentov, ktoré boli vystavené Dodávateľom.
1.3.V prípade, že Dodávateľ musí tovar špecifikovaný v Objednávke navrhnúť, vyvinúť alebo
zhotoviť špeciálne pre Accenture, Dodávateľ predloží jeho model a/alebo plán na schválenie
Accenture. Dodávateľ je povinný získať písomné potvrdenie Accenture, že model a/alebo plán bol
akceptovaný a výroba tovarov môže byť zahájená predtým, než práce na výrobe zaháji. Accenture
nebude povinný nahradiť akékoľvek náklady vynaložené Dodávateľom pred obdŕžaním takéhoto
písomného potvrdenia.
1.4. Dodávateľ je povinný doručiť Accenture písomné potvrdenie akceptácie Objednávky v lehote 5
pracovných dní. Accenture je oprávnený odmietnuť oneskorené potvrdenie Objednávky.
2. Dodanie
2.1. S ohľadom na splnenie Objednávky Dodávateľom je základnou podmienkou dodržanie termínu.
Dodávky budú dodané alebo vykonané k dátumu a v mieste špecifikovaných v Objednávke.
2.2. Ak nebude výslovne dohodnuté inak, budú Dodávky dodané počas štandardných pracovných dní
Accenture. Dodacie a akékoľvek iné náklady spojené s dodaním Dodávok ponesie Dodávateľ, ibaže
bude v Objednávke výslovne dohodnuté inak.
2.3. Ak nebude výslovne dohodnuté inak, podpis Accenture uvedený na dodacom liste alebo inej
dokumentácii predloženým na podpis v súvislosti s dodaním Dodávok slúži natoľko k preukázaniu
počtu prevzatých balení a nie ako dôkaz skutočnej kvantity, kvality alebo stavu Dodávok.
Odhliadnuc od tohto ustanovenia, Accenture vykoná obhliadku Dodávky a akceptačný test
bezodkladne po dodaní, a to s ohľadom na povahu Dodávok.

3. Špecifikácia a Odmietnutie
3.1.Dodávky musia vo všetkých aspektoch odpovedať Špecifikácii. Všetok tovar, ktorý je súčasťou
Dodávok musí byť bezvadný z hľadiska materiálu, prevedenia a (v prípade, keď je to
zodpovednosťou Dodávateľa) dizajnu a zhodovať sa vo všetkých aspektoch s príslušnými modelmi a
vzormi poskytnutými alebo akceptovanými zo strany Accenture. Všetky služby, ktoré sú súčasťou
Dodávok musia byť poskytnuté riadne a bez akýchkoľvek vád vrátane ( v rozsahu v akom je to
zodpovednosťou Dodávateľa) vady dizajnu či inštalácie.
3.2. Všetky Dodávky musia prejsť akceptačným testom Accenture. Accenture je oprávnený
odmietnuť akékoľvek Dodávky, ktoré nespĺňajú ustanovenia čl. 3.1. V prípade, keď sa z povahy
Dodávok vada či akýkoľvek nesúlad s ustanovením čl. 3.1 neprejaví alebo nemôže prejaviť (napriek
prevedeným skúškam) do doby ich použitia, Accenture je oprávnený odmietnuť takéto Dodávky aj
po primeranej dobe ich používania.
3.3. Všetky Dodávky odmietnuté podľa čl. 3.2. musia byť na základe požiadavky Accenture
nahradené resp. znovu prevedené, a to na náklady Dodávateľa. Accenture je eventuálne oprávnený
(na základe voľby Accenture) zrušiť príslušnú Objednávku podľa čl. 9 vo vzťahu k predmetným
Dodávkam a celej zostávajúcej časti Dodávok (pokiaľ takéto sú) zahrnutých v Objednávke. Všetky
takto odmietnuté Dodávky budú navrátené Dodávateľovi, a to na jeho náklady.
3.4. Dodávky budú v súlade so všetkými aplikovateľnými slovenskými, EU a medzinárodnými
štandardmi. Dodávky budú v dobe dodania či prevedenia v súlade so všetkými požiadavkami
aplikovateľných zákonov, nariadení, vyhlášok a ostatných právnych predpisov.
