
Všeobecné montážne podmienky 
 

 
1. Záväznosť montážnych podmienok 
 
Vykonávanie montážnych prác akéhokoľvek druhu a vyslanie montážnych pracovníkov sa uskutočňuje len podľa nasledovných 
podmienok, ktoré sa udelením zákazky považujú za akceptované a ktoré sú pre dodávateľa a zadávateľa záväzné. Odlišné 
podmienky k jednotlivým bodom sú platné jedine vtedy, ak ich dodávateľ výslovne písomne potvrdí. Tieto montážne podmienky  
platia aj pre budúce montážne práce a vyslania montážnych pracovníkov, a to aj vtedy, ak nie je výslovne uvedené, že sú súčasťou 
zmluvy. 

 
Odlišné obchodné podmienky zadávateľa sú v plnom rozsahu neplatné bez toho, aby dodávateľ musel voči nim vzniesť svoje 
výhrady. 

 
2. Dodanie materiálu 
 
Materiály potrebné na realizovanie prác a náklady na ich dopravenie na pracovisko idú vždy na ťarchu zadávateľa. 

 
3. Pracovný čas 
 
Riadnym pracovným časom je zákonom ustanovený týždenný pracovný čas, rozvrhnutie pracovného času sa riadi vždy aktuálne 
platným prevádzkovým poriadkom zadávateľa, ak s ním bol dodávateľ dopredu oboznámený. 

 
4. Sadzby odmeňovania za montážne práce (hodinové sadzby) 
 
a) Ak nie je výslovne dohodnutá paušálna cena, montážne práce sa vyúčtujú podľa zúčtovacích sadzieb platných pre montážne 

práce a podľa rámcových podmienok, tak ako to je uvedené v prílohe.   
b) Dohodnuté zúčtovacie sadzby sa rozumejú bez dane z pridanej hodnoty, ktorú je potrebné dodávateľovi uhradiť navyše 

v zákonom ustanovenej výške.   
c) Zadávateľom požadované zmeny, ktoré majú za následok vyššie náklady, musí zadávateľ uhradiť dodávateľovi osobitne.   
d) Zadávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť, aby montážne diely mohli byť na mieste ich použitia uskladnené 

zodpovedajúcim spôsobom, aby boli na mieste ich použitia k dispozícii vhodné pomocné prostriedky v použiteľnom a funkčnom 
stave ako napr. zdvíhacie zariadenia a plošiny, ako aj zodpovedajúca elektrická energia potrebná na prevádzku elektrických 
nástrojov a aby bola montážna plocha neobmedzene použiteľná a bezpečne prístupná pre ťažkú techniku ako napr. zdvíhacie 
vozíky, nákladné vozidlá, autožeriavy. 

 
5. Odmena za prácu počas nedieľ a sviatkov 
 
V prípade práce vykonávanej počas štátneho sviatku budú odpracované a prípadné nadčasové hodiny dodávateľom vyúčtované 
zadávateľovi tak, ako to je uvedené v prílohe.  
Za soboty, nedele a štátne sviatky, počas ktorých sa nepracuje, budú zadávateľovi vyúčtované len náhrady výdavkov vzniknutých 
v súvislosti s výkonom montážnych prác mimo stáleho pracoviska. Ak práce nebudú vykonávané z dôvodu v mieste montáže 
platného sviatku alebo dňa pracovného pokoja, vyúčtuje sa náhrada mzdy za sviatok zúčtovacími sadzbami za taký počet hodín, 
aký by bol montážny pracovník v tento deň odpracoval, ak by tento deň bol pracovným dňom. 

 
6. Prerušenie práce 
 
a) V prípade dodávateľom nezavineného prerušenia práce, ktoré si vyžaduje návrat, resp. opätovné vyslanie ním poskytnutých 

montážnych pracovníkov, budú zadávateľovi vyúčtované náklady s tým spojené.   
b) V prípade, že montážni pracovníci dodávateľa, avšak bez ich vlastného zavinenia, nebudú môcť odpracovať plnú pracovnú 

zmenu,  bude  odmena za prácu vyúčtovaná aj tak ako za normálny zákonom ustanovený pracovný čas.  
c) Ak zadávateľ trvá na tom, aby sa v montážnych prácach pokračovalo napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam, 

potom zadávateľ zodpovedá dodávateľovi za akékoľvek vzniknuté škody, náklady, výdavky atď. a zadávateľ preberá taktiež 
zodpovednosť za všetky nároky na náhradu škody a žalobné nároky uplatňované voči dodávateľovi tretími stranami.  

d) Ak by vedúci montážnych prác dodávateľa považoval požadované montážne práce, resp. ich vykonanie, všeobecne 
z akéhokoľvek dôvodu za nerealizovateľné alebo za príliš nebezpečné či riskantné, je dodávateľ oprávnený odmietnuť alebo 
prerušiť výkon, resp. uskutočňovanie prác až do odstránenia prekážky. Pôvodne dohodnutá lehota na ich realizáciu 
sa zodpovedajúco predĺži. 

