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§ 269 ods, 2 a ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (obchodný
zákonník) v znení neskorších právnych predpisov túto

uzatvárajú podlá ust.

zmluvu o dodávatel'sko - odberatel'ských vzťahoch
(dblej len,,Zmluva"):

článot I

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je dodávka pekárskych a cukrárskych výrobkov, surovín a pomocného
materiálu pre pekársku a cukrársku výrobu, ktorú uskutočňuje Dodávatel' v rámci svo3ej
obchodnej Činnosti, podl'a platného cenníka Dodávatel'a, ktoni je neoddelitelhou súčasťoutejtó
Zmluvy a podl'a potvrdených objednávok Odberatel'a.

článok II

Cena a platobný styk
1.

2.

Neoddelitelhou súČasťouZmluvy je platný cenník, ktoný obsahuje ponuku dodávaného tovaru
v cenách vrátane dane z pridanej hodnoty. Cena tbvaru'je vrátaňe iiopiáuý niriá.to dodávky
uvedené v Časti Zmluvy obsahujúcej identifikáciu. Zmluvných strán. 'Óoaávaiet; ii vyhradzujá
právo meniť cenu tovaru, ktorý jé prédmetom dodávok podí'a zmluvy.

ZmenY cien tovarov je Dodávatel' povinný oznámiť odberatelbvi minimálne 5 dní pred
zaČiatkom ich Platnostij Za oznámenie sa považuje doručenie nového cenníka na adresu
Odberatel'a.

3. P9d?ný tovar bude Odberatelbvi Dodávatelbm fa.kturovaný pentádne. odberatel,sa zavázuje
faktúry uhrádzať v lehote splatnosti, na účetOoaávátera uvedený v časti Zmluvy,
obsahujúcej identifi káciu Zmluvných strán.
4. Faktúra musí obsahovať vŠetky náležitosti daňového dokladu v zmysle ust.
§ 7L zákona č.
222/2004 Z, z, o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnycď predpisov:.
'dní
5. Odberatel' sa zavázuje uhradiť faktúru za dodaný tovar do 15
od doručenia

správne vystavenej faktúry.

6. Ak sa Odberatel'dostane s rjhradou za dodávku do omeškania, Dodávatel'je oprávnený účtovať
'cenv
uý'rou1Ú á
Pd}9P!e.t]ovi Úroky z omeškanía vo výške 0,05 o/o z celkovbi fakturova-nej
každý deň omeškania.

špecifi kácia elektronick"j

gí[L'§

}'f, oa

m
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ry jej doručova n ia

1. Pre ÚČelY Zmluvy sa elektronickou faktúrou rozumie faktúra vyhotovená Dodávatelbm v súlade

s ust. § 74Zákona v nadváznosti na obchodný styk Zmluvnýéh strán vyplývalÚcizo Zmluvy a
Prijatá Odberatelbm v dohodnutom elektronickom'formáte, Řtorá je v z'niYstá'Žáuon" riadným
daňovým dokladom (d'alej len,,Etektronická faktúra..).
2. PodPisom ZPluvy Odberatel'v zmysle ust. § 71 ods. i písm, b) Zákona udel,uje Dodávatelbvi
výslovný súhlas na to, aby Dodávatel' akó dodávatel' tovaru, resp. poskytovatel, služieb v
zmYsle ZmluvY ÚČtoval Odberatel'ovi dodanie tovaru, resp. Óoskylov'anie'služieb vo forme

