LIHIT
Rámcová kúpna zmluva č. 2076/VSK/2020
uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

medzi:

Kupujúcim :

Poľnonákup TATRY, a.s.

Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
zastúpeným :
E-mailová adresa kupujúceho pre zasielanie faktúr v elektronickej podobe :

IBAN:SK9731000000004310184800
SWIFT:LUBASKBX
IČO:36447927
IČDPH:SK2020021058
a
Predávajúcim :

Calmit, spol. s r.o.
Gaštanová 15

811 04 Bratislava
zapísaná v obeh. registri vedenom Okresným súdom
v Bratislave 1 v odd. : Sro vo vi. č. 26739/B.
zastúpeným :Dr. Ing. Petrom Vanišom, konateľom

IBAN:SK4509000000005024219050
SWIFT:GIBASKBX
IČO:36172162
IČDPH:SK2020036172
takto:
I. Predmet zmluvy
1.Predmetom zmluvy je dodávka výrobkov podľa platného cenníka predávajúceho a platných dodacích
podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.Predmet zmluvy sa špecifikuje dodacími listami, resp. ložnými listami, vystavenými na základe objednávky
kupujúceho, ktorá musí obsahovať aj miesto vykládky.
3.Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu podľa či. II tejto zmluvy.
II. Cena
1.Cena je stanovená dohodou zmluvných strán. Základom pre stanovenie zmluvnej ceny je jednotková cena
uvedená v platnom cenníku výrobkov predávajúceho a množstvá dodaného tovaru uvedeného v dodacom
resp. ložnom liste.
K cenám bude účtovaná DPH v zákonnej výške.
2.Predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu z ceny uvedenej v cenníku vo výške 20 %, pokiaľ nebude
v jednotlivých prípadoch dohodnuté inak.
3.K cene tovaru sa pripočítajú nutné príplatky podľa platných dodacích podmienok.
4.Predávajúci si v prípade výrazných zmien cien vstupov vyhradzuje právo zmeny ceny aj v priebehu roka.
Zmenu ceny je povinný oznámiť kupujúcemu minimálne 1 mesiac vopred. Zmena sa vykoná formou
dodatku k tejto zmluve.

1.

III. Doba plnenia
Termín dodávok je obdobie od dátumu uzavretia tejto zmluvy do 28.2.2021. Tovar bude dodávaný na
základe záväzných objednávok predložených kupujúcim.
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1.

IV. Miesto plnenia
Ak nie je dohodnuté inak, miestom plnenia je sklad kupujúceho.
Adresa:
J^.L^^H^.^. T^I^^i "••^•
psč.: ...^.í?....^.i.
Tel.: ..^.^.h..'.^Í?r...irí..'Í^.

alebo sklad predávajúceho:
Adresa :

Calmit spol. s r.o.
resp.Calmit spol. s r.o.resp.
Calmit spol. s r.o.
BratislavaBratislavaBratislava
závod Tisoveczávod Margecanyzávod Žirany

980 61 Tisovec055 40 Margecany951 74 Žirany
2.

Podmienkou plnenia v sklade kupujúceho je objednávanie min. množstva / 5 ton / a ucelených balení
/palety/.

1.

V. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
Kupujúci sa stáva vlastníkom dodaného tovaru v okamihu zaplatenia.

1.

VI. Nebezpečie škody na tovare
Nebezpečie škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď mu bude tovar odovzdaný.