 
7. Príplatky k hodinovej sadzbe 
 
Za práce vykonávané za sťažených okolností (napr. zdraviu škodlivé, znečistené, nebezpečné prostredie, nevhodné poveternostné 
podmienky atď.), ako aj za prácu na zmeny a v noci sa vyúčtujú príplatky podľa zúčtovacích sadzieb uvedených v prílohe. 
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8. Príspevok za vzdialenosť (cestovné náhrady) a ubytovanie 
 
a) Ak v prílohách nie je uvedené inak, platia sumy ustanovené v platnej rámcovej kolektívnej zmluve rakúskeho strojárskeho 

a oceliarskeho priemyslu.  
b) V prípade montážnych prác, pri ktorých montážni pracovníci dodávateľa nemajú možnosť denne sa vracať do závodu, ktorý 

montáž realizuje, sa za každý deň neprítomnosti v závode vyúčtujú príspevky na základe zúčtovacích sadzieb uvedených 
v prílohe.  

c) V prípade, že zadávateľ poskytne vhodné ubytovanie, nocľažné nebude vyúčtované. Ak efektívne vynaložené náklady 
na ubytovanie v mieste realizácie montážnych prác prekročia nocľažné uvedené v prílohe, je zadávateľ povinný dodávateľovi 
vyplatiť, resp. nahradiť skutočné náklady na ubytovanie aj s daňou z pridanej hodnoty. 

 
9. Čas strávený na ceste, cestovné výdavky 
 
Čas strávený na ceste – vyúčtuje sa ako normálny pracovný čas. Skutočné cestovné výdavky montážnych pracovníkov, ako aj 
náklady spojené s prepravou náradia a vybavovaním cestovných pasov a víz idú na ťarchu zadávateľa. Prípravné a dodatočné 
práce dodávateľa sa nepovažujú za čas strávený na ceste a vyúčtujú sa zadávateľovi zúčtovacími sadzbami uvedenými v prílohe. 

 
10.  Opatrenia zadávateľa 
 
Zadávateľ na vlastný účet, vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady urobí včas pred dohodnutým začiatkom montážnych prác, ako 
aj počas ich realizácie  všetky prípravy a opatrenia týkajúce sa personálu a materiálu, ktoré sú potrebné alebo účelné pre riadne 
začatie montážnych prác, ich nerušené vykonávanie a riadne ukončenie. Ak ohľadne uvedeného neexistujú osobitné pokyny 
dodávateľa, patria k nim bezpodmienečne najmä vhodné stavebné vybavenia pracoviska, poskytnutie potrebných zariadení, 
nástrojov, prístrojov, šatní a sociálnych zariadení, ako aj iné pracovné pomôcky, potrebné materiály, pomocné a prevádzkové 
materiály, poskytnutie potrebných pomocných pracovných síl atď. Dodávateľ všetko, čo bude potrebné v súvislosti s uvedeným 
poskytnúť z jeho strany, vyúčtuje zadávateľovi osobitne. Zadávateľ znáša aj akékoľvek náklady na špeciálne náradia a osobitné 
zariadenia potrebné na uskutočnenie prác ako napr. pracovné plošiny, zdvíhacie zariadenia (žeriav, vysokozdvižný vozík atď.), 
pokiaľ majú byť alebo sú dodané dodávateľom. 

 
Zadávateľ má na svoje náklady byť nápomocný montážnym pracovníkom dodávateľa pri vykonávaní montážnych prác, urobiť 
všetky potrebné opatrenia na ochranu osôb a vecí na mieste montáže a vedúceho montáže dodávateľa včas oboznámiť so 
všetkými osobitnými v danom mieste platnými bezpečnostnými predpismi, ak sú tieto pre montážnych pracovníkov dodávateľa 
dôležité.    

