
č.../......
I.

sídlo:
adresa prevádzky:
ICO:
DIČ:
tČ ppn:
registrovaná:

konajúca:

bankové spojenie:
IBAN :

BIC:
telef, spojenie:

e-mailová adresa:
ako dodávatel'na

PEZAa.s.
K cintorínu 47, OIt qg Žilina - Bánová
K cintorínu 47 , OtL qg Žillna - Bánová
30224978
202044B452
sK2020448452
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel:_Sa, vložka č,: 34/L
Peter Zivický, predseda predstavenstva
Ing. Vladislav Baričák, člen predstavenstva
č. ú.: 6604698013/1111, UniCredit Bank Czech Republic
SK05 1 1 1 100000066046980 13
UNcRSKBX
04I/7073668, 7 I - objednávky pekárenské
0903 220 938 - odbyt, fakturácia
objed navka.zi li na@penam.sk

strane jednej (d'alej len ,,Dodávatel"')

and Slovakia,

ZMLUVA o DoDÁVATEťsKo - oDBERATE[srÝcn VzŤAHocH

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

zmluvu o dodávatel'sko - odberatelbkých vztlahoch
(d'alej len,,Zmluva" ) :

čtánot r
Predmet Zm!uvy

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

čtánok tt
Cena a platobný styk

Il.
s'ldlo{
miesto dodávok:
tČo:
DIČ;
IČ opH:
reg istrovaný:
konajúci:
bankové spojenie:
IBAN:
BIC
telef. spojenie:
e-mailová adresa:

ako odberatel' na
zmluvné stran

Domov sociáInych s!užieb sYNNÓMIA

Sv. Gorazda 2978/3,010 0B Zilina
Sv. Gorazda 2g7B/3, Or0 0B Žilina
0064769t
2020689297

v zriadbvatel'skej pósobnosti Žilinského samosprávneho kraja
I_ng, Aneta Vavríková - riaditelka
Státna pokladnica
SK7 1B 1 B00000007000485214
SPsRSKBA
04 t / 56577 45, 09082 1 6389
jana.slivkova@vuczi lina,sk

strane druhej (d'alej len ,,Odberatel"' a spoločne s Dodávatelbm d'alej len

a



Neoddelitelhou 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. Dodávatel' si vyhradzuje
právo meniť cenu tovaru, ktorý je predmetom dodávok podl'a Zmluvy.
Zmeny cien tovarov je Dodávatel' povinný oznámiť Odberatelbvi minimálne 5 dní pred
začiatkom ich platnosti. Za oznámenie sa považuje doruČenie nového cenníka na adresu
Odberatel'a.
Dodaný tovar bude odberatelbvi Dodávatelbm fakturovaný dekádne. Odberatel'sa zavázuje
faktúry uhrádzať v lehote splatnosti, na účet Dodávatel'a uvedený v Časti Zmluvy,
obsahujúcej identifikáciu Zmluvných strán.
Faktúrá músí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle ust. § 7t zákona Č.

222/2OO4 Z, z, o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov,
Lehota splatnosti faktúry je 2O dní odo dňa doručenia faktúry, najneskór vŠak do 3O
dní odo dňa dodania vybranej potraviny
Ak sa odberatel'dostane-s úhradou za dodávku do omeškania, Dodávatel'je oprávnený ÚČtovať
odberatelbvi úroky z omeškania vo výške 0,05 o/o z celkovej fakturovanej ceny výrobku za
každý deň omeškania,

,"o,"Ť5Jťfotlu"on

Dodávatel'sa zavázuje realizovať dodávky na základe písomnej alebo telefonickej poŽiadavky
odberatel'a, nahlásenej 24 hodín vopred, s upresnením najneskór do 10:0O hod. dňa
predchádzajúceho dodávke.

2. Dodávatel'bude dodávky realizovať v dňoch pondelok až nedel'a, otváracia doba Odberatel'a od
6:0O hod, odberatel' sa zavázuje o zmene týchto skutoČností Dodávatel'a bez omeŠkania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

písomne informovať.
odberatel' sa zavázuje, že pri preberaní tovaru, najneskór však pri nasledujúcej dodávke
tovaru, Dodávatelbvi odovzdá potvrdený dodací list. Ak Odberatel' túto svoju povinnosť
opomenie, Dodávatel' je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a požadovať od Odberatel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 33 €.
Zmluvné strany sa dohodli na začiatku dodávok dňom 1. B.202t.

článok rv
Práva a povinnosti Zm!uvných strán

Dodávatel' sa zavázuje dodať Odberatelbvi tovar v poŽadovanom mnoŽstve podl'a potvrdenej
písomnej alebo telefonickej objednávky, v zodpovedajúcej kvalite, na miesto dodávky uvedené
v časti Žmluvy obsahujúcéj identifikáciu Zmluvných strán a v čase podl'a rozvozných plánov,
Zároveá s dodávkou tovaru je povinný odovzdať Odberatel'ovi na potvrdenie dodací list.
Dodávatel'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.
Dodávatel'sa zavázuje, že žiadny z dodaných výrobkov nebude v okamihu dodania Čerpať viac
ako I/3 zo záručnej doby vzťahujúcej sa na tento druh výrobku.
Zmluvné strany sá dohodli, že-v případe nárokov z vád dodaného tovaru budú postupovať
v súlade so ,,Zásadami uplatňovania sťažností a reklamácií tovarov a sluŽieb spoloČnosti PEZA,
a.s.", ktoré tvoria samostatnú prílohu Zmluvy
odberatel's a zavázuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť cenu tovaru v lehote splatnosti.
odberatel' 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

Dodávatel'je oprávnený pozastaviť dodávky tovaru, prípadne vyžadovať platby v hotovosti
alebo vopred, ak bude Odberatel'v omeškaní s úhradami splatných faktúr.

1.



2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 8. 2O2L do 3t. 7. 2022 a nadobúda platnosť
a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
UkonČiť platnosť Zmluvy je možné písomnou výpovedbu ktorejkolVek zo Zmlwných strán,
s páťdňovou výpovednou lehotou, ktorá sa počíta odo dňa doručeňia písomnej výpovede druhej
Zmluvnej strane,
Obsah Zmluvy je možné meniť alebo dopíňať len písomnými dodatkami schválenými oboma
Zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdržíjeden.
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,

4.

5.
6.

Dodávate|':

v Žiline, dňa 23,7

I

t

\

Peter
predseda pr

PEZ

PEZAa,s,

lŤŤ$f§F9 l
§d&irri l1,

li cirrtoríi
lČo: í:]l]2i
DiČ 2a'2(.

Prílohy:
- cenník Dodávatel'a
- Zásady uplatňovania

SLOVAKIA, a.s.
- reklamačný list

Odberatel':

v Žiline dňa .

Domov

Sv. Gorazc@ Vvs
Sv. Gorazdá 2
lC0:&647691

Ing, Aneti

sťažností a reklamácií tovarov a služieb spoločnosti PENAM
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Ing,




