EUROBETON PLUS, s. r. o.

EUROBETON PLUS, s.r.o.
Železničná 4040, 903 01 Senec
IČO: 35880759, IČ DPH: SK2021806347

Všeobecné obchodné a platobné podmienky EUROBETON PLUS, s.r.o.
1.
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Úvodné ustanovenie
Tieto všeobecné obchodné a platobné podmienky sú obchodnými podmienkami v zmysle ustanovenia § 273 obch.
zákonníka a určujú časť obsahu kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.
Odlišná dohoda v kúpnej zmluve má prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných a platobných
podmienok.
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2.1

Zmluvné vzťahy
Zmluvný vzťah vzniká zásadne uzavretím písomnej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Písomnou
kúpnou zmluvou sa tiež rozumie písomná objednávka kupujúceho potvrdená či inak akceptovaná predávajúcim.
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Predmet kúpnej zmluvy
Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previezť na neho vlastnícke právo k nemu
a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.
Tovarom môže byť :
• transportbetón, vyrobený v súlade s technickou špecifikáciou podľa STN EN 206/1
• čerstvý betón a kamenivo, určené pre odber dopravnými prostriedkami zabezpečenými kupujúcim
• betón vyrobený podľa špecifických požiadaviek kupujúceho /betón predpísaného zloženia, zákaznícka receptúra/
• betón pre cementobetónové kryty v súlade s STN 73 6123
• kamenivo stmelené hydraulickým spojivom podľa STN 73 6124, cementová stabilizácia podľa STN 73 6125
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Dodacie podmienky
Dodacie lehoty sa určujú podľa požiadaviek kupujúceho a možnosti predávajúceho. Predávajúci je povinný dodať
kupujúcemu tovar v dohodnutých lehotách. Skôr objednané, plánované a potvrdené objednávky tovaru majú zásadne
vždy prednosť.
Jednotlivé konkrétne dodávky tovaru sa realizujú v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou, ktorá môže byť uzavretá
písomne /listom, faxom, e-mailom/ alebo ústne /telefonicky, pri osobnom rokovaní/. Objednávka musí byť dostatočne
špecifikovaná podľa techn. špecifikácií a musí obsahovať osobu, poverenú kupujúcim prevziať predmet objednávky.
Na základe konkrétnej objednávky od kupujúceho bude dohodnutá dodávka tovaru, miesto a čas dodávky, množstvo
a druh tovaru, spôsob dopravy a údaj o tom, či kupujúci požaduje poskytnutie aj iných súvisiacich služieb /napr.
čerpanie betónu a pod./ Ak dodávku tovaru zabezpečuje predávajúci rozumie sa tým doprava tovaru špeciálnymi
vozidlami – autodomiešavačmi pre betónové zmesi konzistencie S3, alebo vozidlami so sklápacou korbou
/nadstavbou/ pre betónové zmesi konzistencie S1-suché zmesi a kamenivo. Na čerpanie betónových zmesí
konzistencie S3 predávajúci používa špeciálne vozidlo – Čerpadlo na betón. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ceny
dopravy a čerpania betónu uvedené v cenníku predávajúceho platného ku dňu uzavretiu zmluvy, rovnako platí aj pri
prekročení vykládky autodomiešavača ak nie je dohodnuté vopred inak. Ku kúpnej cene predávajúci účtuje DPH
podľa platných právnych predpisov.
Požiadavky na dodávky tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu vždy najneskôr 2 dni pred dohodnutým /nahláseným/
termínom dodania tovaru. Nahlásenie termínu dodania tovaru musí byť zaznamenané u vedúceho výroby. Kupujúci je
povinný uviesť množstvo požadovaného tovaru v konkrétnych dňoch, termín /čas/ dodania a kontakt na zodpovednú
osob, ktorá tovar na stavbe-stavenisku prevezme podpísaním dodacieho listu, prípadne iné požiadavky /napr.
čerpanie betónu/. Týždenná požiadavka bude upresňovaná denne.
Požiadavky na dodávku tovaru v konkrétnom dni oznámi kupujúci predávajúcemu vždy najneskôr jeden deň vopred.
Ak bude kupujúci požadovať uskutočnenie dodávky ešte v ten istý deň, bude dodávka realizovaná podľa dohody
a podľa voľnej kapacity predávajúceho.
Požiadavky na uskutočnenie dodávky tovaru môže kupujúci upresňovať priamo na betonárke predávajúceho, a to
u vedúceho výroby, alebo vedúceho prevádzky.
Kupujúci je oprávnený zrušiť /telefonicky/ potvrdenú objednávku najneskôr do okamihu začatia miešania. Ak dôjde
k zrušeniu objednávky neskôr, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s likvidáciou tovaru,
ktorý bol pre kupujúceho vyrobený a nebol kupujúcim odobratý. Kupujúci je ďalej v tomto prípade povinný nahradiť
predávajúcemu všetky s tým vzniknuté náklady a nahradiť mu všetku škodu, ktorá mu vznikla. Pokiaľ je súčasťou
zrušenej objednávky aj požiadavka kupujúceho na čerpanie betónu, je kupujúci povinný uhradiť aj náklady, ktoré
predávajúci vynaložil v súvislosti s oneskoreným zrušením čerpadla, alebo náklady spojené so zbytočným výjazdom
čerpadla.
Miestom plnenia /určenia/ sa rozumie
• stavba kupujúceho, prípadne bližšie určené miesto určenia dodávky pri tovare dopravovanom predávajúcim
• prevádzka betonárky predávajúceho pri tovare, ktorého prepravu zaisťuje sám kupujúci
V každom jednotlivom prípade dodávky tovaru vyhotoví predávajúci doklad o druhu a množstve dodaného tovaru,
t.j. dodací list. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že dodanie tovaru bolo vykonané predávajúcim riadne
a včas a v súlade so špecifikáciou určenou kupujúcim.
Predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu tovar jeho dodaním na miesto plnenia určené podľa objednávky.
Dodanie tovaru mimo bežného pracovného času zamestnancov predávajúceho je možné len po predchádzajúcej
dohode s vedúcim výroby príp. s vedúcim prevádzky.
Ak je ako miesto plnenia dohodnutá stavba kupujúceho, je kupujúci povinný vytvoriť podmienky pre možnosť plynulej
dopravy tovaru /príp. čerpania betónu/, jeho vykládku a uloženie, a za tým účelom zaistiť :
• Zjazdnosť a prístupnosť príjazdových komunikácií /potrebné uzávery ulíc a chodníkov/

