OSOBITNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI INTERAGROS, a. s.
PRE PREDAJ HNOJIVA, OSIVA A CHEMICKÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV

Preambula
Osobitné obchodné podmienky spoločnosti INTERAGROS, a. s. pre predaj hnojiva, osiva a
chémie (ďalej len „OOP“) upravujú právne vzťahy spoločnosti INTERAGROS, a. s., so sídlom: Piešťanská
3, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 47 681 659, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava oddiel Sa, vložka č. 10745/T (ďalej len „Dodávateľ“) a jej Odberateľa (ďalej len „Odberateľ“)
pri predaji hnojiva, osiva a chemických ochranných prostriedkov, na základe kúpnej zmluvy uzavretej
medzi spoločnosťou INTERAGROS, a. s. ako Dodávateľom a jej zmluvným partnerom ako Odberateľom
(ďalej len „zmluva”), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto OOP a Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti INTERAGROS, a. s. pre predaj tovarov (ďalej len „VOP“).
Čl. I
Definícia tovaru
1. Tovarom sa pre účely týchto OOP rozumejú hnojivá, osivá a ochranné chemické prostriedky
dodávané Dodávateľom (ďalej len „tovar“), ktoré Odberateľ nakupuje; druh tovaru, množstvo tovaru a
jeho bližšia špecifikácia sú určené v jednotlivej kúpnej zmluve.
Čl. II
Jednotlivá kúpna zmluva
1. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé kúpne zmluvy na dodávku tovaru vznikajú na základe
písomných objednávok Odberateľa vyhotovených v súlade s bodom 2. a potvrdených zo strany
Dodávateľa.
2. Objednávka Odberateľa musí byť úplná a riadna. Za úplnú a riadnu objednávku sa považuje len
objednávka čitateľná, ktorá bude obsahovať nasledujúce údaje:
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo Odberateľa a Dodávateľa,
b) špecifikáciu a množstvo objednávaného tovaru,
c) dátum dodania,
d) miesto dodania a v prípade dodacej parity INCOTERMS®2010 CPT aj miesto určenia (miesto, do
ktorého má byť prepravený tovar dopravcom),
e) číslo zmluvy,
f) dátum vystavenia objednávky,
g) údaj o stanovení kúpnej ceny v súlade s Ponukovým cenníkom, individuálne dohodnutou kúpnou
cenou, a prípadnou zľavou individuálne dojednanou a údaj o jej splatnosti,
i) údaj o parite dodania podľa INCOTERMS®2010,
j) kontaktnú osobu Odberateľa,
k) podpis osoby oprávnenej konať za Odberateľa spolu s odtlačkom pečiatky Odberateľa (v prípade
písomnej objednávky, prípadne zaslaním scanu objednávky v prílohe e-mailu); to neplatí pre
objednávku odoslanú e-mailom.
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3. V prípade, ak objednávka nebude vyhotovená úplne a riadne, Dodávateľ bezodkladne, najneskôr
však do 24 hodín od doručenia objednávky, upozorní Odberateľa na chyby objednávky a ak Odberateľ
nedoručí opravenú objednávku Dodávateľovi najneskôr do 24 hodín od upozornenia zo strany
Dodávateľa na chyby objednávky, takáto objednávka Dodávateľa nezaväzuje a nebude sa považovať za
úplne a riadne vyhotovenú.
4. V prípade, ak Dodávateľ úplne a riadne vyhotovenú objednávku Odberateľa nemôže potvrdiť,
zaväzuje sa túto skutočnosť spolu s návrhom zmien (napr. v množstve, v čase dodania a pod.) oznámiť
Odberateľovi v lehote uvedenej v bode 3. tohto článku. Ak Odberateľ najneskôr do 24 hodín od obdržania
návrhu zmien nedoručí Dodávateľovi svoj výslovný súhlas s navrhnutými zmenami, má sa za to, že
jednotlivá kúpna zmluva nevznikla.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Dodávateľ nevysloví v súlade s predchádzajúcimi
bodmi nesúhlas s úplne a riadne vyhotovenou objednávkou, objednávka sa považuje za potvrdenú zo
strany Dodávateľa a márnym uplynutím lehoty 24 hodín od doručenia objednávky Dodávateľovi vznikne
jednotlivá kúpna zmluva.
