Rámcová zmluva na dodanie tovaru
„Krmivá“
uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. a § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení jeho neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
Zastúpený : Ing. Ivanom Seňkom – riaditeľom podniku
IČO : 31256481, DIČ : 2021710592, IČ DPH : SK2021710592
Bankové spojenie : VÚB Trebišov, č.ú.: 1688384755 / 0200
organizácia vedená v Registri neziskových organizácií, OÚ v Košiciach, reg.č. OVVS/62/2002

(ďalej ako „kupujúci)
a
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
Zastúpený : Ing. Jaroslavom Spišákom - konateľom
IČO : 36204447, DIČ : 2020032003, IČ DPH : SK2020032003
Bankové spojenie : VÚB Trebišov, č.ú. 1450115758 / 0200
spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka 12249/V

(ďalej ako „predávajúci)
Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení zmluvy :
ČLÁNOK I.
Predmet zmluvy
1.

2.

3.

4.

5.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať pre kupujúceho tovar v rozsahu
určenom kupujúcim a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu,
ako aj ďalšie podmienky dohodnuté touto zmluvou.
Predmetom rámcovej dohody je dodávka krmív, kŕmnych surovín a doplnkových krmív
kupujúcemu za účelom výkonu činnosti kupujúceho v rozsahu dohodnutom s predávajúcim
touto zmluvou a pre jeho prevádzky chovu hospodárskych zvierat.
Zmluvné strany sa dohodli na dodávkach tovaru určených podľa druhu krmiva a rámcových
množstvách tovaru, takto :
3.1. Obilniny zrno suché...................................... 200 t / rok
3.2. Obilniny zrno konzervované......................... 170 t / rok
3.3. Objemové krmoviny suché......................... 1000 t / rok
3.4. Objemové krmoviny silážované.................. 3000 t / rok
3.5. Kŕmne suroviny potravinárske..................... 180 t / rok
3.6. Doplnkové krmivá......................................... 100 t / rok
3.7. Kompletné kŕmne zmesi............................... 350 t / rok
Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zmluvy si každoročne aktualizujú dohodnutý rámec
jednotlivých druhov tovaru, podľa bodu 3. pre nasledujúce obdobie, spravidla na obdobie
minimálne jedného roka. Rozsah rámca jednotlivých druhov tovaru je kupujúci oprávnený
počas trvania tejto zmluvy navýšiť maximálne o 50 %.
Predávajúci sa zaväzuje, že počas trvania zmluvy bude udržiavať objem zásob tovaru minimálne
na úrovni 10 % z objemu jednotlivých druhov tovarov uvedených v bode 3.1. až 3.4. Predávajúci
zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu tým, že nedodal tovar, uvedený v bode 3.1. až
3.4., v požadovanej lehote, z dôvodu neplnenia záväzku podľa prvej vety.
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6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

Predávajúci sa zaväzuje, že ním dodávaný tovar bude spĺňať požiadavky slovenských a
európskych noriem na jednotlivé druhy tovaru.
Predávajúci, ktorý prevzal objednávku na dodávku tovaru v súlade s touto zmluvou, sa zaväzuje
dodať objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a predávajúcemu zaplatiť riadne a
včas za dodané plnenie dohodnutú cenu podľa článku II. tejto zmluvy.
Miestom dodania tovaru je spravidla sídlo alebo skladovacie prevádzky predávajúceho alebo
iné miesto určené kupujúcim. Predávajúci znáša náklady na dopravu do miesta dodania.
predávajúci
Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom uvedenom na dodacom liste, ktorým
kupujúci osvedčuje dodanie tovaru resp. jeho naskladnenie na kupujúcim určené miesto.
Predávajúci sa zároveň zaväzuje zabezpečiť pre kupujúceho skladovanie tovaru v predávajúcim
prevádzkovaných skladovacích priestoroch, jeho vyskladnenie a následnú prepravu (ďalej ako
„skladovanie) a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu osobitnú odplatu za skladovanie
podľa článku II. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na rezervovanej kapacite skladovacích priestorov v objeme podľa
bodu 3., ktorú sa predávajúci zaväzuje zabezpečiť pre kupujúceho počas trvania zmluvy.
Predávajúci zodpovedá za tovar v plnom rozsahu počas skladovania, vyskladnenia a dopravy
tovaru k predávajúcemu a zaväzuje sa vykonať všetky opatrenia na ochranu vlastníctva tovaru
a jeho kvalitatívnych parametrov na vlastné náklady.
Predávajúci sa zaväzuje zrealizovať pokyn kupujúceho na vyskladnenie tovaru prijatý do 7:30
hod. v termíne určenom kupujúcim v pokyne a najneskôr do 12:00 hod. dňa, kedy prijal pokyn
a podľa druhu a množstvo tovaru požadovanom pokynom kupujúceho. Predávajúci zodpovedá
za škodu spôsobenú kupujúcemu tým, že nedodal pokynom požadovaný tovar alebo nedodal
tovar v požadovanom termíne podľa prvej vety.
Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah a množstvo skutočne vyskladneného tovaru sa bude
odvíjať od aktuálnych potrieb kupujúceho.
Predávajúci prehlasuje, že je schváleným výrobcom krmív a krmivárskym podnikom podľa
platnej legislatívy EÚ a SR.
ČLÁNOK II.
Cena tovaru a platobné podmienky

1.