4.Prehliadka
4.1. Dodávateľ umožní Accenture v primeranej lehote prístup do svojich priestorov za účelom
prevedenia prehliadky Dodávok v priebehu ich výroby, poskytnutia či skladovania. V prípade, ak v
dôsledku takejto prehliadky bude mať Accenture za to, že Dodávky nebudú v súlade s Objednávkou,
upozorní na to písomne Dodávateľa a Dodávateľ bude povinný bezodkladne previesť kroky smerujúce
k dosiahnutiu takéhoto súladu. Prehliadka či upozornenie zo strany Accenture nezbavuje Dodávateľa
jeho povinností podľa Objednávky.
5. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody
5.1.Vlastnícke právo k a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Accenture jeho dodaním
podľa čl. 3. Prechodom vlastníctva a nebezpečenstva škody nie sú dotknuté práva na odmietnutie
Dodávok vyplývajúcich z týchto Podmienok.
6. Ceny a Platba
6.1. Ceny a mena sú špecifikované v Objednávke
6.2. Bez písomného súhlasu Accenture nemôže byť vykonané alebo akceptované akékoľvek zvýšenie
ceny.
6.3. Dodávateľ predloží vyúčtovanie po dodaní Dodávok. Accenture vykoná platbu v prospech
Dodávateľa v lehote do 30 dní odo dňa prevzatia úplného a riadne predloženého vyúčtovania
(faktúry). Faktúra musí obsahovať všetky informácie stanovené aplikovateľnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky a ďalej číslo (kód) Objednávky, inak nebude považovaná za úplnú a Accenture
nebude povinný zaplatiť cenu do doby predloženia úplnej faktúry Dodávateľom.
7. Práva duševného vlastníctva
7.1.Dodávateľ zaručuje, že predajom či použitím tovaru alebo prevedením služieb neporušuje
žiadne slovenské či zahraničné autorské práva, patenty, ochranné známky, registrované návrhy či
akékoľvek iné Práva duševného vlastníctva či už podobné alebo nie právam vyššie uvedeným.
7.2. Dodávateľ odškodní Accenture za všetky a akékoľvek udalosti, náklady, nároky, požiadavky a
zodpovednosti vzniknuté v dôsledku skutočného alebo predpokladaného zásahu do práv tretích osôb
ako uvedené vyššie v čl. 7.1. Dodávateľ sa zaväzuje brániť alebo na základe voľby Accenture
poskytnúť súčinnosť pri obrane v akomkoľvek konaní, ktoré môže byť zahájené v súvislosti s
takýmto zásahom.
7.3. V prípade vznesenia nároku vyplývajúceho z takéhoto zásahu treťou osobou Dodávateľ vykoná
všetky úkony a učiní všetky kroky (vrátane získania požadovaných licencií, súhlasov alebo povolení
alebo úpravy alebo modifikácie predmetu porušujúceho práva tretích osôb) zdarma voči Accenture v
rozsahu zabezpečujúcom odstránenie alebo vyriešenie (bez poškodenia celkovej funkčnosti alebo
výkonu) takéhoto porušenia. Zároveň je Dodávateľ povinný konať tak, aby zaistil ochranu Práv
duševného vlastníctva Accenture a minimalizoval zásah do práv Accenture.
7.4. Práva duševného vlastníctva obsiahnuté vo všetkých autorských dielach vytvorených
Dodávateľom v priebehu poskytovania služieb (ďalej len „Projektové materiály“) prejdu okamžite a
výlučne na Accenture. V prípade žiadosti Dodávateľa a písomného súhlasu Accenture s tím, že určité

Práva duševného vlastníctva viaznuce v Projektových materiáloch nebudú postúpené na Accenture,
Dodávateľ poskytne Accenture a jeho pridruženým spoločnostiam neodvolateľnú bezplatnú licenciu
užívať, kopírovať alebo upravovať Projektové materiály s právom poskytnutia sublicencie vo vzťahu
k tretím osobám na účely z času na čas zamýšľanými zo strany Accenture.
7.5. V povolenom rozsahu, Dodávateľ sa týmto vzdáva všetkých výslovne neupravených (morálnych)
pôvodcovských práv (v rozsahu definovanom zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon v platnom znení) viaznucich na
Projektových materiáloch dodaných podľa týchto Podmienok v rozsahu vzťahujúcom sa k Accenture
a zaväzuje sa získať všetky potrebné súhlasy dotknutých zamestnancov, zástupcov, subdodávateľov
alebo ďalších tretích osôb nevyhnutných na splnenie záväzkov dohodnutých v tomto článku 7.
