OSOBITNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI INTERAGROS, a. s.
PRE PREDAJ KŔMNYCH SUROVÍN
Preambula
Osobitné obchodné podmienky spoločnosti INTERAGROS, a. s. pre predaj kŕmnych surovín (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 kŕmnych surovín, 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 peletizované sušené krmivo pre zvieratá (DDGS) a repkový
extrahovaný šrot s nízkym obsahom glukozinolátov -RES (ďalej len „tovar“), ktoré Odberateľ nakupuje od Dodávateľa;
druh kŕmnej suroviny, jeho bližšia špecifikácia ako aj jeho požadované kvalitatívne parametre sú určené v jednotlivej
kúpnej zmluve a špecifikácii kvality, ktorá tvorí Prílohu č. 2 a 3 týchto OOP.
Čl. II
Jednotlivá kúpna zmluva
1. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé kúpne zmluvy vznikajú na základe telefonických, prípadne osobne
dohodnutých, objednávok Odberateľa písomne potvrdených Dodávateľom v Potvrdení objednávky. Dodávateľ zašle
Potvrdenie objednávky Odberateľovi do 2 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. V prípade, ak Dodávateľ
Odberateľovi nezašle Potvrdenie objednávky v lehote podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že objednávka
Dodávateľa nezaväzuje a jednotlivá kúpna zmluva nevznikla.
2. Potvrdenie objednávky obsahuje nasledujúce údaje:
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo Odberateľa a Dodávateľa,
b) popis, množstvo a cenu objednávaného tovaru,
c) orientačný dátum dodania (presný dátum dodania je určený v týždennom harmonograme)
d) miesto dodania,
e) číslo Potvrdenia objednávky a zmluvy,
f) dátum vystavenia objednávky,
g) splatnosť,
h) údaj o parite dodania podľa INCOTERMS®2010 - parita FCA alebo DAP
i) kontaktnú osobu Odberateľa,
j) podpis osoby oprávnenej konať za Odberateľa
Čl. III
Dodanie a prevzatie tovaru
1. Každá Dodávka tovaru sa realizuje na základe týždenného harmonogramu, ktorý zostavuje Dodávateľ alebo
zmluvný partner Dodávateľa - poverená logistická spoločnosť RT LOGISTIC, a.s., so sídlom Trnavská cesta, 920 41
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Leopoldov, identifikačné číslo 43 814 662, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sa,
vložka číslo 10468/T (ďalej len „RTL“) pre príslušný kalendárny týždeň. Týždenný harmonogram je zasielaný písomne –
e-mailom alebo je telefonicky nahlásený Odberateľovi najneskôr do 14:00 hod. v stredu v týždni predchádzajúcom týždňu,
v ktorom majú byť uskutočnené dodávky tovaru podľa tohto týždenného harmonogramu. Odberateľ je povinný takto
zostavený a doručený týždenný harmonogram písomne - emailom alebo telefonicky potvrdiť Dodávateľovi alebo RTL
najneskôr do 16:00 hod. vo štvrtok v týždni predchádzajúcom týždňu, v ktorom majú byť uskutočnené dodávky tovaru
podľa tohto týždenného harmonogramu, a to na e-mailovú adresu v prípade RES: rapeseedmeal@enviengroup.eu;
v prípade DDGS: ddgs@enviengroup.eu; alebo na telefónne číslo v prípade RES: +421 918 742 028; v prípade DDGS:
+421 917 681 467
2. V prípade, že Odberateľ nedoručí potvrdenie týždenného harmonogramu alebo telefonicky nepotvrdí týždenný
harmonogram Dodávateľovi v danej lehote, je Dodávateľ oprávnený nevykonať žiadnu z dodávok uvedených v príslušnom
týždennom harmonograme.
3. V potvrdení týždenného harmonogramu je Odberateľ povinný uviesť správne číslo objednávky, ktoré mu RTL
oznámi najneskôr spolu so zaslaním prvého týždenného harmonogramu, ďalej je Odberateľ povinný uviesť identifikačné
číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), pod ktorým si dodávku tovaru objednáva, miesto (minimálne štát)
skončenia prepravy dodávky tovaru a v prípade doložky INCOTERMS®2010 – FCA identifikáciu prepravcu dodávky tovaru
alebo informáciu o preprave dodávky tovaru vlastnými dopravnými prostriedkami Odberateľa.
4. Prepravu dodávok tovaru do miesta dodania zabezpečuje v prípade doložky INCOTERMS®2010 – DAP
Dodávateľ na svoje náklady prostriedkami certifikovanými na prevoz krmív. Ak Dodávateľovi vzniknú náklady týkajúce sa
vyloženia tovaru v mieste dodania, je oprávnený požadovať ich náhradu od Odberateľa.
5. 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 pred nakládkou Odberateľom riadne vyčistený a
skontrolovaný, či neobsahuje zvyšky po predchádzajúcom náklade. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z povinností
Odberateľa uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu, nie je Dodávateľ povinný príslušnú dodávku tovaru podľa
týždenného harmonogramu 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 týždenného harmonogramu.