 
11.  Povinnosť zadávateľa prevziať do úschovy a starostlivosti  
 
Zadávateľ je povinný všetky dodávateľom poskytnuté pracovné pomôcky a osobné veci montážnych pracovníkov prevziať 
do zodpovedajúcej starostlivosti a úschovy a v každom prípade prevziať zodpovednosť za poškodenie, zničenie a stratu týchto 
pracovných pomôcok a osobných vecí, a to aj v prípade vyššej moci.    
Zadávateľ zodpovedá za poučenie o bezpečnosti a ďalšie upozornenia na nebezpečenstvo, ako aj za protipožiarne opatrenia.    

 
12.  Dokumentácia 
 
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je dodávateľ povinný vypracúvať denné správy. Dodávateľ v nich priebežne zaznamenáva všetky 
dôležité skutočnosti týkajúce sa zmluvou dohodnutých prác ako poveternostné pomery, stav pracovníkov a nástrojov, dodávky 
materiálov, napredovanie prác, skúšky kvality a funkčnosti, režijné práce, ako aj všetky ostatné dôležité okolnosti. Je v nich 
potrebné zaznamenať všetky relevantné udalosti v mieste plnenia, najmä tie, ktoré podstatnou mierou ovplyvňujú alebo by mohli 
ovplyvniť realizovanie prác, tak ako zistenia, ktoré by neskôr už neboli možné alebo účelné. Na požiadanie zadávateľa je nutné mu 
tieto denné správy predložiť a zadávateľ do nich môže v mieste plnenia nahliadnuť počas každého pracovného dňa.  
V takomto prípade je zadávateľ povinný tieto denné správy podpísať a svoje nahliadnutie do nich písomne potvrdiť. Všetky záznamy 
v denných správach sa považujú zadávateľom za schválené, ak zadávateľ do dvoch týždňov od uskutočnenia záznamu 
dodávateľom nepredloží dodávateľovi písomne svoje námietky. Neskoršie reklamácie zadávateľa sa vylučujú. 

 
13.  Záruka a zodpovednosť, reklamácia 
 
Zadávateľ je povinný dodávateľa ihneď písomne informovať o zistenom nedostatku, v opačnom prípade zadávateľ stráca právo na 
uplatnenie nárokov, ktoré by mu z akéhokoľvek právneho dôvodu prislúchali.  
 
Dodávateľ zodpovedá za zmluvne konformné vykonanie montážnych prác jeho montážnymi pracovníkmi. 
 
Záručná doba je šesť mesiacov a začína plynúť momentom dokončenia montážnych prác dodávateľom. 

 
Zodpovednosť dodávateľa za škody spôsobené bežnou alebo miernou nedbanlivosťou je vylúčená. Za následné škody, najmä za 
ušlý zisk, dodávateľ nezodpovedá.  

 
Zodpovednosť dodávateľa je v každom prípade ohraničená výškou ceny zákazky. 
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Všeobecné montážne podmienky 
 
14.  Prídavné práce na odvrátenie hroziacich škôd 
 
Ohľadne prác, ktorých vykonanie bolo potrebné na splnenie zákazky a na ktorých vykonanie z dôvodu 
nutnosti odvrátenia hroziacej škody nebolo možné vopred získať súhlas zadávateľa, sa súhlas zadávateľa 
považuje za udelený. Zadávateľ musí byť o týchto vykonaných prácach informovaný. Tieto práce zaplatí 
zadávateľ dodávateľovi osobitne, pričom náklady navyše je nutné uviesť detailne.   

 
15.  Potvrdenie a prevzatie montážnych prác 
 
Zadávateľ montážnym pracovníkom dodávateľa týždenne potvrdzuje nimi odpracované hodiny. Potvrdenia 
sú podkladom pre vyúčtovanie montážnych prác. Zadávateľ je povinný potvrdiť montážnym pracovníkom 
na poslednom výkaze prác ukončenie a odovzdanie prác.  
Menšie nedostatky a opravy neoslobodzujú zadávateľa od tejto povinnosti. 

 
Zadávateľ je povinný prevziať výsledok montážnych prác dodávateľa po tom, ako mu ich ukončenie bolo 
oznámené a bola vykonaná zmluvne dohodnutá skúška predmetu montáže. Oznámenie musí obsahovať 
termín, v ktorom sa má prevzatie uskutočniť a ktorý zadávateľovi poskytuje dostatok času na to, aby sa na 
prevzatie pripravil, prípadne sa pri ňom nechal zastupovať. Dodávateľ vyhotoví preberací protokol. Ak sa 
preukáže, že výsledok montážnych prác dodávateľa nezodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám, je 
dodávateľ povinný nedostatok odstrániť. To neplatí, ak je nedostatok nezávažný a nepatrný alebo ak je 
spôsobený v dôsledku okolnosti, ktorá spadá do sféry zodpovednosti alebo spoluzodpovednosti 
zadávateľa. 