7.6. Akékoľvek nákresy, špecifikácie, dáta, dokumenty a iné informácie poskytnuté Accenture
Dodávateľovi v súvislosti s Objednávkou a všetky v nich obsiahnuté Práva duševného vlastníctva
zostávajú vo výlučnom a samostatnom vlastníctve Accenture, pričom Dodávateľ sa zaväzuje po celú
dobu riadne utajovať takéto informácie a vrátiť ich Accenture na jeho žiadosť alebo pri splnení
Objednávky.
8.Zodpovednosť, záruky
8.1. Dodávateľ odškodní Accenture za akékoľvek škody, náklady a záväzky spôsobené Accenture či
už priamo alebo v dôsledku nárokov či požiadaviek uplatnených tretími stranami z dôvodu porušenia
týchto Podmienok, akýchkoľvek ustanovení či záväzkov vyplývajúcich zo zákona č. 513/1991 Z. z.,
Obchodného zákonníka, iných zákonov či právnych predpisov, majúcich vzťah k dodaniu Dodávok zo
strany Dodávateľa.
8.2. Pokiaľ nie je v príslušnej Objednávke stanovené výslovne inak, platí, že záručná doba na
príslušnú Dodávku je 24 mesiacov odo dňa prevzatia Dodávky zo strany Accenture.
8.3 Není-li Akékoľvek vadné Dodávky musia byť na základe voľby Accenture opravené, nahradené,
resp. znovu prevedené, a to na náklady Dodávateľa. Accenture je eventuálne oprávnený (na základe
voľby Accenture) zrušiť príslušnú Objednávku vo vzťahu k predmetným Dodávkam a celej
zostávajúcej časti Dodávok (ak také sú) zahrnuté v Objednávke. Všetky takéto Dodávky budú
navrátené Dodávateľovi, a to na jeho náklady.
9. Zrušenie
9.1 V prípade, že je strana v omeškaní či jej bránia v plnení povinností podľa Objednávky okolnosti
mimo jej primeranú kontrolu, takéto plnenie bude prerušené a v prípade, že nemôže byť dokončené
v primeranej lehote po termíne plnenia špecifikovaného v Objednávke, Objednávka môže byť
druhou stranou zrušená.
9.2 Nad rámec čl. 9.1., si Accenture vyhradzuje právo zrušiť celú Objednávku, akúkoľvek jej časť či
súvisiacu Dodávku, pokiaľ nie je táto celkom a riadne splnená v súlade s inštrukciami a
Špecifikáciami uvedenými v Objednávke a/alebo vyššie uvedenými podmienkami, najmä s článkami
2.1, 3.1 a 3.4, ktorých dodržanie Dodávateľom predstavuje základnú podmienku. V prípade, že
Accenture zruší Objednávku či jej časť alebo dodávku, je Accenture povinný zaplatiť Dodávateľovi
iba cenu vťahujúcu sa k takým položkám Objednávky či dodávky, ktoré boli výslovne akceptované zo
strany Accenture.
V prípade, že Accenture zruší Objednávku vo vzťahu ku všetkému alebo akémukoľvek tovaru či
službám v nej zahrnutých, Accenture bude oprávnený odobrať od tretej osoby rovnaké množstvo
Dodávok podobnej špecifikácie a kvality a Dodávateľ bude v takomto prípade povinný nahradiť
Accenture na jeho žiadosť všetky dodatočné náklady vzniknuté Accenture v súvislosti takéhoto
zrušenia zo strany Accenture, a to vrátane akéhokoľvek zvýšenia cien oproti cenám uvedených v
Objednávke.
10. Všeobecné ustanovenia
10.1. Dodávateľ sa zaväzuje
(a) že bude dodržiavať, a zaručuje že dodržiaval zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2003 Z. z.
(v znení zmien) a akékoľvek iné aplikovateľné právne predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany dát
(spoločne „ Zákony na ochranu dát“), a
(b) že žiadnym konaním či opomenutím nespôsobí, že by Accenture v súvislosti s Objednávkou
porušil akýkoľvek zo zákonov na ochranu dát.
10.2. Ak nebude výslovne dohodnuté inak, Dodávateľ bude mať na svoje náklady dojednané
a udržiavať v platnosti také poistenie s renomovanou poisťovňou, aby bola zaistená adekvátna výška

poistného plnenia pokrývajúca všetky záväzky a zodpovednosť Dodávateľa voči Accenture súvisiace
s Objednávkou, a to s prihliadnutím sa povahu Dodávok a záväzkov Dodávateľa.