2.

3.

Kúpna cena tovaru je stanovená dohodou účastníkov tejto zmluvy a v súlade so zákonom
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou NR SR č. 87/1996 Z.z., ktorou
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe určenia cien jednotlivých druhov tovaru, takto :
2.1. Fixnou cenou, uplatní sa u tovaru uvedeného v článku I. bode 3.3. a 3.4.
2.2. Variabilnou cenou, uplatní sa u tovaru uvedeného v článku I. bode 3.1., 3.5. a 3.7.
2.3. Kombinovanou cenou, uplatní sa u tovaru uvedeného v článku I. bode 3.2.
Zmluvné strany dohodnú cenu tovaru pri vystavení každej jednotlivej objednávky.
Fixná cena tovaru je cena stanovená dohodou zmluvných strán v zmluve, ktorá sa môže zmeniť
len na základe zmeny spotrebiteľských cien podľa údajov štatistického úradu :
3.1. inflácie, na základe vyhlásenia štatistického úradu o výške inflácie za predchádzajúci
kalendárny rok, pričom cena sa môže upraviť o príslušnú % zmenu inflácie;
3.2. spotrebiteľských cien, na základe údajov štatistického úradu o zmene spotrebiteľskej
ceny za porovnávané obdobie v porovnaní s cenou k 1.1. kalendárneho roka, pričom
cena sa pre nasledujúce obdobia môže upraviť o príslušnú % zmenu spotrebiteľských
cien.
Zmenu ceny je predávajúci oprávnený vykonať jednostranne oznámením o zmene ceny, pričom
účinnosť zmeny nastáva od 1. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

oznámenia o zmene ceny kupujúcemu.
Variabilná cena tovaru je cena stanovená dohodou zmluvných strán na základe údajov o cenách
na komoditných burzách, aktuálnych trhových cien, alebo v cenníkoch výrobcov ekvivalentných
tovarov, ak sa s daným tovarom neobchoduje na burze.
Kombinovaná cena tovaru je cena tovaru, ktorého základ tvorí tovar ocenený variabilnou cenou
a spôsob jeho úpravy pred predajom (mletie a konzervovanie) je ocenený fixnou cenou.
Zmluvné strany sa dohodli na fixnej cene platnej ku dňu podpisu zmluvy u tohto tovaru :
6.1. Seno voľne ložené............................ 55 EUR/t
6.2. Slama voľne ložená.......................... 35 EUR/t
6.3. Objemové krmoviny silážované........ 28 EUR/t
Kombinovanú cenu zmluvné strany dohodli pri tovare Obilniny zrno konzervované.
Fixná cena za úpravu tohto tovaru sa dohodla vo výške 35 EUR/tonu.
Zmluvné strany sa dohodli na odplate za skladovanie tovaru uvedeného v čl. I bode 3. takto :
8.1. Skladovanie............... 1,5 EUR/tona/mesiac (každý začatý kalendárny mesiac)
8.2. Vyskladnenie............. 2,5 EUR/tona
Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu zľavu v % z hodnoty mesačného objemu
skladovania tovaru, ak v príslušnom kalendárnom roku dosiahne rezervovaná kapacita
skladovacích priestorov objem, takto :
9.1.
2 % zľava pri rezervovanej kapacite 500 – 1000 t za rok
9.2.
5 % zľava pri rezervovanej kapacite 1000 – 2000 t za rok
9.3. 10 % zľava pri rezervovanej kapacite 2000 – 5000 t za rok
9.4. 15 % zľava pri rezervovanej kapacite 5000 – 9000 t za rok
Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za dodaný tovar, na základe kupujúcim potvrdenej
výdajky tovaru. Ak kupujúci pri plnení objednávky preberá tovar v čiastkových plneniach je
predávajúci oprávnený vystaviť faktúru za skutočne prevzaté množstvá tovaru za kalendárny
mesiac. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za skladovanie na základe objemu
skladovaného tovaru za kalendárny mesiac.
Faktúry budú vystavené s termínom splatnosti 60 dní odo dňa vystavenia faktúry.
V prípade, že kupujúci neuhradí cenu tovaru v lehote splatnosti, predávajúci má právo
na úroky z omeškania z neuhradenej sumy vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby NBS platnej
v prvý deň omeškania.
ČLÁNOK III.
Ostatné dojednania

1.

2.

3.

