Technické a dodacie podmienky

Tieto technické a dodacie podmienky AGROSTAV Trnava a.s. (ďalej “TDP“), podrobnejšie upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim čerstvého betónu, pokiaľ
kúpna zmluva alebo potvrdená objednávka neobsahuje špeciálne podmienky, ktoré sú nadradené.
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Predmet dodávky
Predmetom dodávky je čerstvý betón vyrobený na základe požiadavky odberateľa špecifikovanej podľa aktuálneho znenia STN EN 206 a jej dodatkov alebo iných
súvisiacich noriem, prípadne špeciálny čerstvý betón podľa požiadavky a receptúry kupujúceho.
Sortiment vyrábaných čerstvých betónov je uvedený v “Cenníku betónov a služieb”.
Predmetom dodávky je čerstvý betón a jeho doprava, ak ju zabezpečuje predávajúci, z výrobne betónu na stavbu, alebo iné miesto vykládky a doprava čerstvého
betónu čerpadlom na miesto uloženia.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu vstupných materiálov, podmienených platným vyhlásením zhody.
Zmluvný vzťah
Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká uzavretím kúpnej zmluvy, alebo potvrdením objednávky čerstvého betónu.
Kúpna zmluva alebo potvrdená objednávka musí vždy obsahovať najmä :
•
zmluvné strany (obchodné meno, sídlo a adresu, mená zodpovedných zástupcov).
•
trieda čerstvého betónu, konzistencia čerstvého betónu a špecifikácia podľa aktuálneho znenia STN EN 206 a jej dodatkov,
•
množstvo,
•
čas plnenia,
•
cenu,
•
platobné podmienky,
•
prípadne ďalšie požiadavky na vlastnosti čerstvého betónu.
Vznik záväzkového vzťahu uzavretím kúpnej zmluvy sa bude spravidla uplatňovať pri požiadavkách na odber čerstvého betónu väčšieho objemu, špeciálnych
požiadaviek kupujúceho na druh a kvalitu čerstvého betónu, pri dlhodobejšej platnosti zmluvy a opakujúcich sa plneniach, alebo na základe požiadavky záujemcu
o kúpu čerstvého betónu. V ostatných prípadoch sa bude používať forma potvrdenej objednávky.
Uzavretím kúpnej zmluvy, alebo potvrdením objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s týmito TDP.

III Spôsob uplatnenia požiadavky
1.

2.
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Kupujúci uplatňuje požiadavku u predávajúceho osobne, písomne, telefonicky alebo e-mailom u dispečera, vo výrobni čerstvého betónu. U objemovo väčších
odberov, alebo špeciálnych druhov čerstvého betónu sa požiadavka uplatňuje najneskôr 7 dní pred dňom prevzatia, v ostatných prípadoch najneskôr 1deň pred
začiatkom smeny, v ktorej má byť dodávka uskutočnená.
Predávajúci potvrdí objednávku pri jej prijatí, v špeciálnych prípadoch podľa dohody s kupujúcim, vždy pred uskutočnením odovzdania a prevzatia čerstvého
betónu.
Požiadavky plánované na základe týždennej objednávky majú pri expedícii prednosť.
Na požiadavky väčšieho objemu dodávky čerstvého betónu, s príp. opakovaným plnením dodávok alebo špeciálne druhy čerstvého betónu podľa receptúr
kupujúceho, sa uzaviera písomná zmluva, ktorej návrh predloží predávajúci kupujúcemu v dohodnutej lehote.

IV Splnenie dodávky
1.
2.
3.

Dodávka je splnená dodaním požadovaného čerstvého betónu na určené miesto v dohodnutom čase, objeme a kvalite v súlade s potvrdenou objednávkou alebo
zmluvou.
Dodávka sa uskutočňuje zásadne v čase pracovnej doby výrobne betónu, v prípade požiadavky na dodávku mimo pracovnej doby, na základe predchádzajúcej
dohody a za zodpovedajúcu cenovú prirážku ( aktuálny Cenník betónov a služieb).
Dohodnutý čas dodávky sa považuje za splnený s toleranciou dvoch hodín.

