OSOBITNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI INTERAGROS, a. s.
PRE PREDAJ MOTOROVÝCH PALÍV

Preambula
Osobitné obchodné podmienky spoločnosti INTERAGROS, a. s. pre predaj motorových palív (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 motorových palív, a to 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 rozumie motorové palivo dodávané Dodávateľom (ďalej len „tovar“), ktoré
Odberateľ nakupuje; druh tovaru, bližšia špecifikácia tovaru ako aj požadované kvalitatívne parametre tovaru sú
definované 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,
ktorá bude obsahovať nasledujúce údaje:
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo Odberateľa a Dodávateľa,
b) množstvo a špecifikáciu objednávaného tovaru,
c) dátum dodania, ak má byť tovar dodaný neskôr ako podľa čl. II bodu 3.,
d) miesto dodania,
e) číslo Zmluvy,
f) dátum vystavenia objednávky
h) splatnosť
i) údaj o parite dodania podľa INCOTERMS®2010- parita FCA alebo DAP,
j) kontaktnú osobu Odberateľa pre prevzatie dodávky tovaru
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 emailom.
3. Odberateľ sa zaväzuje doručiť úplnú a riadnu objednávku do 9.00 hod. v prípade, ak požaduje dodanie tovaru
nasledujúci pracovný deň; ak Odberateľ doručí úplnú a riadnu objednávku po 9.00 hod., má sa za to, že Odberateľ
navrhuje termín dodania tovaru do konca druhého pracovného dňa nasledujúceho po doručení úplnej a riadnej
objednávky. Po doručení úplnej a riadnej objednávky doručenej podľa predchádzajúcej vety, ju Dodávateľ potvrdí do
11.00 hod. v deň doručenia objednávky doručenej do 9.00 hod. resp. v nasledujúci deň po dni doručenia objednávky
doručenej po 9.00 hod., a to formou elektronického zaslania Potvrdenia objednávky. To neplatí, ak sa zmluvné strany
dohodli na platbe vopred. V takom prípade sa Dodávateľ zaväzuje potvrdiť objednávku Odberateľa najneskôr do 11.00
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hod. v nasledujúci pracovný deň po dni prijatia sumy vo výške kúpnej ceny za tovar zo strany Odberateľa na účet
Dodávateľa; v takomto prípade sa Dodávateľ zaväzuje dodať tovar do konca druhého pracovného dňa nasledujúceho po
dni prijatia sumy vo výške kúpnej ceny za tovar.
4. V prípade, ak objednávka nebude vyhotovená úplne a riadne, Dodávateľ , najneskôr však do dvoch hodín od
doručenia objednávky, upozorní Odberateľa na chyby objednávky a ak Odberateľ nedoručí opravenú objednávku
Dodávateľovi najneskôr do jednej hodiny od upozornenia zo strany Dodávateľa na chyby objednávky, takáto objednávka
Dodávateľa nezaväzuje a nebude sa považovať za úplne a riadne vyhotovenú; po doručení opravenej objednávky
postupuje Dodávateľ v súlade s bodom 3.
5. Odberateľ je povinný zasielať objednávky výlučne na e-mailovú adresu: phm@interagros.sk
6. 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 jednej hodiny od obdržania návrhu zmien nedoručí Dodávateľovi svoj
výslovný súhlas s navrhnutými zmenami, má sa za to, že jednotlivá kúpna zmluva nevznikla.
Čl. III
Dodanie a prevzatie tovaru
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ dodá pri dohodnutej parite DAP Odberateľovi tovar v autocisternách na
základe jednotlivých kúpnych zmlúv.
Minimálny objem jedného druhu tovaru požadovaného na dodanie na základe jednotlivej kúpnej zmluvy v jednej dodávke
je 5000 litrov. Ak Odberateľ bude požadovať dovoz objemu menšieho ako je minimálny objem uvedený v predchádzajúcej
vete nie však menej ako 3000l, tovar bude Odberateľovi dodaný Dodávateľom, pričom Dodávateľ bude oprávnený
účtovať náklady, ktoré sú vo výške 0,015 EUR za 1 liter dodaného tovaru. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že
Dodávateľ je oprávnený jednostranne znížiť množstvo dodaného tovaru v jednej dodávke o 1500 litrov; takéto zníženie
dodávky sa nebude považovať za porušenie zmluvy ako aj nebude predmetom účtovania nákladov podľa predošlej vety.
2. Z dôvodov konštrukčného riešenia štandardných autocisterien, odporúčaný objem jedného druhu tovaru podľa
jednotlivej kúpnej zmluvy v jednej dodávke je 5000, 6000, 7000, 10000, 12000, 14000, 15000, 18000 a 21000 až 30000
litrov pre jedno odberné miesto a dopravu organizovanú Dodávateľom,
3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar Odberateľovi v dohodnutej dobe a na dohodnutom mieste dodania podľa
dohodnutej parity INCOTERMS®2010 podľa jednotlivej kúpnej zmluvy, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú
(predovšetkým dodací alebo nákladný list, stáčací list a inšpekčný certifikát – atest) a umožniť Odberateľovi nadobudnúť
vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou a jednotlivou kúpnou zmluvou. Ak Dodávateľovi vzniknú náklady týkajúce
sa vyloženia tovaru v mieste dodania, je oprávnený požadovať ich náhradu od Odberateľa.
4. Za dodanie tovaru Odberateľovi sa považuje aj jeho dodanie treťou osobou. Povinnosť Dodávateľa dodať
Odberateľovi tovar je splnená tým, že v mieste dodania odovzdá sám alebo prostredníctvom tretej osoby.
