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ZMLUVA O DODÁVATEťSKO

- ODBERATErSKÝCH VZŤAHOCH

uzatvárajú podra ust. § 269 ods. 2 a usť. § 409

a nasl. zákona č. 513/1991 zb. (obchodný
zákonník) v znení neskorších právnych predpisov túto

zmluvu o dodávatelško - odberatelškých vzťahoch
(dblej len,,Zmluva"):

článor r

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je dodávka pekárskych a cukrárskych výrobkov, surovín a pomocného

materiálu pre pekársku a.cukrársku výrobu ktorú uskuločňdje Dodávatel' v rámcl svoJeJ

obchodnej Činnosti, podl'a. platného cenníka Dodávatel'a, ktorý je neoddelitelhou srlčasťou tejtó
Zmluvy a podl'a potvrdených objednávok Odberatel'a.

článor u

Cena a platobný styk

3.

4,
5.
6.

Neoddelitelhou súČasťoutejto Zmluvy je platný cenník, ktoný obsahuje ponuku
dodávaného
tovaru v cenách vrátane dane z pridanej hodnoty. cena'tovaru
na miesto
:ó
'iaerrtirir<áiiu'zrňruvnýiÉ
dodávkY uvedené v Častl Zmluúy obsárruiúce;
"iaiánJáóp.i"y
,trái.-óodávatel,si
vYhradzuje Právo meniť cenu tovaru, ktorý je.piedmetom dodávok poora teŇŽmruvv.
ZmenY cien tovarov je Dodávatel' povinný oznámiť odberatelbvi minimálne 5
dní pred
1aČiatkom ích platnosti. Za oznámeňie sa'povazJjó oóruĚnie novéhó ó"nnŘa na adresu
odberatera.
Dod9ný tovar bude Odberatelbvi Dodávatelbm fakturwaný pentádne. odberateí sa zavázuje
f9ktúrY , uhrádzať v lehote. splatnosti, na účetooaávátera uveaený - v tisti Zmluvy,
obsahujúcej identifikáciu Zmluvných strán.
Faktúra musí obsahovať vŠetky náležitosti daňového doktadu v zmyste ust.
§ 71- zákona č.
222/2OO4 Z, z. o dani z pridanej
v znení neskorších právnycťpreapiioř.
!9ýnoty
Odberatel' sa zavázuje uhradiť faktúru za dodaný tbvar do 15 dní od doručenia
správne vystavenej faktúry.
Ak sa odberatel'dostane s Úhradou za dodávku do omeškanla, Dodávatel,je oprávnený
účtovať
Pa}9,ra!e|ovi Úr.oky z omeŠkania vo výške 0,05 o/o z celkovij ranuiova'neil*ý
á
každý deň omeškania.
"ý'.or.,
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Pre ÚČelY ZmluvY sa elektronickou faktúrou
1ozumie fqktúra vyhotovená Dodávateťom,v súlade
s ust..§ 74 Zákoia V,nádváznosti na obchoaný,'št*,Žmiúúnyéň,st.aň';ýÉ'I-ýĚř!řIáiŽ|iiiřvy,,ř,.
prijatá odberatel'om v dohodňutom elektroniqk9m_roryáte, Útoiá j" ; iiňÉ[ŽjilJnu
riadnym
daňovým tlkladom (d'alej len,,Etektronická faktúra.').
PodPisom Z_lJuvy Odberateť v zmysle ust. § 71 ods. i písm. b) Zákona udelfuje Dodávatelbvi
výslovný srihlas na to, aby Dodávatel' akó dodávatel' tovaru, resp. poskytovateí služieb v
zmYsle ZmluvY ÚČtoval Odberatel'ovi dodanie tovaru, resp. poskytovánie'rruZiěú vo forme
Elektronickej faktúry.

odberatel'berie na vedomie a súhlasís tým, aby mu bola Elektronická faktúra doručovaná
výluČne v elektronickom formáte PDF,' aŘ sá Zmluvné strany nedohodnú inak a v

zodpovedajúcej grafickej kvalite.