VII. Platobné podmienky
1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu / resp. zostatok kúpnej ceny / podľa či. II tejto
zmluvy za jednotlivé dodávky najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry.
2.Pri platbe v hotovosti, na predfaktúru alebo zrýchlenou platbou do 5 dní poskytne predávajúci kupujúcemu
skonto 3 % z čiastky platenej v predmetnej faktúre. Formu úhrady musí kupujúci uviesť už na objednávke.
3.Súčet všetkých neuhradených faktúr v lehote splatnosti (kreditný limit) nesmie prekročiť čiastku 10000,- €.
Pri jej prekročení má predávajúci právo odmietnuť ďalšiu dodávku, pokiaľ suma neuhradených faktúr znova
neklesne pod kreditný limit. Nepotvrdenie objednávky / odmietnutie dodávky z dôvodu prekročenia
kreditného limitu sa nebude považovať za porušenie tejto zmluvy zo strany predávajúceho.
4.V prípade dodávok mimoriadneho rozsahu predávajúci po vzájomnej dohode s kupujúcim vystaví zálohovú
faktúru, prípadne zmluvné strany dohodnú zvláštny režim úhrad.
5.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu platobných podmienok podľa tohto článku a zmenu poskytnutej
zľavy podľa či. II. bod 2 a či. VII. bod 3 tejto zmluvy v prípade, že kupujúci sa nachádza v omeškaní s
platbou alebo inak neplní ustanovenia tejto zmluvy.
6.V prípade, že sa kupujúci nachádza s úhradami faktúr v meškaní, má predávajúci právo od tejto zmluvy
odstúpiť. Omeškanie kupujúceho s úhradou faktúry je podstatným porušením zmluvnej povinnosti.
7.Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na posielanie alebo sprístupnenie faktúr elektronicky podľa 71 ods.1
písm. b) Zákona o DPH.
8.Kupujúci sa zaväzuje akcie zamerané na prechodné zníženie cien tovarov dodávaných predávajúcim
realizovať po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.
9.Zmluvné strany sa ďalej dohodli na tom, že účinnosť tejto Zmluvy zaniká dňom, keď na Kupujúceho alebo
Predávajúceho bude vyhlásený konkurz, začatá exekúcia alebo povolená reštrukturalizácia, dňom vstupu
Kupujúceho alebo Predávajúceho do likvidácie. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne uhradiť všetky dlžné
čiastky vzniknuté v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, a to ku dňu vyhlásenia konkurzu, začatia exekúcie,
povolenia reštrukturalizácie alebo vstupu do likvidácie.

1.

VIII. Zmluvné pokuty
Pri nedodržaní doby splatnosti daňového dokladu za dodaný tovar, predávajúci má právo uplatniť nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

IX. Vrátenie a zber paliet
1.Kupujúci môže vrátiť len EUR palety nepoškodené do 9 mesiacov od dátumu prevzatia na ktoromkoľvek
závode predávajúceho. Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom.
2.Predávajúci poskytuje pre kupujúceho voliteľnú službu „zber paliet". Pri jej objednaní sa Kupujúci zaväzuje
zaplatiť predávajúcemu poplatok za zber paliet vo výške 1,5 EUR/ paleta bez DPH. Cena je platná pre
prevádzky kupujúceho na území SR. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán. K cenám bude účtovaná
DPH v zákonnej výške.
3.Predávajúci zabezpečí zber paliet od kupujúceho najneskôr do 30 dní od písomnej objednávky kupujúceho.
4.Predávajúci vystaví kupujúcemu na predmet zmluvy podľa či. IX bodu 2 (služba zber paliet) faktúru
a zároveň vystaví na zozbierané palety dobropis vo výške ich pôvodnej predajnej ceny.
5.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za zber paliet do 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia
faktúry. Predávajúci je povinný zaplatiť kupujúcemu dobropis za palety v plnej výške do 14 kalendárnych dní
odo dňa jeho vystavenia. Kupujúci týmto zároveň súhlasí s možnosťou vzájomného zápočtu.
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6.

Ak nie je dohodnuté inak, miestom plnenia je sklad kupujúceho.

Adresa:

..^S'^SS7IľÍ^^
PSČ.: ..?S?..
Tel.: ...PSí

7.Podmienkou plnenia v sklade kupujúceho je minimálny odber 50 kusov EUR paliet spínajúcich podmienky
uvedené v bode V. Ak si kupujúci objedná zber paliet a nebude mať k odberu ani len minimálne množstvo
50 ks EUR paliet má predávajúci právo účtovať kupujúcemu náklady, ktoré mu tak vznikli.
8.Zber paliet bude prebiehať nasledovným spôsobom :
1.Kupujúci nám písomne oznámi, že má záujem o vrátenie paliet s uvedením počtu
a presnej adresy, kde budú palety pripravené.
2.Zo strany kupujúceho požadujeme k dispozícii 2 pracovníkov pri preberaní paliet a vysokozdvižný
vozík.
3.Prebierku budú realizovať pracovníci kupujúceho, vodič len kontroluje technický stav paliet.
4.Oprávnené pripomienky vodiča musia byť akceptované I
Preberané palety musia spĺňať nasledovné formálne náležitosti a technické parametre :
Formálne náležitosti EUR palety :