6. Odberateľ je povinný zasielať objednávky výlučne na nasledovné e-mailové adresy:
a) Objednávky na hnojivá: hnojivo@interagros.sk
b) Objednávky na osivá: osivo@interagros.sk
c) Objednávky na chemické ochranné prostriedky: chemia@interagros.sk

Čl. III
Dodanie a prevzatie tovaru
1. Prepravu tovaru do miesta dodania zabezpečuje v prípade doložky INCOTERMS®2010 – DAP
a CPT Dodávateľ na svoje náklady, v prípade, že v jednotlivej kúpnej zmluve nie je uvedené inak. Ak
Dodávateľovi vzniknú náklady týkajúce sa vyloženia tovaru v mieste dodania, je oprávnený požadovať
ich náhradu od Odberateľa.
2. Prepravu dodávok tovaru v prípade doložky INCOTERMS®2010 – FCA uskutočňuje na vlastnú
zodpovednosť a náklady Odberateľ, ktorý je povinný v deň dodania pristaviť v mieste dodania dopravný
prostriedok, ktorým sa bude dodávka tovaru prepravovať, pričom dopravný prostriedok musí byť spôsobilý
na prepravu tovaru. Odberateľ je taktiež povinný zabezpečiť, aby prepravu dodávky tovaru vykonával
vodič spôsobilý viesť konkrétny dopravný prostriedok a prepravovať konkrétny druh tovaru, ako aj aby
boli splnené všetky ďalšie podmienky prepravy uvedené v zmluve a stanovené platnými právnymi
predpismi. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z povinností Odberateľa uvedených v tomto bode, nie je
Dodávateľ povinný príslušnú dodávku tovaru Odberateľovi dodať. Identifikačné číslo dopravného
prostriedku, ktorý bude pristavený v mieste dodania, je Odberateľ povinný Dodávateľovi oznámiť 24 hodín
pred dňom dodania, a to kontaktnej osobe Dodávateľa spôsobom dohodnutým pre doručovanie.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že tovar bude Dodávateľom Odberateľovi dodaný v zmysle doložiek
INCOTERMS®2010 – DAP, CPT a FCA, s nasledovnými ďalšími osobitnými dojednaniami:
A) V prípade doložky INCOTERMS®2010 – DAP:
a) dodávka tovaru sa považuje za riadne dodanú Odberateľovi okamihom, keď je Odberateľovi
umožnené s ňou nakladať v dohodnutom mieste dodania;
b) vlastníctvo dodávky tovaru prechádza na Odberateľa až úplným zaplatením celkovej kúpnej
ceny za predmetnú dodávku tovaru;
c) nebezpečenstvo straty alebo poškodenia dodávky tvaru prechádza na Odberateľa jej riadnym
dodaním.
B) V prípade doložky INCOTERMS®2010 – FCA:
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a) dodávka tovaru sa považuje za riadne dodanú Odberateľovi okamihom, keď je Odberateľovi
umožnené s ňou nakladať v mieste dodania;
b) vlastníctvo dodávky tovaru prechádza na Odberateľa až úplným zaplatením celkovej kúpnej
ceny za predmetnú dodávku tovaru;
d) nebezpečenstvo straty alebo poškodenia dodávky tovaru prechádza na Odberateľa jej
riadnym dodaním v mieste dodania .
C) V prípade doložky INCOTERMS®2010 – CPT:
a) dodávka tovaru sa považuje za riadne dodanú okamihom, keď je odovzdaná prepravcovi
v mieste dodania do miesta určenia; prepravu tovaru zabezpečuje na svoje náklady
Dodávateľ
b) vlastníctvo dodávky tovaru prechádza na Odberateľa až úplným zaplatením celkovej kúpnej
ceny za predmetnú dodávku tovaru;
c) Nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru, prechádzajú na Odberateľa riadnym
odovzdaním tovaru prvému dopravcovi;
4. Pri prevzatí tovaru je Odberateľ povinný skontrolovať tovar ako aj doklady vzťahujúce sa na tovar
a svojim podpisom potvrdiť prevzatie tovaru na nákladnom alebo dodacom liste, ktoré sú mu predložené
Dodávateľom alebo treťou osobou, prostredníctvom ktorej Dodávateľ Odberateľovi tovar dodal, pri
prevzatí tovaru v mieste dodania. Jedna kópia dodacieho listu zostáva Odberateľovi. V prípade, že
Dodávateľ dodal Odberateľovi tovar prostredníctvom tretej osoby, pri prevzatí tovaru Odberateľ jeho
prevzatie potvrdí na nákladnom alebo dodacom liste, CMR, CIM, inom doklade vystavenom treťou
osobou; Dodávateľ sa v takom prípade zaväzuje odovzdať Odberateľovi nákladný alebo dodací list , CMR,
CIM, iný doklad vystavený Dodávateľom a Odberateľ sa zaväzuje nákladný alebo dodací list, CMR, CIM,
iný doklad Dodávateľovi potvrdiť.