V Spôsob prepravy a miesto plnenia
Pre dopravu čerstvých betónov v závislosti od ich konzistencie, sa používajú dopravné prostriedky vhodné na tento účel. V prípade použitia nevhodného
dopravného prostriedku kupujúcim zodpovednosť za dôsledky znáša kupujúci. Predávajúci upozorní kupujúceho na použitie nevhodného dopravného prostriedku.
2. Miestom plnenia je :
•
pri zabezpečení dopravy predávajúcim stavba alebo dohodnuté miesto vykládky,
•
pri zabezpečení dopravy kupujúcim miesto prevzatia čerstvého betónu vo výrobni.
Miesto prevzatia je určené v potvrdenej objednávke, v zmluve alebo v Pláne výroby čerstvého betónu.
3. V prípade zabezpečenia dopravy čerstvého betónu predávajúcim na stavbu, alebo dohodnuté miesto vykládky, je kupujúci povinný zabezpečiť bezpečný stav
prístupovej komunikácie na miesto vykládky, za ktorú sa považuje prístupová komunikácia za hranicou verejnej komunikácie.
4. V prípade zložitého komunikačného systému, alebo ak povoľujúce orgány určili konkrétne príjazdové cesty k miestu prevzatia, musí kupujúci na túto skutočnosť
upozorniť predávajúceho, ktorý upraví zloženie čerstvého betónu. V opačnom prípade predávajúci nezodpovedá za kvalitu dodaného čerstvého betónu.
5. Pri zabezpečení dopravy kupujúcim musí sa vodič dopravného prostriedku určeného na prevzatie dodávky preukázať písomným oprávnením alebo musí kupujúci
telefonicky potvrdiť odber.
6. Vodič dopravného prostriedku kupujúceho je povinný rešpektovať v areáli výrobne betónu všeobecne platné dopravné predpisy a pokyny dispečera výrobne
betónu.
7. Maximálna doba od naloženia čerstvého betónu na dopravný prostriedok do spracovania na určenom mieste, je v závislosti na vonkajšej teplote a zloženia
čerstvého betónu určená v STN EN 206 a jej dodatkov, v certifikáte vnútropodnikovej kontroly a vo vyhlásení zhody.
8. V prípade, že doba uloženia presiahne uvedený čas, pričom kupujúci si neobjednal čerstvý betón s predĺženou dobou tuhnutia, doba spracovateľnosti sa počíta
od naloženia na dopravný prostriedok.
9.
Dodávka zodpovedajúca dohodnutým podmienkam sa považuje za splnenú aj v prípade, ak kupujúci odmietne jej prevzatie, alebo zabráni jej uloženiu na
určenom mieste, príp. jej uloženie na dohodnutom mieste z dôvodu nepripravenosti prístupovej komunikácie, čo by ohrozilo bezpečnosť vodiča dopravného
prostriedku. V takom prípade je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu aj náklady spojené s likvidáciou takejto dodávky.
10. Pri použití čerpadla na betón sa v štandartných prípadoch do času čerpania betónu započítava aj rozloženie ( 15 min ) a hrubé umytie čerpadla na betón a jeho
zloženie ( 25 min ). V zložitejších prípadoch – podľa skutočnosti. Zákazník si zabezpečí bez úhrady manipuláciu s potrubím.

1.

VI Dodací list
1.
2.

Dodací list je doklad osvedčujúci odovzdanie a prevzatie čerstvého betónu, jeho množstva, druhu, miesta, času jeho uskutočnenia, je podkladom pre fakturáciu a
spĺňa náležitosti aktuálneho znenia STN EN 206 a jej dodatkov.
Pri zabezpečení dopravy predávajúcim dodací list vyhotovuje predávajúci v piatich rôznofarebných rovnopisoch, z ktorých červené vyhotovenie po potvrdení
osobou vykonávajúcou prepravu čerstvého betónu ostáva vo výrobni čerstvého betónu, ostatné štyri vyhotovenia prevezme osoba vykonávajúca prepravu
čerstvého betónu a po doplnení predpísaných údajov odovzdá kupujúcemu. Kupujúci po potvrdení údajov dodacieho listu si žltý rovnopis ponechá pre svoju
potrebu a ostatné tri odovzdá osobe vykonávajúcej prepravu čerstvého betónu. Osoba vykonávajúca prepravu si ponechá modrý rovnopis pre svoju potrebu a
ostatné dva rovnopisy (ružový a zelený) odovzdá predávajúcemu. Predávajúci ružový rovnopis priloží k faktúre, ktorú odosiela kupujúcemu a zelený rovnopis
archivuje spolu s faktúrou.
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Pri zabezpečení dopravy kupujúcim dodací list vyhotovuje predávajúci v piatich rôznofarebných rovnopisoch, z ktorých červené, ružové a zelené vyhotovenie po
potvrdení osobou vykonávajúcou prepravu čerstvého betónu a kupujúcim poverenou osobou ostáva vo výrobni čerstvého betónu. Ostatné vyhotovenia – modré a
žlté prevezme osoba vykonávajúca prepravu čerstvého betónu a odovzdá kupujúcemu. Kupujúci si žltý rovnopis ponechá pre svoju potrebu a modrý odovzdá
osobe vykonávajúcej prepravu čerstvého betónu pre jej potrebu. Predávajúci ružový rovnopis priloží k faktúre, ktorú odosiela kupujúcemu a zelený rovnopis
archivuje spolu s faktúrou.
V prípade odmietnutia potvrdenia prevzatia dodávky čerstvého betónu kupujúcim napriek tomu, že predávajúci dodržal všetky dohodnuté podmienky dodávky,
osoba vykonávajúca prepravu čerstvého betónu túto skutočnosť vyznačí na dodacom liste.

