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                      DODACIE  A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
Tieto dodacie a platobné podmienky spoločnosti Calmit 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. 513/1991 Zb. v platnom znení. 

 
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. 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 50,- 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 2021) 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 15,- 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 12 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 1.1.2022 

do odvolania. 

 