Elektronickej faktúry.
3. odberatel'berie na vedomie

a súhlasís tým, aby mu bola Elektronická faktúra doručovaná
výluČne v elektronickom formáte PDF,' ak sá Zmluvné strany nedohodnú inak a v
zodpovedajúcej grafi ckej kvalite.
4. Dodávatel' je Povinný zabezpeČiťvierohodnosť póvodu, neporušenosťobsahu
a čitatelhosť
Elekttonickej faktúry od jej vydania do konca obdobia na ucňovávanie rlekiiónicře1 ra[túrv
v
súlade s usJ. § 71 ods. oísm. d) Zákona a za týmto účelóm je Dodávatet,povinný prióÓ:it
!
elektronický PodPis vyhotovený v zmysle ust. § 3 zákona č, 2tá/2oo2 Z. z. ó elettronict<om
PodPise a o zmene a_doplnení niektorých zákoňov v znení neskoišíclr p.áuňý.n fieopisov, t<u
ta.Žd9j Elektronickej fakture. V opačnom prípade
ie oáďóiateropravneifriétiiJnicrr, faktúru
odmietnuť a Dodávatel' Je povinný aoručit Odňeratelbvi Ópátovne Elektronickú faktúru s
p.odpisom a|ebo. písomnúfaktúru prostredníďvom pósióuénó
lifl,".lýiT__9t9!|19nic_t<Ý1
podniku,
ktorá splňa.všgtky_ náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona.
5. Dodávate.l' je Povinný doruČovať Elektronickú faktúru ooueňtdrovi prostredníctvom
e-mailu na
e-mailovú adresu Odberatel'a uvedenú v záhlaví Dohody_(d'9lej len ,,Fakturačná aáresa,,;.
6, Odberatel' Podpisom Zmluvy vyhlasuje, že Fakturáčná ádresa je runtčná,
má k nej
neobmedzený prístup a prijímanie Elektronických faktúr od Dodávaterá-poárá Ž.riuv nie je
ani

nebude akokolvek blokované.
7. AkékolÝek zmenY FakturaČnej adresy je Odberatel'povinný bezodkladne oznámiť
Dodávatelbvi
na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. ruová rarcuračna aáiása
Ž;T"vné ltraný
závázná dňom zaslania oznámenia o novej rar<turatnei áái"." ooJáuátá,oui'ái oaueratet,
neurčíneskoršídeň jej záváznosti.
8. Elektronická faktúra sa P_ovaŽuje za doručenúa jej obsah za oznámený odberatelbvi
okamihom
jej doruČenia na FakturaČnúadresu Odberatelb.Vprípade, ak k
doručániu rlektionickej faktúry
na FakturaČnúadresu.Odberatel'a z akýchkolVek'dóvodóv napriek jej zaslaniu Dodávatelbm
ned.Ójde, bez zbytočného odkladu p9 ťo1., č9
99 o teito .LutoenÓ.ti ooáiúáter dozvie, je
Dodávatel' Povinn_ý opátovne zaslať Elekironickú
faktúru odberatelbvi. Lehota splatnosti
Elektronickej faktúry zaČne plynúťaž dňom doručenia opátovne zaslanej Elektronickej ra1t6Ú
odberatelbvi.

jilř

9.

V prípade, ak sú Údaje obsiahnuté v doručenej Elektronickej faktúre poškodené, stratené alebo
neúplnénajmá z dóvodu poruchy pri komunikácii v rámci internetovej siete na strane
Odberatel'a, v dósledku vadného pripojenia Odberatel'a na internetovú sieť alebo porúch na
komuníkaČnejtrase k Odberatelbvi, je Odberatel' povinný informovať o tom dodávatel'a
prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v záhlaví Zmluvy a Dodávatel' je povinný bez
zbytoČnéhoodklad.u opátovne zaslať Elektronickú faktúru odberatelbvi. Le-hotá splatnosti
Elektronickej faktúry začne plynúť až dňom doručenia Elektronickej faktúry bez vád
Odberatel'ovi.