VII Kvalita čerstvého betónu.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Predávajúci zodpovedá za kvalitu čerstvého betónu podľa príslušných STN alebo zmluvne dohodnutých podmienok.
Overovanie kvality čerstvého betónu sa vykonáva podľa aktuálneho znenia STN EN 206 a jej dodatkov a súvisiacich noriem.
Vzorky čerstvého betónu sa odoberajú vo výrobni . Ak sa odber vzoriek vykonáva na stavbe, musí byť pri tom prítomný zodpovedný pracovník predávajúceho a
vzorky musia byť preukázateľne odobraté bezprostredne po prevzatí dodávky. Ich uloženie a preskúšanie musí byť vykonané v súlade s platnými normami.
Predávajúci nezodpovedá za zhoršenie kvality čerstvého betónu v tých prípadoch:
•
ak uloženie čerstvého betónu sa vykoná po uplynutí doby tuhnutia, ktoré nenastalo z dôvodu na strane predávajúceho;
•
nesprávnej manipulácie zo strany kupujúceho pri prevzatí čerstvého betónu a pri zásahu do zloženia čerstvého betónu z jeho strany, najmä pridaním vody;
•
nesprávneho spracovania a ošetrovania čerstvého betónu v rozpore s aktuálnym znením STN EN 206 a jej dodatkov a iných platných noriem alebo
nesprávnej voľby druhu čerstvého betónu alebo jeho zloženia určenej kupujúcim;
•
neúplnou alebo nesprávnou špecifikáciou kupujúceho pri objednaní čerstvého betónu;
•
zhoršenia vlastností čerstvého betónu počas prepravy, ktorú si zabezpečoval kupujúci.
Pre dosiahnutie predpísaných kvalitatívnych parametrov je čerstvý betón potrebné ošetrovať podľa aktuálneho znenia STN EN 13670 a jej príloh.
V prípade sporu o kvalitu dodávky, ak nedôjde k dohode medzi stranami obchodného vzťahu, rozhodne niektorá z akreditovaných skúšobní.

VIII Preukazovanie kvality
1.
2.

3.
4.
5.

Dokladom preukazujúcim kvalitu čerstvého betónu sú certifikáty vnútropodnikovej kontroly, vyhlásenia zhody a protokoly o skúškach, ktoré sú k nahliadnutiu.
Pre každú prevádzku sa podľa plánu vykonáva :
•
kocková pevnosť betónu v tlaku a pevnosť betónu v ťahu pri ohybe a tlaku na zlomkoch,
•
objemová hmotnosť betónu,
•
spracovateľnosť čerstvého betónu,
•
mrazuvzdornosť, vodotesnosť a odolnosť betónu voči vode a chemickým rozmrazovacím látkam,
•
obsah vzduchu v čerstvom betóne tlakomernou metódou,
•
skúšky pre cementom stmelené zmesi pre podkladové vrstvy .
Pre dôkaz kvality čerstvého betónu sú rozhodujúce skúšky čerstvého betónu vykonané na skúšobných telesách.
Skúšky pevnosti a ďalších kontrolovaných vlastností betónu sa vykonávajú a vyhodnocujú po 28. dňoch na skúšobných telesách uložených v klimatizovanom
vlhkom prostredí podľa STN EN 12390 - 2, postupom predpísaným STN EN 12390 – 3 a súvisiacich noriem.
Protokol o výsledkoch skúšok odovzdá predávajúci kupujúcemu na jeho vyžiadanie do dvadsiateho dňa nasledujúceho mesiaca po odskúšaní vzoriek a úhrade
faktúr(y).