-pravý klátik (minimálne 1) musí mať viditeľnú značku EUR (nie BRAMAC)
-stredný klátik (minimálne 1) musí mať čitateľný kód výrobcu palety
-ľavý klátik (minimálne 1) musí mať ochrannú známku schvaľujúcej železnice.
Technické parametre paliet:
z hľadiska použiteľnosti paliet pre podmienky závodu Tisovec musia palety spĺňať minimálne kritéria :
-všetky dosky by mali byť celistvé, nesmú bvť zlomené
-nosné dosky (podstava a priečne) nesmú byť nahnité
-nosné dosky (podstava a priečne) nesmú byť priečne prasknuté a pozdĺžne prasknutie
môže byť do takej miery, aby nebola ohrozená bezpečná manipulácia so záťažou minimálne 1200 kg
-praskliny na klátikoch môžu byť v rozsahu, aby nebola ohrozená bezpečná manipulácia so záťažou

minimálne 1200 kg
-krajné dosky ložnej plochy musia byť celistvé v takej miere, aby nedochádzalo k poškodeniu obalov
uložených výrobkov
-palety by nemali byť mokré
-klince musia byť zapustené, nesmú vyčnievať nad úrovňou dosky.
Na všetky palety, prebraté pri prebierke u kupujúceho, bude v plnej výške vystavený dobropis.
9.Nebezpečie škody na prepravovaných paletách prechádza okamihom prevzatia na predávajúceho.

X. Záverečné ustanovenia
1.Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť dohodou oboch zmluvných strán, uskutočnenou písomnou formou.
2.Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán a zároveň ruší účinnosť predchádzajúcej
zmluvy a všetkých jej dodatkov.
3.Súčasťou kúpnej zmluvy je výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list a osvedčenie o registrácii
DPH.
4.Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.
5.Zmluva je platná od dátumu podpísania do 28.2.2021, ak nebude dohodnuté inak.

É

V Bratislave, dňa 1.3.2020V ...^S.^^r.Ty:.dňa

za predávajúceho :za kupujúceho :

S'T!Í-SPI. s r.o.

'/r.

•

•

7' ''^' -••'-^
•-' 1-3-í*-

Dr. Ing. Peter Vaniš
konateľ spoločnosti
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iuniT
spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava

iCENN IK VÝROBKOV
platný od 01.03.2020
Názov výrobku

Jednotková cena

DPH

DAP (Incoterms 2010)

20%

Cena s DPH

EN 459-1 CL90-S
^•

'•

•/^^^;^-.' •• •• -

••^•^' SPEZIKALK

•/••••:^.•••••••.•. ••:• : ,,,:..

. •••

"". . •

VZDUŠNÉ BIELE VÁPNO 90 HASENÉ
137,00 EUR/t

balené, paletované

27,40 EUR/t

164,40 EUR/t

fóliované
EN 459-1 CL90-Q

FEINKALK
BIELE
VÁPNO 90 NEHASENÉ
VZDUŠNÉ
balené, paletované

150,50 EUR/t

30,10 EUR/t

180,60 EUR/t

158,50 EUR/t

31,70 EUR/t

190,20 EUR/t

fóliované
balené, paletované
fóliované v PE vreciach
(len v závode Margecany)
EN 459-1 CL80-S

SPEZIKALK
VZDUŠNÉ BIELE VÁPNO 80 HASENÉ
129,50 EUR/t

balené, paletované

25,90 EUR/t

155,40 EUR/t

fóliované
STN 72 1217,72 1220

VÁPENEC VEĽMI JEMNE MLETÝ
druh 7, balený, paletovaný

78,00 EUR/t

15,60 EUR/t

93,60 EUR/t

fóliovaný

FLÓRA KALK - JEMNE MLETÝ VÁPENEC
16,60 EUR/t

99,60 EUR/t

CEVAMIT (na objednávku)
800,00 EUR/t 160,00 EUR/t
paletovaný, fóliovaný

960,00 EUR/t

balený, paletovaný

83,00 EUR/t

fóliovaný

Kontakt:
závod Tisovec

tel/fax 047/5616126
tebfax 047/5616127
odbyt-tisovec@calmit.sk

závod Žirany

závod Margecany

tel 037/6927734
fax 037/6927735

tel 053/4813323
fax 053/4813373

odbyt-zirany@calmit.sk

odbyt-margecany@calmit.sk

ILfniT
spol. s r.o ., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava

CENNÍK VÝROBKOV
platný od 01.03.2020
Názov výrobku

Jednotková cena

DPH

DAP (Incoterms 2010)

