Rámcová zmluva o preprave

1/ Odosielateľ:
Poľnonákup TATRY, a.s.

so sídlom Slavkovská 36, Kežmarok 060 01
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10026/P

IČO: 36 447 927
V mene ktorej koná: JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa, predseda predstavenstva
a

2/ Dopravca:
BuildTrans, s.r.o.

so sídlom Južná trieda 4B, 040 01 Košice-Juh
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 47029V

IČO: 52 592 928

uzatvárajú na základe konsenzu oboch zmluvných strán, v súlade s 610 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb., Obchodný zákonník, túto Rámcovú zmluvu o preprave (ďalej len „Zmluva") v nasledovnom znení:

Článok I
Úvodné ustanovenia
1.Dopravca je obchodnou spoločnosťou/fyzickou osobou podnikateľom oprávnenou/oprávneným na
vykonávanie nákladnej cestnej prepravy na území SR.
2.Odosielateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá okrem iného v rámci predmetu podnikania vyrába
krmivá a kŕmne zmesi, ktoré následne, spolu s ďalšími produktami dodáva svojim odberateľom (ďalej
aj „zásielka").

3.Dopravca vyhlasuje, že je oprávnený a technicky vybavený na realizovanie preprav zásielok pre
Odosielateľa.

Článok II
Predmet Zmluvy
1.Dopravca sa zaväzuje Odosielateľovi, že na základe objednávok bude realizovať prepravy zásielok
podľa či. I bodu 2 tejto Zmluvy spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a Odosielateľ
sa zaväzuje zaplatiť Dopravcovi odplatu za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2.Dopravca sa zaväzuje vykonávať pre Odosielateľa prepravu zásielok s miestom nakládky v sídle
Odosielateľa a s miestom vykládky najmä, avšak nie výlučne, Poprad (ďalej aj „preprava").
3.Zmluvné strany sa dohodli na predpokladanom rozsahu 30 prepráv mesačne. Zmluvné strany berú
na vedomie, že predmetný rozsah je orientačný a nepredstavuje nárokovateľnú časť tejto Zmluvy.
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Článok III
Odplata a ďalšie plnenia
1.Odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť Dopravcovi odplatu za každú prepravu zásielky vo výške 0,72 € za 1
km prejdenej trasy počítanej z miesta nakládky zásielky do miesta vykládky (ďalej len „Odplata").
2.Dopravca má okrem Odplaty nárok na poplatok spojený s vykládkou zásielky vo výške 5 € za každú
zrealizovanú vykládku (ďalej len „Poplatok").
3.Nárok na zaplatenie Odplaty a Poplatku vzniká riadnym vykonaním prepravy a vyložením zásielky
príjemcovi. Odosielateľ uhradí Dopravcovi Odplatu a Poplatok na základe faktúry vystavenej
Dopravcom a doručenej Odosielateľovi vždy po uplynutí obdobia 14 dní za prepravy zrealizované
v tomto období. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry budú riadne vyplnené nákladné prepravné doklady,
resp. doklady o prevzatí zásielky potvrdené príjemcom a to pečiatkou a podpisom alebo určením mena
a priezviska, čísla identifikačného dokladu a podpisom a záznam o prevádzke vozidla nákladnej
dopravy viažuci sa na konkrétnu prepravu.
4.Ak faktúra vystavená Dopravcom nebude obsahovať zákonom stanovené údaje alebo záznam
o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, či nákladné prepravné doklady (doklady o prevzatí zásielky
potvrdené príjemcom) nebudú riadne vyplnené, Odosielateľje oprávnený ich vrátiť Dopravcovi, pričom
lehota na zaplatenie faktúry začína plynúť odo dňa doručenia opravených a doplnených dokladov
(faktúry).
5.Odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť Dopravcovi faktúru v lehote 21 dní odo dňa doručenia faktúry.
6.Súčasťou dohodnutej Odplaty je aj prípadná doba čakania na nakládku zásielky a doba čakania na
vykládku zásielky.
7.Dopravca berie na vedomie, že takto dohodnutá Odplata je konečná a Odosielateľ neznáša viac
náklady Dopravcu spojené s prevádzkou, opravami a údržbou motorových vozidiel používaných
Dopravcom na realizovanie prepráv zásielok.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Povinnosti Dopravcu:

1.1.zabezpečiť prepravu zásielky odborne spôsobilými osobami s primeranými vedomosťami
a skúsenosťami a poučiť ich o právach a povinnostiach spojených s prepravou zásielok
v nákladnej cestnej doprave;
1.2.pristaviť k nakládke zásielky technicky spôsobilé vozidlo, ktoré je zároveň vhodné a spôsobilé
na prepravu dohodnutého druhu a množstva zásielky;
1.3.pristaviť vozidlo k nakládke riadne a včas, v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve;
1.4.vybaviť vozidlo potrebnými pomôckami k zaisteniu a upevneniu zásielky, pokiaľ ich potreba
vyplýva z povahy zásielky alebo jej obalu, a to z hľadiska ochrany zásielky pred vznikom škody
ako aj bezpečnosti prepravy v cestnej premávke;
1.5.vybaviť vozidlo zabezpečovacími prostriedkami, ktoré sú spôsobilé odvrátiť alebo podstatne
znížiť krádež alebo lúpež zásielky;
1.6.zabezpečiť platné poistenie zodpovednosti za škodu v cestnej nákladnej doprave Dopravcu
zodpovedajúce zákonnému rozsahu náhradovej povinnosti a v prípade potreby ho preukázať
Odosielateľovi;
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1.7. vykonať obhliadku zjavného stavu zásielky a jej obalu pri nakládke, prípadné výhrady
zaznamenať do nákladného prepravného dokladu (alebo iného dokladu preukazujúceho
vykonávanie prepravy), oznámiť ich bez zbytočného odkladu Odosielateľovi a vyžiadať si od
neho ďalšie pokyny; ak nákladné prepravné doklady neobsahujú výhradu so stavom zásielky,
v prípade vzniku škody na zásielke, má sa za to, že Dopravca prevzal na nakládke zásielku bez
vád;
1.8.zabezpečiť prítomnosť vodiča na nakládke a skontrolovať správnosť údajov v prepravnom
nákladnom doklade o počte kusov, ich značkách a číslach, prípadný rozpor bez zbytočného
odkladu oznámiť Odosielateľovi a vyžiadať si od neho ďalšie pokyny;
1.9. skontrolovať naloženie zásielky a zodpovedať za jej riadne pripevnenie z hľadiska zabezpečenia
zásielky proti vzniku škody alebo posunu pri preprave ako aj z hľadiska bezpečnosti cestnej
premávky;
1.10.riadne a včas vykonať prepravu z určeného miesta nakládky do určeného miesta vykládky
podľa Zmluvy alebo pokynov Odosielateľa;
1.11.starať sa riadne a s odbornou starostlivosťou o prevzatú zásielku, resp. iné veci, ktoré prevzal
v súvislosti s vykonávaním prepravy;
1.12.riadne vyplniť a kontrolovať riadne a úplné vyplnenie nákladného prepravného dokladu
tretími osobami;
1.13.zabezpečiť bezpečnosť zásielky počas prepravy a počas odstavenia vozidla;
1.14.v prípade vzniku škody na zásielke alebo straty zásielky, vzniku omeškania, túto skutočnosť
bez zbytočného odkladu preukázateľne (vždy aj písomne) oznámiť Odosielateľovi a vykonať
všetky potrebné úkony na minimalizovanie škody;
1.15.v prípade vzniku poruchy počas prepravy, ohrozenia zásielky, zdržania prepravy, škodovej
udalosti alebo inej prekážky brániacej riadnemu ukončeniu prepravy a vydaniu zásielky
príjemcovi, vyžiadať si pokyny od Príkazcu;
1.16.bez súhlasu Odosielateľa neprikladať žiaden ďalší tovar k zásielke počas prepravy
a neprekladať zásielku na iné vozidlo;
1.17.byť prítomný pri vykládke zásielky a spoločne s príjemcom zásielky zistiť zjavný stav zásielky
a jej obalu a súlad predmetu prepravy a počtu kusov s údajmi v nákladnom prepravnom
doklade. Akékoľvek nezrovnalosti bez zbytočného odkladu oznámiť Odosielateľovi a spísať
škodový protokol za prítomnosti tretej, nestrannej osoby alebo prizvať havarijného komisára,
pokiaľ si to vyžaduje rozsah škody;
Povinnosti Odosielateľa:
2.1.informovať Dopravcu o mieste, čase nakládky a mieste, čase vykládky, povahe a množstve
prepravovanej zásielky podľa svojich informácií;
2.2.zaplatiť Dopravcovi dohodnutú odplatu - prepravné;
2.3.dat' Dopravcovi potrebné pokyny v prípade poruchy pri preprave, mimoriadnej udalosti alebo
vzniku škody;
2.4.dat' Dopravcovi výslovný príkaz na poistenie zásielky;
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Článok V
Ďalšie zmluvné dojednania
1.V prípade, ak Dopravca nie je schopný zrealizovať prepravu zásielky na základe objednávky
Odosielateľa z dôvodov na strane Dopravcu, je povinný za seba zabezpečiť náhradu tak, aby preprava
bola zrealizovaná riadne a s odbornou starostlivosťou. Dopravca v prípade realizovania prepravy
treťou osobou, zodpovedá Odosielateľovi akoby prepravu realizoval sám. V prípade realizovania
prepravy treťou osobou, Dopravca je povinný o tejto skutočnosti informovať Odosielateľa s uvedením
identifikácie náhradného dopravcu.
2.Dopravca sa zaväzuje vykonať nakládku zásielky v čase od 7,00 hod. do 14,30 hod a zrealizovať
prepravu, vrátane vykládky zásielky v pracovnej dobe príjemcu zásielky.

Článok VI
Ukončenie zmluvy
1.Túto Zmluvu je možné skončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy
ktorejkoľvek zmluvnej strany.
2.Dohoda musí mať písomnú formu a musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami.
3.Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade porušenia povinnosti
vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu druhou zmluvnou
stranou. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a považuje sa za účinné dňom doručenia
druhej zmluvnej strane.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
1.Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodný zákonník.
2.Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jej podpise po jednom vyhotovení
obdrží každá zmluvné strana.
3.Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňa 1. novembra 2019 a uzatvára sa na dobu určitú, do 30.
októbra 2020.
4.Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, ktorý je jasný a určitý
a na znak súhlasu s ňou ju slobodne a vážne podpisujú.

V Kežmarku dňa 29.10. 2019
Poľnonákup TATRY, a.s.BuildTrans, s.r.o.
BuildTrans, s.r.o.
Južná trieda 4B

JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa,Katarína Baranová

predseda predstavenstva
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