IX Reklamačné konanie
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zrejmé odchýlky od dohodnutých vlastností týkajúce sa množstva, konzistencie, zloženia čerstvého betónu, veľkosti zrna kameniva a pod., je kupujúci povinný
reklamovať ihneď pri prevzatí a spísať s uvedením stanovísk zástupcov predávajúceho a kupujúceho. Inak sa dodávka považuje za splnenú bez vád a práva zo
zodpovednosti za vady zanikajú.
Vady čerstvého betónu zistené až na základe kontrolných skúšok musia byť reklamované u predávajúceho do 60 dní od prevzatia dodávky, inak práva zo
zodpovednosti za vady zanikajú.
V prípade zistenia vád podľa bodu 1., odberateľ čerstvý betón prevezme za predpokladu možnosti použiť ho náhradným spôsobom, alebo ak ide o vady, ktoré
neohrozujú kvalitu diela predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z ceny.
Predávajúci nezodpovedá za vady čerstvého betónu spôsobených použitím komponentov na výrobu čerstvého betónu, na ktorých použití kupujúci trval. – Betón
predpísaného zloženia zákazníkom.
V prípade vady týkajúcej sa množstva, je predávajúci povinný poskytnúť na dodávku chýbajúceho množstva primeranú zľavu.
V prípade včas uplatnenej a opodstatnenej reklamácie potvrdenej kontrolnou skúškou, je predávajúci povinný poskytnúť bezplatne náhradnú dodávku.
Za akékoľvek ďalšie priame alebo nepriame škody predávajúci nezodpovedá.

X Cenové podmienky
1.
2.
3.
4.
5.

Cena za dodávku čerstvého betónu, dopravu a príp. ďalšie požadované a poskytnuté služby, je cenou dohodnutou medzi predávajúcim a kupujúcim na základe
zákona č.18/1996 Z.z. a tvorí súčasť potvrdenej objednávky, alebo zmluvy.
Ak nie je dohodnuté inak, platia ceny čerstvého betónu a dopravy uvedené v platnom cenníku v termíne dodávky. Platný cenník je nedeliteľnou súčasťou týchto
TDP a musí byť dostupný k nahliadnutiu vo výrobni čerstvého betónu.
Pri dodávkach čerstvého betónu v období od 1.decembra do 21.marca ak teplota poklesne 3 dni nasledujúce po sebe pod +5˚ C bude predávajúci účtovať
k cenám zimnú prirážku podľa cenníka.
Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien v odôvodnených prípadoch, najmä pri náraste cien materiálov, dopravy , energií v preukázateľnom rozsahu.
Čas vykládky sa začína účtovať z prechodu verejnej komunikácie na inú (staveniskovú, závodnú, a podobne).

XI Platobné podmienky
1.
2.

3.
4.
5.

Kupujúci je povinný zaplatiť za splnenú dodávku čerstvého betónu podľa dohodnutých podmienok, príp. za ďalšie dohodnuté a poskytované služby do 14 dní odo
dňa vystavenia faktúry.
V prípade nezhody údajov na faktúre s dohodnutými podmienkami, potvrdenými dodacím listom, je kupujúci povinný upozorniť predávajúceho ešte pred lehotou
splatnosti faktúry. V takom prípade pokračovanie lehoty splatnosti faktúry pokračuje po odstránení prípadných nedostatkov. Ak námietka kupujúceho je
neoprávnená, zodpovedá kupujúci za dodržanie splatnosti faktúry.
Ak kupujúci nezaplatí celú fakturovanú čiastku v stanovenej lehote, dodávateľ bude postupovať podľa Obchodného zákonníka § 365-369, o porušení zmluvných
povinností. Úroky z omeškania si bude uplatňovať vo výške 0,05% za každý omeškaný deň.
Pri oprávnených pochybnostiach o platobných možnostiach kupujúceho je predávajúci oprávnený požadovať zálohovú platbu v hotovosti ešte pred uskutočnením
dodávky, až do výšky ceny požadovaného objemu čerstvého betónu a dopravy.
Opakované neplnenie platobných podmienok oprávňuje predávajúceho prerušiť, alebo zastaviť dodávky čerstvého betónu na zodpovednosť kupujúceho.

XII Záverečné ustanovenia
1.
2.

Pre obchodné vzťahy neupravené týmito TDP, alebo v zmluve, platia primerane príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
Tieto TDP platia od 16.5.2016 a sú záväzné pre zmluvné strany prijatím objednávky na dodávku čerstvého betónu.
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