5. V prípade dohodnutej parity dodania INCOTERMS®2010 – FCA uskutočňuje prepravu 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 motorových palív. Taktiež je
Odberateľ povinný zabezpečiť, aby prepravu dodávky tovaru vykonával zaregistrovaný prepravca, ako aj aby boli splnené
všetky ďalšie podmienky prepravy uvedené v zmluve. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z povinností Odberateľa
uvedených v predchádzajúcich vetách tohto bodu, nie je Dodávateľ povinný príslušnú dodávku tovaru Odberateľovi dodať.
Identifikačné číslo dopravného prostriedku, ktorý bude pristavený v mieste dodania, je Odberateľ povinný oznámiť 24
hodín pred dňom dodania kontaktnej osobe Dodávateľa, a to spôsobom dohodnutým pre doručovanie. Prepravovať
dodávku tovaru iným spôsobom a prostredníctvom iného druhu dopravného prostriedku než dohodnutého v jednotlivej
kúpnej zmluve je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany.
6. V prípade dohodnutej parity dodania INCOTERMS®2010 – DAP uskutočňuje prepravu dodávok tovaru do miesta
dodania Dodávateľ na náklady Odberateľa prostriedkami certifikovanými na prevoz motorových palív. Ak Dodávateľovi
vzniknú náklady týkajúce sa vyloženia tovaru v mieste dodania, je oprávnený požadovať ich náhradu od Odberateľa.
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7. Odberateľ sa zaväzuje odobrať v priebehu kalendárneho roka celkové ročné množstvo tovaru uvedené
v osobitnej dohode v toleranciou ± 10 %.
8. Odberateľ sa zaväzuje urobiť všetky úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy a právnych predpisov na to, aby mu
Dodávateľ mohol tovar dodať. Odberateľ sa zaväzuje prevziať tovar, ktorý je zjavne označený ako dodávka pre
Odberateľa v dohodnutom mieste dodania.
9. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom stočenia tovaru do nádrže Odberateľa v dohodnutom
mieste dodania v prípade dohodnutej parity DAP, resp. stočením tovaru do cisterien prepravcu Odberateľa v dohodnutom
mieste dodania v prípade dohodnutej parity FCA. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z Dodávateľa na
Odberateľa okamihom nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru.
10. 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 (spravidla prvým dodávateľom tovaru), 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 vystavenom treťou osobou; Dodávateľ sa v takom prípade zaväzuje odovzdať Odberateľovi nákladný alebo dodací
list vystavený Dodávateľom a Odberateľ sa zaväzuje nákladný alebo dodací list Dodávateľovi potvrdiť.
11. V prípade reklamácie, 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:
VÚRUP, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava 23, Slovenská republika, 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.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Dodávateľ zistí, že Odberateľ dodaný tovar akýmkoľvek spôsobom
upravil alebo znehodnotil, pričom naďalej ho označuje a deklaruje ako tovar pochádzajúci od Dodávateľa, hoci po
vykonanej úprave alebo znehodnotení nevyhovuje kvalite tovaru Dodávateľa, resp. jeho dodávateľa podľa príslušných
platných právnych predpisov alebo technických noriem, je Dodávateľ oprávnený ihneď po takomto zistení dodávky
akéhokoľvek ďalšieho tovaru zastaviť, tovar Odberateľovi nedodať a navyše od zmluvy podľa ustanovení príslušných
VOP odstúpiť.
13. Odberateľ je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť a bezodkladne informovať Dodávateľa o akýchkoľvek
skutočnostiach podstatných pre plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Čl. IV
Kúpna cena
1. Výpočet kúpnej ceny tovarov je uvedený v kúpnej zmluve alebo v osobitnej dohode. Kúpna cena sa skladá z
dvoch zložiek. Prvú zložku tvorí základná cena podľa Ponukového cenníka Dodávateľa a druhú zložku tvorí
zľava/príplatok vo výške dohodnutej podľa zmluvy alebo osobitnej dohody alebo podľa platného interného systému
zliav/príplatkov vzťahujúcim sa na ten druh tovaru, ku ktorému sa príslušné zľavy alebo príplatky účtujú. Odberateľ je
oprávnený sa informovať o podmienkach ich poskytnutia.
2. V kúpnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, ktorá sa určí v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Odberateľ berie na vedomie, že výška základnej ceny podľa ponukového cenníka Dodávateľa, ktorá tvorí základ pre
určenie výšky kúpnej ceny tovaru, je pohyblivá, nakoľko je priamo závislá od aktuálnej svetovej ceny ropy, kurzu
USD/EUR, ceny biozložiek a aditív, ako i ponuky a dopytu na trhu a Dodávateľ je oprávnený ju aktualizovať (zvýšiť alebo
znížiť).
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3. Zaslaním objednávky Odberateľ prehlasuje, že sa oboznámil s Ponukovým cenníkom Dodávateľa pre konkrétny
tovar platný v čase zaslania objednávky Dodávateľovi.
4. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi kúpnu cenu vo výške dohodnutej ceny alebo základnej ceny podľa
Ponukového cenníka Dodávateľa platnej v deň dodania tovaru, upravenú o individuálnu zľavu / príplatok podľa zmluvy.
5. Základom pre určenie kúpnej ceny tovaru dodaného Odberateľovi je objem tovaru v litroch prepočítaný pri teplote
15ºC, meraný certifikovanými prietokomermi na výdajných miestach, termináloch tretej strany.
6. Dodávateľ vyúčtuje Odberateľovi kúpnu cenu tovaru faktúrou vystavenou na základe dodacieho listu z terminálu
(v prípade autocisterny).
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
príslušné 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 pohonných hmôt a Príloha č.2,
ktorú tvorí vzor Ponukového cenníka pohonných hmôt

Tieto osobitné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 18.02.2020
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