Poskytovateľ je povinný zabezpečovať dodávky tovarov a poskytovať dohodnuté služby
s odbornou starostlivosťou tak, aby sa dosiahol bezproblémový chod prevádzok kupujúceho, to
však nezbavuje zákonnej zodpovednosti kupujúceho za zabezpečenie zákonných povinností
vyplývajúcich z chodu jeho spoločnosti.
Vady zjavné, kvalitatívne alebo množstevné, zistené pri prevzatí tovaru, bude kupujúci
reklamovať ihneď a to tak, že vadný tovar resp. tovar, ktorý nemá vlastnosti určené touto
zmluvou neprevezme a na dodacom liste vyznačí nedostatky, následne kupujúci určí náhradnú
lehotu, v ktorej je predávajúci povinný dodať objednaný tovar resp. reklamované množstvo
tovaru.
Ďalšie reklamácie na dodaný tovar budú zo strany predávajúceho vybavené najneskôr do 3
(troch) pracovných dní od momentu doručenia reklamácie. Prípadné nároky z vád tovaru budú
riešené v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Kupujúci je povinný doručiť
reklamáciu predávajúcemu poštou, e-mailom alebo faxom, a to bezodkladne po zistení vady na
dodanom tovare.
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4.

Kupujúci má nárok na náhradu škody spôsobenú zanedbaním povinností vyplývajúcich
predávajúcemu z tejto zmluvy alebo za škodu spôsobenú predávajúcim pri výkone dohodnutých
činností. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody za škody spôsobené vykonanými
činnosťami, ak boli vykonané podľa pokynov objednávateľa.
ČLÁNOK IV.
Trvanie a zánik zmluvy

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a minimálne na obdobie do 31.12.2020.
Zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak :
2.1. niektorá zo zmluvných strán poruší alebo porušuje svoje povinnosti ustanovené touto
zmluvou, a k náprave nedôjde ani po predchádzajúcom písomnom upozornení, alebo
2.2. niektorá zo zmluvných strán sa dostane do úpadku alebo mu preukázateľne úpadok
hrozí.
Zmluvná strana, ktorá porušila zmluvné podmienky, nemá nárok na náhradu škody.
Za nemožnosť plnenia sa považuje, ak niektorá zo zmluvných strán svoj záväzok nemôže splniť
v dôsledku zmeny právnych predpisov, ktoré zakazujú alebo podstatne obmedzujú činnosť, ku
ktorej sa touto zmluvou zaviazala, V takomto prípade zmluva zaniká dňom doručenia
písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať po uplynutí minimálnej doby trvania
uvedenej v bode 1 a vo výpovednej lehote 6 mesiacov, ktorá začína plynúť nasledujúcim dňom
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Zánik tejto zmluvy po účinnosti tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu a/alebo zrušenie
zmluvy sa v žiadnom rozsahu nedotkne ustanovení, z ktorých obsahu vyplýva, že majú vyvolávať
právne účinky aj v prípade takéhoto zániku.
ČLÁNOK V.
Dôverné informácie

1.

2.

3.

Dôvernými informáciami sa na účely tejto zmluvy rozumejú všetky informácie, údaje alebo iné
skutočnosti, o ktorých sa zmluvná strana dozvedela v spojení s touto zmluvou.
Dôverné informácie nemôžu byť sprístupnené tretej osobe bez výslovného predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, ak táto zmluva neustanovuje inak, alebo ak z tejto
zmluvy nevyplýva inak. Predávajúci berie na vedomie, že táto zmluva ako aj objednávky
a faktúry vystavené v súlade s touto zmluvou budú zverejnené.
Každá zmluvná strana je povinná, ak z tejto zmluvy nevyplýva inak, zachovávať mlčanlivosť o
dôverných informáciách a je povinná zabezpečiť, aby žiadna dôverná informácia nebola
sprístupnená bez súhlasu druhej zmluvnej strany, a to či už úplne alebo čiastočne, tretej osobe;
tým nie sú dotknuté povinnosti zmluvných strán v oblasti sprístupňovania informácií podľa
platnej právnej úpravy.
Ak si zmluvné strany pri rokovaní o uzavretí tejto zmluvy navzájom poskytli informácie
označené ako dôverné, nesmie ich zmluvná strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradiť
tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.
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ČLÁNOK VI.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

Právne úkony neupravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
a Občianskeho zákonníka.
Zmluvu je možné meniť len za podmienok dohodnutých v zmluve písomnými dodatkami
alebo dodatkami po vzájomnej dohode a ich obojstrannom podpise.
Zmluva nadobúda platnosť podpismi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po
jej zverejnení.
Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia
a poskytovateľ jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že táto
zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola uzatvorená v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok.
V Zemplínskej Teplici, dňa 20.1.2017.

...........................................................
Ing. Ivan Seňko
Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
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Ing. Jaroslav Spišák
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
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