•
•
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Bezpečné a inak vhodné miesto pre umiestnenie dopravn. prostriedkov a všetky nutné bezpečnostné opatrenia
Povolenia vjazdu dopravných prostriedkov /napr. pri dopravných obmedzeniach, ak je to potrebné/
Potrebné očistenie dopravných prostriedkov, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácií
Očistenie komunikácií, budov, pozemkov, ak došlo k takému znečisteniu pri doprave transportbetónu
Prítomnosť svojho zamestnanca alebo iného povereného pracovníka so zodpovednou znalosťou a skúsenosťou,
ktorý je zodpovedný za prevzatie tovaru, za staveniskovú dopravu, ukladanie a ošetrovanie. Len takýto
pracovník môže nariadiť vodičovi pridanie vody, prípadne doplnkovej vopred dohodnutej prísady, pričom
je povinný túto skutočnosť zaznamenať do dodacieho listu.

Kvalita, záruky, zodpovednosť za vady a za škody
Kvalita betónu je stanovená a kontrolovaná podľa STN EN 206-1
Kvalita betónu pre cementobetónové kryty je stanovená a kontrolovaná podľa STN EN 73 6123.
Kvalita kameniva stmeleného hydraulickým spojivom /KSC/ je stanovená a kontrolovaná podľa STN 73 6124.
Kvalita cementovej stabilizácie je stanovená a kontrolovaná podľa STN 73 6125.
Predávajúci má na výrobky vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona o stavebných výrobkoch č. 90/1998 Zb. a vyhl.
č. 158/2004 z. z. v znení neskorších predpisov.
V prípade betónu predpísaného zloženia vyrobeného predávajúcim podľa presného zadania kupujúceho a podľa jeho
receptúry /zákaznícka receptúra/, zodpovedá predávajúci iba za zloženie betónu a nie za jeho konečné vlastnosti.
Predávajúci zaisťuje kontrolu zhody na betonárke v súlade s požiadavkami uvedenými STN. Vzorky, ktoré slúžia na
kontrolu zhody musia byť preukázateľne odobraté, ošetrované a skúšané v súlade s platnými STN.
Zodpovednosť predávajúceho za vady a práva zo zodpovednosti za vady sa riadi príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka.
Predávajúci nezodpovedá za kvalitu tovaru a zbaví sa zodpovednosti za vady tovaru vtedy, ak:
• kupujúci nezabezpečí v mieste odberu tovaru jeho okamžité a kvalitné uloženie, spracovanie a následne ošetrenie
/hlavne betónu/ v súlade s normami STN aj pri použití upravených receptúr t.j. zimné receptúry.
• kupujúci nesprávne manipuluje s tovarom pri jeho ukladaní alebo spracovaní a ak kupujúci alebo tretia osoba
zasiahne do zloženia dodaného tovaru /betónu/ napr. pridaním vody a pod.
• bol tovar vyrobený na žiadosť kupujúceho podľa ním dodanej receptúry
• kupujúcim bol objednaný /špecifikovaný/ tovar /betón/ v rozpore s podmienkami pre jeho použitie.
Správy o výsledkoch kontroly zhody sú uložené na betonárke predávajúceho a sú k dispozícii u vedúceho výroby.
Predávajúci iba na základe písomnej požiadavky kupujúceho, alebo ak je to dohodnuté vopred v kúpnej zmluve,
predloží výsledky kontroly zhody kupujúcemu a poskytne mu kópiu /nie originál/ „protokolov o skúškach betón.zmesí“.
Ak požaduje kupujúci vyhodnotenie zhody tovaru iné ako je uvedené v STN predávajúceho, musí túto požiadavku