Dodávatel'je Povjnný zabezpečiťvierohodnosť póvodu, neporušenosť obsahu a čitaternosť
Elektronickej f9k!Úry 9d jej vydania do konca obdobia na ucňovávanle erériiÓŇcřei faktúrY
v
súlade s ust. § 71 ods, 3 písm. d) Zákona a za týmto účelomi.-Óoaáuáiár;pb"iihy
iiipáiit
elektronický podpis vyhotovený v zmysle ust. § 3 zákona č. 2:-3t2oo2 z. z. iliárcronict<om
PodPise a o zmene a doplnení niektoných zákoňov v znení neskoiších právnýctr freapisov, tu
t<lZO.eJ. Elektronickej f9kJúle. V opačnom prípade je odberater
oprávneňý eiéňio-nicr<ůfaktúrú
oclmietnut a Dodávateť. je povinný doručiťodberatelbvi opáiovne Eíektronickú faktúru
s
p_odpisom a]ebo. písomnri faktúru prostredníďvom poštovérró
t'_irj..*ýiT
,9lektlonic_kÝ1
podniku, ktorá
splňa všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle 2árona.
5. Dodávate.l' je. Povinný doruČovať Elektronickú faktúru odberatelbvi prostredníctvom
e_mailu na
e-mailovú adresu Odberatel'a uvedenú v záhlaví Dohody
len
ááresa").
,,Fakturáčná
ld'glej
6. odberatel' podpisom Zmluvy vyhlasuje, že Fakturbtná
áorei'a je ruňrená, 111T li nej
neobmedzený prístup.a prijímanie Elektronických faktúr od Dodávaterá pooiá Ž.-rluv nie je
ani

nebude akokolvek blokované.
7. AkékolVek zmenY FakturaČnej adresy je Odberatel'povinný bezodkladne oznámiť Dodávatelbvi
na e-mailovú adresu uvedenú v záhlavi Zmluvy. Nová Fakturačná adrésáĚp* Ž-".,Úuné

iiiuný

závázná dňom zaslania oznámenia o novej Fakturačnej adrese Óoo-áviiá,oui,'ář oau"rut"r
neurčíneskoršídeň jej záváznosti.
Elektronická faktúra sa p.ovaŽuje za doručenúa jej obsah za oznámený odberateťovi okamlhom
jej doruČenia na Fakturačnúadresu Odberatelb.Vprípade, ar i aoručá"l"
ÉÉkň;iir"iiu[túrv
na FakturaČnúadresu.Odberatel'a z akýchkofuek'dóvodóv napriek jej zaslaniu Dodávatelbm
1ed.Ólde, .bez zbytočnéhoodkladu p9 ťor,n, č9 99 o iejto skutočnóŠiiĎÓJá"átá; aozvÉ,ie
Dodávatel' pov|nný opátovne zastáť Elekironickú
faktúru odberate|,ovi. Lehota splatnosti
Elektronickej faktúry zaČne plynúťaž dňom doručenia opátovne zaslaneJ Elektro;ickej rar<túŇ
odberatelbvi,

9.

V PríPade, ak sú Údaji obsiahnuté v doruČenej Elektronickej faktúre poškodené, stratené alebo
1eúPlnénajmá z.dóvodu poruchy pri komunikácii v.ámii lňúiňiilve]';1"te na strane
Odberatel'a, v dósledku vadného..pripojenia Odberatel'a na internetovú sieÍ aleuo porúcň ná
komunikaČnej trase k Odberatelbvi, je Odberatel' povinný inrormovať o io11 Dodávatel,a
prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v záhlaví zmíuvy a Dodávate|,je povlnnÝ
bei
zbytoČnéhoodkladu opátovne zaslať Elektionickú faktúru odberate1,ovi. Le"hota splatnosti
-ň;Elektronickej faktúry zaČne plynúťaž dňom doručenia Elektronickej i"r.t6ú
řJ
Odberatel'ovi.

čtánok lv
Podmienky dodávok
požiadavky
lgPávatef sa zavázuje reali::ovať dodávky na základe písomnej alebo telefonickej
Odberatera, nahlásenej
24 hodín vopred, s upreshením ř,ujná.poř 66 "i)-,'oor,oa. dňa
.
predchádzajúceho dodávke.
2. Dodávatel'bude dodávky realizovať v dňoch pondelok až nedel,a otváracia
doba odberateťa od
,
Odberatel' sa zavázuje o zmene týchto skutočnostíooaávaietá- bez meš1anta
,,P.0O.hoP._
plsomne lnrormovat.
Odberatel' sa zavázuJe,
tovaru,_ najneskór však pri nasledujúcej dodávke
?e prj preberaní
tovaru, Dodávatelbvi
potvrdený
doaaií lisi. Rt< odberaiel, túto ivoiú'pó"i*óii
.odovzdá
oPomenie, Dodávateíjs
oprávnený od Zmluvy odstúpiťa požadovať oo ÓoúeňĚtá zaptatenie
zmluvnej pokuty vo výške 35 €.
odberatel sa zavázuJe, Že označenéprepravky Dodávatel,a vráti Dodávatelbvi pri dodávke
v rovnakom po.F", v akom ich prevzal spoiočne i tovarom. Dodávatelló p*
óiiiiuá nevrátenia
vŠetký9h označených prepraviek Dodávatel'a oprávnený pozááóvái-"á-óáĚJr"řď;
zaplatenie
nad.obúdaceJ ceny nevrátených prepraviek oovyŘtej v čaóe'a mieste dodania.
Zmluvné strany sa dohodli na začiatku dodávoŘ dňom 1.10.2021
1.