5. V prípade reklamácie dodávky tovaru, Odberateľ je povinný postupovať podľa reklamačného
poriadku, prístupného na webovej stránke Dodávateľa. V prípade, že sa Dodávateľ s Odberateľom
nedohodnú v rámci reklamačného konania, pre obe strany sa stane záväzným dôkazom riadneho alebo
vadného kvalitatívneho plnenia atest o kvalite, ktorý vystaví zmluvne dohodnuté akreditované
laboratórium na základe odobratých vzoriek. Odberateľ s dodávateľom sa dohodli na spoločnosti:
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, so sídlom Matúškova 21, 833 16
Bratislava, a to zo vzoriek odobratých Dodávateľom alebo treťou osobou, ktorá je dodávateľom
Dodávateľa, ak k dodaniu tovaru dôjde prostredníctvom tretej osoby. Náklady spojené s nestranným
kontrolným rozborom znáša zmluvná strana, v neprospech ktorej budú závery nestranného kontrolného
rozboru.
Čl. IV
Kúpna cena
1. Kúpna cena tovaru je uvedená v jednotlivej kúpnej zmluve. V kúpnej cene nie je zahrnutá daň z
pridanej hodnoty, ktorá sa určí v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Zaslaním objednávky Odberateľ prehlasuje, že sa oboznámil s Ponukovým cenníkom pre
konkrétny tovar platný v čase zaslania objednávky Dodávateľovi.
3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi kúpnu cenu vo výške individuálnej kúpnej ceny
alebo základnej ceny podľa ponukového cenníka Dodávateľa platnej v deň zaslania objednávky tovaru,
zníženej o prípadne dohodnutú individuálnu zľavu, ktorá bude určená nasledovne:
a) Celková kúpna cena za dodávku osiva a chemických ochranných prostriedkov sa určí na
základe údajov o celkovej hmotnosti dodávky uvedenej v dodacom liste nameranej v mieste
nakládky tovaru, alebo celkového množstva tovaru, v súlade s individuálnou kúpnou cenou,
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prípadne s ponukovým cenníkom a prípadnou individuálne dojednanou zľavou z ceny
tovaru.
b) Celková kúpna cena za dodávku hnojiva sa určí na základe údajov o celkovej hmotnosti
dodávky nameranej v kontrolnom bode Dodávateľa, ktorý znamená priestor v mieste
nakládky tovaru, na ktorom bude určovaná hmotnosť Dodávky tovaru pričom taký priestor
bude vybavený cestnou/železničnou váhou vyhovujúcou technickej norme STN EN 45501
alebo inej technickej norme aplikovateľnej v mieste nakládky tovaru. Celková hmotnosť
dodávky sa zaeviduje na vážnom lístku alebo sprievodnom doklade, a následne sa uvedie
na dodacom liste. Takto zistená hmotnosť sa považuje za rozhodujúcu a záväznú pre obe
zmluvné strany.
4. V prípade, že Odberateľovi prináleží odberateľská zľava, ktorú Dodávateľovi poskytne jeho
dodávateľ vo forme dobropisu po vyhodnotení jarnej sezóny do 30.6. kalendárneho roka a po vyhodnotení
jesennej sezóny do 30.11. kalendárneho roka, Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť túto zľavu v plnej výške
Odberateľovi vo forme finančného dobropisu vystaveného v nasledujúci kalendárny mesiac.
5. V prípade, že Odberateľovi prináleží odberateľská zľava, ktorú Dodávateľovi poskytne jeho
dodávateľ tovaru priamo vo faktúre, Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť túto zľavu v plnej výške
Odberateľovi, a to priamo vo faktúre za dodaný tovar.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Dodávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť znenie týchto OOP. Akákoľvek zmena OOP je
účinná voči druhej strane dňom ich zverejnenia na webovom sídle Dodávateľa www.interagros.sk
2. Na zmluvný vzťah založený zmluvou medzi Dodávateľom a jeho Odberateľom sa okrem týchto
OOP použijú VOP pre predaj tovarov v rozsahu, v akom ho tieto OOP neupravujú.
3. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto OOP a VOP pre predaj tovarov majú prednosť
tieto OOP.
4. Tieto OOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou týchto OOP je Príloha č. 1, ktorú tvorí Vzor objednávky tovaru k
zmluve., príloha č. 2 ktorú tvorí Vzor objednávky bez zmluvy

Tieto osobitné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 20.05.2019
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