 
Ak sa prevzatie omešká bez zavinenia dodávateľa alebo ak zadávateľ odmietne prevzatie, považuje sa 
prevzatie za uskutočnené po uplynutí 2 týždňov od oznámenia ukončenia montážnych prác dodávateľom. 

 
Akékoľvek náklady vzniknuté dodávateľovi pri prevzatí alebo v súvislosti s prevzatím (napr. personálne 
náklady, vybavenie, materiálové náklady, pomôcky) je povinný zaplatiť zadávateľ. 

 
16.  Termíny 
 
Ak dodávateľ zistí, že nebude schopný včas dokončiť montážne práce, je povinný o tom zadávateľa 
písomne informovať, ako aj, pokiaľ to je možné, oznámiť mu predpokladaný nový termín ukončenia 
montážnych prác. Dodávateľ má právo na primerané predĺženie termínu dokončenia, ak sú dôvodom 
omeškania:  
a) okolnosti, ktoré nie sú zavinené dodávateľom, napr. pracovné nedorozumenia, prírodné katastrofy, 

vojnové konflikty, všeobecná mobilizácia, povstanie, zabavenie veci, embargo, ako aj obmedzenie 
spotreby energie,  

b) nepredvídateľná potreba prestavby na základe zákonných predpisov alebo špeciálnych alebo 
dodatočných požiadaviek zadávateľa,   

c) konanie alebo zanedbanie zadávateľa alebo iné okolnosti na strane zadávateľa (ako napr. omeškanie 
platieb), resp. ak zadávateľ nesplní iné povinnosti. 

 
17.  Platobné podmienky 
 
Zadávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi na jeho požiadanie ako pred vyslaním pracovníkov, tak aj 
v priebehu montážnych prác primerané zálohové platby, resp. čiastkové sumy, ktoré budú dodatočne 
započítané. Platba sa musí realizovať bez omeškania a bez zrážok. V prípade, že by sa montážne práce 
vykonávali dlhšie ako jeden mesiac, je dodávateľ povinný každé štyri týždne vystaviť čiastkovú faktúru a 
zadávateľ je povinný ju uhradiť. Zadržanie platieb kvôli nárokom vyplývajúcim z ručenia alebo iným 
dodávateľom neuznaným protinárokom zadávateľa nie je prípustné. 

 
18.  Príslušný súd, uplatniteľné právo, miesto plnenia 
 
a) Všetky právne vzťahy medzi dodávateľom a zadávateľom podliehajú rakúskemu hmotnému právu. 

Uplatnenie obchodného práva OSN sa vylučuje.  
b) Ak má zákazník svoje sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je členom Európskeho 

združenia voľného obchodu (EFTA), je na riešenie všetkých sporov vyplývajúcich alebo vzniknutých 
v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi spoločnosťou Künz a zákazníkom príslušný výlučne súd so 
sídlom 6800 Feldkirch, Rakúsko.   
Ak zákazník nesídli v členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je členom Európskeho 
združenia voľného obchodu (EFTA), je na riešenie všetkých sporov vyplývajúcich alebo vzniknutých 
v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi spoločnosťou Künz a zákazníkom príslušný Medzinárodný 
rozhodcovský súd Hospodárskej komory Rakúska vo Viedni (Viedenské pravidlá). Miestom 
rozhodcovského konania je Viedeň, Rakúsko, jazykom rozhodcovského konania je nemčina. Ak je 
zmluva vyhotovená v inom než nemeckom jazyku, je jazykom rozhodcovského konania angličtina. 
Ktorákoľvek strana však môže bez toho, aby tým bola dotknutá príslušnosť rozhodcovského súdu, pri 
vnútroštátnom súde požiadať o nariadenie predbežného alebo zabezpečovacieho opatrenia a súd 
môže takéto opatrenia nariadiť pred alebo počas rozhodcovského konania. 
Spoločnosť Künz je však vo všetkých prípadoch oprávnená uplatniť svoje nároky voči zákazníkovi pri 
ktoromkoľvek inom pre neho príslušnom súde.  

c) Ohľadne dodaní a platieb platí ako miesto plnenia sídlo dodávateľa. 
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