čtánok Iv
Dodávatel'sa zavázuje realizovať dodávky na základe písomnej alebo telefonickej požiadavky
Odberatel'a, nahlásenej 24 hodín vopred, supresnením nájneskór do to:ob'hod. dňá
predchádzajúceho dodávke.
Dodávatel'bude dodávky realizovať v dňoch pondelok až nedel'a, otváracia doba odberatel'a od
6:00 hod. Odberatel' sa zavázuje o zmene týchto skutočnostíDodávatel'a bez omeškania
písomne informovať.
Odberatel' sa zavázuje, Že pri preberaní tovaru, najneskór však pri nasledujúcej dodávke
tovaru, Dodávatelbvi odovzdá potvrdený dodací list. Ak Odberaiel' túto svoJu -povinnosť
oPomenie, Dodávatel'j.e oprávnený od Zmluvy odstúpiťa požadovať od odberatÓ|a zaplatenie
zmluvneJ pokuty vo výške 33 €.
Odberatel' sa zavázuje, Že oznaČenéprepravky Dodávatel'a vráti Dodávatel'ovi pri dodávke
v rovnakom Po_Čte, v akom ich prevzal spo|očne s tovarom. Dodávatel' je pre prípaá nevrátenia
vŠetký9h označených prepraviek Dodáúatel'a oprávnený požadovať oá Óaodraiel'a zaplatenie
nadobúdacej ceny nevrátených prepraviek obvyklej v čaše'amieste dodania.
5. Zmluvné strany sa dohodli na začiatku dodávok dáom t,7,2Q22,

článot v

Práva a povinnosti Zmluvných strán
1.

3.

4,
5.
6.

Dodávatel'sa zavázuje dodať Odberatelbvi tovar v požadovanom množstve podl'a potvrdenej
PÍsomnej alebo telefonickej objednávky, v zodpovedajúcej kvalite, na miesto áodávk:y uvedené
v Časti .Zmluvy_ obsahujúcej identifikáciu Zmluvných itrair a v čáse poara roivóznllén púnou.

Zároveň s dodávkou tovaru je povinný odovzdať bdberatelbvi na potvrdenie dodací list.
Dodávatefzodpovedá zato, že dodaný tovar bude zodpovedať platným akostným normám a že
záruČná doba bude u balených výrobkov vyznačená'na obaie. U nebalenýcň výrobkov plati
záručná doba uvedená v platnom cenníku.
Dodávatel'sa zavázuje ,. Že Žiadny dodaných výrobkov nebude v okamihu dodania čerpaťviac
.z
ako.Ll3.zo záručnej doby vzťahuJrlcej sa na tento druh výrobku.
Zmluvné stranY sa dohod,li,.Že v prípade nárokov z vád dodaného tovaru budú postupovať
v,súlade so ,,Zásadami uplatňovania sťažnostía reklamácií tovarov a služieb spóiočnosti peza
Zilina, a.s.", ktoré tvoria samostatnú prílohu Zmluvy
Odberatel'sa zavázuje, prevziať objednaný tovar a záplatiť cenu tovaru v lehote splatnosti.
Odberatel' je Povinný umoŽniť dodanie tovaru vytvorením vhodného preueiácietro miesta
v závislosti na objeme dodávaného tovaru a prístupúk miestu dodávok.

článok vI
osobitné a záverečné ustanovenia
1.
2.

3.

4.
5.

Dodávatel'je oPrávnený pozastaviť dodávky tovaru, prípadne vyžadovať platby v hotovosti

alebo vopred, ak bude odberatel'v omeškanís úhradamj splatných faktúr.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitúa nadobúda platnosť a'účinnosťdňom podpisu oboma
zmluvnými stranami.
Ut<o1!i! platnosť Zmluvy je moŽné písomnou. výpovedbu ktorejkolVek zo Zmluvných strán,
s Páťdňovou výpovednou léhotou, ktoriá sa počítaooo oňa oorueeňiá p'"".ňer;ýpóveoe druhej
Zmluvnej strane.
Obsah Zmluvy je moŽné meniť alebo dopíňaťlen písomnými dodatkami schválenými oboma
Zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktonich každá zo Zmluvných strán obdržíjeden.

6.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli, ju podpísali.
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výpis z obchodného registra
cenník Dodávatel'a

Zásady uplatňovania sťažností a reklamácií tovarov a služieb spoločnosti PENAM

SLOVAKIA, a.s.
reklamačný list