20%

Cena s DPH

FLUIDNÝ VÁPENEC
balený, paletovaný

79,00 EUR/t

15,80 EUR/t

94,80 EUR/t

fóliovaný

Kontakt:
závod Žirany

závod Margecany

tel/fax 047/5616127

tel 037/6927734
fax 037/6927735

tel 053/4813323
fax 053/4813373

odbyt-tisovec@calmit.sk

odbyt-zirany@calmit.sk

odbyt-margecany@calmit.sk

závod Tisovec
tel/fax 047/5616126

ILfflIT
C A L M I T spol. s r.o.
811 04 Bratislava

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY
Tieto dodacie a platobné podmienky spoločnosti Caimit s.r.o. (ďalej predávajúci) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej
medzi predávajúcim a kupujúcim a platia pre všetky vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Všeobecne
1. Pokiaľ nie je v zmluve, resp. v dodacích a platobných
podmienkach dohodnuté Inak, platia príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
Objednávanie
1.Všetky objednávky sa považujú za záväzné, akonáhle sú doručené
predávajúcemu. Bezprostredne po obdržaní objednávky sú
podnikané kroky k zabezpečeniu dodávky objednaného tovaru.
2.Objednávky sa realizujú faxom, e-mailom alebo poštou. Z dôvodov
urýchlenia vybavenia objednávky sa odporúča objednávku poslať
faxom, e-mailom na príslušný výrobný závod. Bez písomnej formy
nebude objednávka vybavená.
3.V prípade odstúpenia od objednávky sa postupuje podľa
Obchodného zákonníka.
Realizácia dodávok
1.Tovar je dodávaný z výrobného závodu Tisovec, Žirany a závodu
Margecany.
2.Dodacia lehota tovaru pri ucelenej dodávke je 5 pracovných dní,
počínajúc nasledujúcim dňom po doručení objednávky.
3.V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred
dohodnúť termín a miesto odberu minimálne deň vopred.
4.Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutej lehote alebo do 3
dní od vyzvania k odberu. Pokiaľ tak nevykoná, predávajúci účtuje
skladné vo výške 0,7 EUR/m2 za deň zabranej skladovej plochy.
5.Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok ako
sú prípady zásahu vyššej moci, ako je prerušenie dodávky
elektrickej energie, porucha na výrobnom zariadení, dopravná
kolízia, nepredvídaná zmena počasia a pod.
Miesto plnenia
1.Ak nie je dohodnuté inak, miestom plnenia je sklad kupujúceho
alebo v prípade vlastného odberu tovaru sklad predávajúceho vo
výrobnom závode Tisovec, Žirany a Margecany.
2.V prípade odberu tovaru vo výrobnom závode vlastnou dopravou
zaistí predávajúci bezplatne naloženie výrobkov na dopravný
prostriedok kupujúceho. Kupujúci umožní bezpečnú nakládku na
vlastný dopravný prostriedok.
3.V prípade ucelených dodávok zabezpečených prepravnými
prostriedkami predávajúceho, sa v kúpnej zmluve, alebo
objednávke dohodne ako miesto plnenia sklad, alebo stavba
kupujúceho. Ten je povinný zaistiť neodkladné odobratie tovaru,
vrátane jeho vyloženia.
4.Predávajúci zabezpečuje dopravu do 5 pracovných dní len pri
ucelených objednávkach ( kamión > 20 ton alebo železničný vagón
40 ton, resp. 20 ton). V prípade nižšej objednávky ako 20 ton má
predávajúci právo predĺžiť dodaciu lehotu z dôvodu zabezpečenia
vyťaženia vozidla.
5.Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť zabezpečená prístupová
komunikácia pre ťažké nákladné automobily a tiež
neodkladné
vyloženie tovaru kupujúcim. V opačnom prípade zodpovedá
kupujúci za vzniknuté škody a hradí dodatočné náklady.
Príplatky za dopravu podlimitných množstiev
1. V prípade požiadavky na dopravu podlimitného množstva (menej
ako 5 ton) predávajúci má právo účtovať príplatok 17 EUR za
každú tonu chýbajúcu do limitného množstva.
Zľavy pri odbere vlastnou dopravou u balených výrobkov
1. Ak kupujúci prevezme tovar v niektorom z výrobných závodov
predávajúceho, poskytne mu predávajúci zľavu vo výške 7,- EUR/t.
Cena
1. Cena za balený tovar sa rozumie DAP (Incoterms 2010) sklad
kupujúceho na území Slovenskej republiky. Cena za volne ložený
tovar alebo tovar určený na export je stanovená v kúpnej zmluve.
Príplatky za dopravu volne ložených výrobkov
1. Pri preprave ŽSR bude predávajúci účtovať prepravné v skutočnej
výške a prepravu prázdneho RAJ vozňa hradí kupujúci, ak nie je
dohodnuté inak.