Práva a povinnosti Zmtuvných strán

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Dodávatel' sa zavázuje dodať Odberatelbvi tovar v požadovanom množspe podl,a potvrdenej
PÍsomnej alebo telefonlckej objednávky, v_zodpoveoájúce1 kvalite, na miestó áoaáuxv uueaáni
v Časti.Zmluvy obsahujúcéjidéntifikáéiir.zmluvných ii.á'n a u tásá póářa-.iřo.nýén-pÉnou.
Zároveň s dodávkou tovaru j.e povinný odovzdať bdberatel'ovi na potŮrdeňie ďoaací list.
Dodávate|zodpovedá z? t9, že.dodanýtovar bude zodpovedať piatňýmiri;ilň normám
a že
záruČná doba bude u balených výrobkov vyznačená'na obaíe. ú hóoáienýcň vyrou[óv
ňrati
záručná
platnom
doba uvedená v
cenníku.
Dodávatel sa zavázuje,.Že Žiadny dodaných výrobkov nebude v okamihu dodania čerpať
viac
.z
ako 1/3 zo záručnej doby vzťahujúcej sa ná tento druh výrobku.

Zmluvné strany sa dohodli,.Že v prípade nárokov z vád dodaného tovaru budú postupovať
sq.
uplatňovania Šťažnostía reklamácií továrov u iluii"n !}oločnosti peza
Y,:!l9d9
Zilina , a.s.","a:ása.dami
ktoré tvoria samostatnú prílohu Zmluvy
Odberatel'sa zavázuje prevzi_ať objednaný tovar a zaplatiť cenu tovaru v lehote sptatnosti.
Odberatel' je Povinný umožniť dodanie tovaru výtvorením vtroáneno-óiěĎeracietro
miesta
v závislosti na objeme dodávaného tovaru a prístupúk miestu dodávok.

čtánok vI
osobitné a záverečné ustanovenia

je oPrávnený Pozastaviť dodávky tovaru, prípadne vyžadovať platby
r'--- ' v hotovosti
raŘtúr.Zmluva sa uzatvára na dobu urČitrt od 1.10.2O2r do sÓ.o.zozz a nadobúda platnosť

1. D.odávatel'
2.

:;

alebo vopred, ak bude odberatel'v omeškaní s úhradámi splatnYctr

a účinnosťdňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.
3. UkolČi! Platnosť Zmluvy je. moŽné písómn.ou výpoved'ou ktorejkolVek zo Zmluvných
strán,
s.Páťdňovou výpovednou iehotou, ktbrá začínabivnúť aňom násteaujricl* p" áiil doručenia
písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.
4, Obsah Zmluvy je moŽné meniť alebo dopíňať len písomnými dodatkami schválenými
oboma
Zmluvnými stranami.
je
5. Zmluva
vYhotovená v dvoch exemplároch, z ktonich každá zo zmluvných strán obdržíjeden.

'tl
:*

6.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóll, ju podpísali.

J

Odberatel':

,..ffiku l.., on" //, í,,Lul

PEZAa.s.

PEZAa.s.
[,Pffi ffi

ffi,

li,i]".,!,]li, ;,

ďi,í...t"

iil;

?

ffi nli.m-ru

"',,íť#§
,-,, :,,

'l,i:i,i;:
t,i{..: :2J?lr.i:_,Jt,'.}

Prílohy;

-

..1P"

ťliL,

fotokópia živnostenského listu Odberatel'a
cenník Dodávatel'a
zásady uplatňovania sťažnostía rek]amáciítovarov a služieb spoločnosti PENAM SLOVAKIA,
a.s.

reklamačný list
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