10.3. Všetky Objednávky a akékoľvek informácie sprístupnené Dodávateľovi zo strany Accenture
v súvislosti s nimi majú dôvernú povahu a Dodávateľ je povinný ich neprezradiť ani nesprístupniť
akejkoľvek tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Accenture.
10.4.Objednávka nemôže byť Dodávateľom ako celok ani čiastočne postúpená, zverená, prevedená
či inak zaťažená bez predchádzajúceho písomného súhlasu Accenture.
10.5. Dodávateľ nebude v prípade využitia subdodávateľa zbavený žiadneho zo svojich záväzkov
vyplývajúceho z týchto Podmienok a bude primárne zodpovedný za konanie a opomenutie
akéhokoľvek ním zvoleného subdodávateľa.
10.6. Akékoľvek omeškanie či opomenutie ktorejkoľvek zo strán vykonať ktorékoľvek zo svojich
oprávnení, práv či prostriedkov podľa týchto Podmienok nebude považované za vzdanie sa takýchto
práv.
10.7. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku za Accenture vzniknutú
z Objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Accenture.
10.8. V prípade, že akákoľvek časť týchto Podmienok bude k tomu príslušným súdom či iným
príslušným orgánom prehlásená za neplatnú, protiprávnu či nevymáhateľnú, bude takáto časť
oddelená od ostatných ustanovení týchto Podmienok, ktoré zostanú naďalej v platnosti
a vymáhateľné v najširšom rozsahu prípustnom zákonom.
10.9. S výnimkou uvedenou v článku 1.1 Objednávka obsahuje úplnú dohodu strán a nahrádza
akékoľvek predchádzajúce jednania, prehlásenia a návrhy ( písomné či ústne) týkajúce sa predmetu
Objednávky.
10.10. Tieto Podmienky a dokumenty, ktoré sa stanú ich súčasťou, či budú dohodnuté v súvislosti
s nimi, môžu byť akokoľvek menené, upravované či od nich môže byť upustené iba písomnou formou
s podpismi obidvoch strán.
10.11. Akékoľvek skutočnosti súvisiace s týmito Podmienkami sa riadia a budú vykladané podľa
právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä podľa zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodného
zákonníka. Strany sa dohodli na výlučnej právomoci slovenských súdov.
10.12. Súlad s právom. Dodávateľ sa zaručuje, že jedná v súlade so všetkými príslušnými zákonmi,
ďalšími právnymi predpismi a pravidlami, vrátane nie však výlučne zákonmi a právnymi predpismi
upravujúcimi záväzné pravidlá pre navrhovanie, výrobu, testovanie, označenie, predaj a dopravu
Dodávok. Dodávateľ a jeho zamestnanci sú povinní za všetkých okolností jednať v súlade
s príslušnými zákonmi a predpismi akejkoľvek príslušnej jurisdikcie, v ktorej Dodávateľ pôsobí,
vrátane neobmedzeného dodržiavania zákona Spojených štátov amerických proti Zahraničným
korupčným praktikám (v origináli U.S. Foreign Corrupt Practices Act - “FCPA”) a ďalších
protikorupčných predpisov.
10.13 Accenture sa zaväzuje podnikať bez nezákonného, neetického alebo podvodného konania. Od
Dodávateľov sa očakáva, že budú konať spôsobom, ktorý je v súlade s etickými a procesnými
štandardami spoločnosti Accenture stanovenými v Kódexe obchodnej etiky Dodávateľov spoločnosti
Accenture. Normy Kódexu obchodnej etiky spoločnosti Accenture taktiež zahrňujú okamžité
hlásenie o každom zistenom nezákonnom, podvodnom alebo neetickom konaní. Kódex obchodnej
etiky Dodávateľov Accenture je k dispozícii na adrese accenture.com/SupplierStandardsOfConduct.
Spoločnosť Accenture zaviedla ohlasovacie mechanizmy a zakazuje akúkoľvek odvetu alebo inú
nežiaducu reakciu na ohlásenie takéhoto konania. Pre nahlásenie závažných skutočností, volajte
prosím linku Accenture Business Ethics Line +1 312 737 8262, ktorá je k dispozícii celých 24 hodín
sedem dní v týždni (je možné volať na účet volaného) alebo môžete využiť šifrovanú stránku
https://businessethicsline.com/accenture. Tieto linky by ste mali využívať iba za účelom podania
sťažnosti v dobrej viere. Accenture berie všetky podozrenia s príslušnou vážnosťou.
10.14 Tieto Podmienky nadobudli účinnosti dňa 1.1.2010.