6. Prepravovať dodávku tovaru iným spôsobom a prostredníctvom iného druhu dopravného prostriedku než
dohodnutého v zmluve je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany.
7. Obsluha na váhe v mieste nakládky vystaví samostatný vážny lístok pre každú dodávku tovaru pričom pre každý
dopravný prostriedok sa vystaví jeden vážny lístok. Vážny lístok bude podpísaný obsluhou na váhe v mieste nakládky,
ako aj prepravcom, prípadne, ak je to v zmysle platných právnych predpisov dostačujúce a Dodávateľ neurčí inak, iba
Dodávateľom a prepravcom. V prípade, že sa miesto dodania nachádza mimo územia Slovenskej republiky a ide o cestnú
prepravu, Dodávateľ alebo v jeho mene RTL vystaví aj Medzinárodný dopravný nákladný list (CMR dokument), ktorý
podpíšu Dodávateľ alebo v jeho mene RTL a prepravca. V prípade, že sa miesto dodania nachádza mimo územia
Slovenskej republiky a ide o železničnú prepravu, Dodávateľ alebo v jeho mene RTL vystaví Medzinárodný železničný
nákladný list (CIM dokument), ktorý podpíšu Dodávateľ alebo v jeho mene RTL a prepravca.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely výpočtu celkovej kúpnej ceny bude určujúca hmotnosť dodávky tovaru
určená 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. (treťou osobou , ktorá je dodávateľom
Dodávateľa) zaevidovaná na vážnom lístku a následne uvedená na dodacom liste. Takto zistená hmotnosť sa považuje
za rozhodujúcu a záväznú pre obe zmluvné strany.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že tovar bude Dodávateľom Odberateľovi dodaný v zmysle doložiek
INCOTERMS®2010 – DAP a FCA, s nasledovnými ďalšími osobitnými dojednaniami:
10. V prípade doložky INCOTERMS®2010 – DAP:
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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;
c) nebezpečenstvo straty alebo poškodenia dodávky tvaru prechádza na Odberateľa jej riadnym dodaním.
11. V prípade doložky INCOTERMS®2010 – FCA:
a) dodávka tovaru bude Odberateľovi dodaná v zmysle doložky FCA Trnavská cesta 920 41 Leopoldov, prípadne
iného skladu uvedeného v jednotlivej kúpnej zmluve
b) dodávka tovaru sa považuje za riadne dodanú Odberateľovi okamihom, keď je Odberateľovi umožnené s ňou
nakladať v mieste dodania;
c) 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.
12. Dodávateľ uskutočňuje dodávku tovaru prostredníctvom tretej osoby, ktorá je dodávateľom Dodávateľa, alebo
prostredníctvom RTL, prípadne inej špedičnej spoločnosti.
13. V prípade, že Odberateľ dodávku tovaru alebo akúkoľvek jej časť následne dodáva ďalej tretej osobe, je povinný
Dodávateľovi v potvrdení týždenného harmonogramu alebo najneskôr pri preberaní dodávky tovaru písomne oznámiť
dodaciu doložku, ktorú pri dodaní tovaru tretej osobe použije. Pokiaľ sa preprava tovaru neuskutočňuje na účet
Odberateľa, Dodávateľ nie je v zmysle platných právnych predpisov oprávnený oslobodiť dodávku od DPH.
14. 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.
15. V prípade, ak kvalita dodávky tovaru nebude zodpovedať kvalite uvedenej podľa prílohy č. 2 a 3, 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: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.,
so sídlom: Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, 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.
Čl. IV
Kúpna cena
1. Kúpna cena tovaru je uvedená v kúpnej zmluve. V kúpnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, ktorá sa
určí v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Celková kúpna cena sa určí na základe údajov o celkovej hmotnosti dodávky tovaru uvedenej v dodacom liste.
3. Dodávateľ vystaví a doručí faktúru (vystavenie a doručenie faktúry však nie je podmienkou na zaplatenie kúpnej
ceny) Odberateľovi po riadnom dodaní tovaru.
4. Prílohou faktúry bude príslušný dodací list.
5. Faktúra vystavená Dodávateľom musí spĺňať všetky náležitosti vyžadované pre takýto daňový doklad všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike, resp. v štáte, ktorý pridelil Dodávateľovi
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identifikačné číslo na DPH, pod ktorým v obchode vystupuje. Nariadenia, ktoré sa vzťahujú na CMR a CIM dokumenty
podľa tohto bodu, treba aplikovať vtedy, ak sa štát, ktorý pridelil Odberateľovi identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým si
Odberateľ dodávku tovaru objednáva, bude odlišovať od štátu, v ktorom sa začalo s dodávkou tovaru.
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
na predaj tovarov v rozsahu, v akom ho tieto OOP neupravujú.
3. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto OOP a VOP na 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 Potvrdenia objednávky tovaru pre
objednávky k zmluve o spolupráci, Príloha č. 2 – špecifikácia kvality DDGS, Príloha č. 3 – špecifikácia kvality RES
Tieto osobitné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.01.2021
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