Platobné podmienky
1.Tovar dodávame výhradne až po úhrade s výnimkou
osobitných zmlúv. Zálohová faktúra sa vystaví okamžite po
obdržaní záväznej objednávky.
2.Tovar sa stáva majetkom kupujúceho okamihom zaplatenia
tovaru.
Obaly
1.Balený tovar je podľa druhu balený v papierových vreciach
na paletách EUR.
2.Hmotnosť baleného tovaru sa uvádza vrátane obalu.
Prípustná hmotnostná tolerancia jednej vážiteľnej jednotky
(t.j. jedného vreca, palety a pod.) je +-2%.
3.Palety EUR 120x80 účtujeme ako tovar v cene 10 EUR/ks
/bez DPH/.
4.Naspäť prijímame len palety EUR, nepoškodené, DAP sklad
Tisovec, Žirany resp. Margecany. Pri vrátení paliet
železnicou, je potrebné uviesť cieľovú stanicu príslušného
výrobného závodu.
5.Kupujúci môže vrátiť palety do 9 mesiacov od dátumu
prevzatia. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné
náklady.
6.Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej
faktúry a dodacím listom.
7.Nepoškodené vrátené palety, DAP sklad predávajúci, budú
kupujúcemu dobropisované v plnej výške do 14 dní od
dátumu prevzatia.
8.Vrátené EUR palety, ktoré nie sú v súlade s podmienkami
na prevzatie EUR paliet je kupujúci povinný odviezť na
vlastné náklady do 30 kalendárnych dní. Po tomto termíne
predávajúci za tieto palety nenesie zodpovednosť.
9.V prípade, že kupujúci bude mať záujem o službu
predávajúceho (zber paliet), môže v zmysle Rámcovej
kúpnej zmluvy o takúto službu požiadať.
Skladovanie
1.Skladovanie treba zabezpečiť podľa pokynov uvedených v
technických listoch jednotlivých výrobkov resp. na obale
výrobkov.
2.V prípade baleného vápenného hydrátu a baleného vápna,
treba bezpodmienečne zabezpečiť, aby pri zmenách
vonkajšej teploty nedošlo k poškodeniu materiálu
skondenzovanou vzdušnou vlhkosťou.
Fakturácia, reklamácie
1.Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci resp. dopravca dodací
list resp. ložný list a potvrdí jeho prijatie na kópiu, ktorá
zostane predávajúcemu.
2.Podkladom pre fakturáciu je dodací list resp. ložný list
vystavený vo výrobnom závode, ktorý odberateľ obdrží na
mieste, alebo od dopravcu. Tento sa už potom k faktúre
neprikladá.
3.Poškodenie časti jednej dodávky neoprávňuje kupujúceho
na vrátenie celej zásielky.
4.Zistené manká alebo prípadné nedostatky súvisiace s
dodávkou materiálu môžeme uznať len v prípade, ak ich
kupujúci uplatní do 5 pracovných dní po prevzatí tovaru, s
doložením záznamu spísaného s prepravcom zásielky.
Reklamovaný tovar musí byť skladovaný oddelene až do
vybavenia reklamácie.
5.Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti podmienené
surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť
predmetom reklamácie.
6.Karty bezpečnostných údajov na výrobky klasifikované
podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830 ako chemicky
nebezpečné látky a prípravky sú spracované na všetky
výrobky, ktoré predávajúci ponúka.
Platnosť
1. Tieto dodacie a platobné podmienky sú platné od 1.3.2020
do odvolania.

