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ZMLUVA O DODÁVATEĽSKO -  ODBERATEĽSKÝCH VZŤAHOCH
yŕ m
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I. PENÁM SLOVAKIA, a.s.

sídlo: Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
adresa prevádzky: pekáreň Lučenec, Mikušovská cesta 26, 984 01 Lučenec
IČO: 36 283 576
DIČ: 2022141165
IČ DPH: SK2022141165
registrovaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 

oddiel: Sa, vložka č.: 10331/N
konajúca: Peter Živický, splnomocnený zástupca
bankové spojenie: č. ú.: 1237803084/1111, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN : SK9511110000001237803084
BIC: UNCRSKBX
telef. spojenie: 047/4303104,4303102,4303103,0905421415

047/4303101
e-mailová adresa: obiednavka.lucenec(ppenam.sk
ako dodávateľ na strane jednej (ďalej len „Dodávateľ")

a

XI. NfldciiNidlM, n. ď.

miesto podnikania: Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
miesto dodávok: Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
IČO: 42000041
DIČ: 2022103842
IČ DPH:
registrovaná: V Registri neziskových organizácii
konajúca: Ing. Máriou Velikou - riaditeľkou
bankové spojenie:
telefonické spojenie: 047/43 79 099
e-mailová adresa: maria. velika(5)nezabudka-fi.sk
ako odberateľ na strane druhej (ďalej len „Odberateľ" a spoločne s Dodávateľom ďalej len
„Zmluvné strany")

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

zmluvu o dodávateľsko -  odberateľských vzťahoch
(ďalej len „Zmluva"):

Článok I 
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávka pekárskych a cukrárskych výrobkov, surovín a pomocného 
materiálu pre pekársku a cukrársku výrobu ktorú uskutočňuje Dodávateľ v rámci svojej 
obchodnej činnosti, podľa platného cenníka Dodávateľa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
Zmluvy a podľa potvrdených objednávok Odberateľa.



Článok II
Cena a platobný styk

1. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je platný cenník, ktorý obsahuje ponuku dodávaného tovaru 
v cenách vrátane dane z pridanej hodnoty. Cena tovaru je vrátane dopravy na miesto dodávky 
uvedené v časti Zmluvy obsahujúcej identifikáciu Zmluvných strán podľa Zmluvy.

2. Dodávateľ garantuje Odberateľovi platnosť cien dodávaného tovaru v zmysle cenníka do 
31.12.2016.

3. Dodaný tovar bude odberateľovi dodávateľom fakturovaný dekádne. Odberateľ sa zaväzuje 
faktúry uhrádzať v lehote splatnosti, na účet Dodávateľa uvedený v časti Zmluvy, 
obsahujúcej identifikáciu Zmluvných strán.

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle ust. § 71 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov.

5. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za dodaný tovar do 14 dní odo dňa jej vystavenia.
6. Ak sa Odberateľ dostane s úhradou za dodávku do omeškania, Dodávateľ je oprávnený účtovať 

Odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej ceny výrobku za 
každý deň omeškania.

Článok III 
Podmienky dodávok

1. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať dodávky na základe písomnej alebo telefonickej požiadavky 
Odberateľa, nahlásenej 24 hodín vopred, s upresnením najneskôr do 10:00 hod. dňa 
predchádzajúceho dodávke.

2. Odberateľ sa zaväzuje, že označené prepravky Dodávateľa vráti Dodávateľovi pri dodávke 
v rovnakom počte, v akom ich prevzal spoločne s tovarom. Dodávateľ je pre prípad nevrátenia 
všetkých označených prepraviek Dodávateľa oprávnený požadovať od Odberateľa zaplatenie 
nadobúdacej ceny nevrátených prepraviek obvyklej v čase a mieste dodania.

3. Zmluvné strany sa dohodli na začiatku dodávok dňom 1.1.2016

Článok IV
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi tovar v požadovanom množstve podľa potvrdenej 
písomnej alebo telefonickej objednávky, v zodpovedajúcej kvalite, na miesto dodávky uvedené 
v časti Zmluvy obsahujúcej identifikáciu Zmluvných strán a v čase podľa rozvozných plánov. 
Zároveň s dodávkou tovaru je povinný odovzdať Odberateľovi na potvrdenie dodací list.

2. Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný tovar bude zodpovedať platným akostným normám a že 
záručná doba bude u balených výrobkov vyznačená na obale. U nebalených výrobkov platí 
záručná doba uvedená v platnom cenníku.

3. Dodávateľ sa zaväzuje, že žiadny z dodaných výrobkov nebude v okamihu dodania čerpať viac 
ako 1/3 zo záručnej doby vzťahujúcej sa na tento druh výrobku.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nárokov z vád dodaného tovaru budú postupovať 
v súlade so „Zásadami uplatňovania sťažností a reklamácií tovarov a služieb spoločnosti PENÁM 
SLOVAKIA, a.s.", ktoré tvoria samostatnú prílohu Zmluvy

5. Odberateľ sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť cenu tovaru v lehote splatnosti.
6. Odberateľ je povinný umožniť dodanie tovaru vytvorením vhodného preberacieho miesta 

v závislosti na objeme dodávaného tovaru a prístupu k miestu dodávok.

Článok V
Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Dodávateľ je oprávnený pozastaviť dodávky tovaru, prípadne vyžadovať platby v hotovosti 
alebo vopred, ak bude Odberateľ v omeškaní s úhradami splatných faktúr.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1. - 31.12.2016 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
podpisu oboma zmluvnými stranami.



3. Ukončiť platnosť Zmluvy je možné písomnou výpoveďou ktorejkolVek zo Zmluvných strán, 
s päťdňovou výpovednou lehotou, ktorá sa počíta odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej 
Zmluvnej strane.

4. Obsah Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami schválenými oboma 
Zmluvnými stranami.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží jeden.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

Odberateľ:

Vo Fiľakove, dňa ĹĹÍLlof'T

Ing. Mária Veliká 
riaditeľka 

Nezábudka, n.o.

Prílohy:
výpis z registra neziskových organizácií
prehlásenie o bankovom spojení obchodného partnera
fotokópia plnomocenstva udeleného splnomocnenému zástupcovi Dodávateľa
cenník Dodávateľa
Zásady uplatňovania sťažností a reklamácií tovarov a služieb spoločnosti PENÁM SLOVAKIA, 
a.s.
reklamačný list

Dodávateľ:

V Nitre, dňa . .x . .

Peter Živickyt \ 
splnomocnený zákupca 
PENÁM SLOVAKIA, a.s.