vopred jasne špecifikovať a zmluvne dohodnúť vopred v kúpnej zmluve.
Vady tovaru je kupujúci povinný ihneď oznámiť predávajúcemu. Práva zo zodpovednosti je kupujúci povinný uplatniť
písomne u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady. Vady spočívajúce v množstve dodaného tovaru
alebo iné zrejmé vady napr. konzistencia, zloženie výrobku, max. zrno kameniva, a pod. je kupujúci povinný
reklamovať ihneď po prevzatí. V zápise o vade bude uvedená špecifikácia uplatnenej vady, dátum, vyjadrenie
predávajúceho a podpisy osôb oprávnených za kupujúceho a predávajúceho jednať. Zápis o vadách tovaru je
nevyhnutnou podmienkou pre riadne uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.
Ak nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim pri riešení reklamácie k zhode, zaväzuje sa predávajúci i kupujúci
akceptovať výsledky skúšok kvality tovaru od akreditovanej skúšobne.
Náklady spojené s oprávnenou reklamáciou nesie predávajúci, náklady spojené s reklamáciou, ktorá nebola
oprávnená nesie kupujúci.
Ceny a platobné podmienky
Všetky ceny za dodávku tovaru a za poskytnuté služby sú v zmysle platného zákona o cenách dohodnuté medzi
predávajúcim a kupujúcim. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ceny uvedené v cenníku predávajúceho platného ku
dňu uzavretiu zmluvy. Ku kúpnej cene predávajúci účtuje DPH podľa platných právnych predpisov.
Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá zľava z ceny uvedenej v cenníku, platí táto dohodnutá zľava len
pre prípad dodržania platobných podmienok zo strany kupujúceho.
Dodávky tovaru je predávajúci oprávnený účtovať vždy priebežne po ich uskutočnení /najneskôr do 15 dní/. Splatnosť
faktúry je 14-dňová a začína plynúť odo dňa jej vyhotovenia, ak nie je dohodnuté inak. Pri nejasnostiach sa má za to,
že faktúra bola prevzatá kupujúcim tretí deň od jej vyhotovenia.
V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Ak bude kupujúci v omeškaní so zaplatením aj keď len časti kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený zastaviť dodávky
tovaru, požadovať zaplatenie záloh na ďalšie dodávky tovaru vo výške kúpnej ceny za tieto ďalšie požadované
dodávky, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Záverečné ustanovenie
Kúpna zmluva sa uzatvára podľa §409 a obch. zákonníka, ktorým sa riadia aj práva a povinnosti strán.
Kúpna zmluva môže byť menená alebo zrušená len dohodou strán v písomnej forme. Meniť kúpnu zmluvu pritom
možno len formou písomných dodatkov, číslovaných, datovaných a riadne podpísaných dodatkov k zmluve.
Účastníci vyhlasujú, že kúpnu zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez nátlaku, a že jej obsah zodpovedá ich
slobodnej a pravej vôli. Na dôkaz toho ju podpisujú.
Nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy sú tieto Všeobecné obchodné a platobné podmienky.
Ceny v cenníku sú orientačné, nakoľko s každých odberateľom je možné dohodnúť individuálnu cenu, a to
v závislosti od rôznych kritérií /dopyt, ponuka, objednané množstvo a pod./

V Senci dňa 01.01.2010

Za predávajúceho : Ing. Róbert Beták
Vedúci prevádzky

