Zmluva o obchodnej spolupráci
uzavretá v zmysle § 269 a nasledujúcich paragrafov zákona č. 513/91 Zb. (Obchodný zákonník)
v platnom znení medzi:

Dodávateľom: Obchodné meno: Ing. Peter Ertel Mäsovýroba Koš
Sídlo: Areál RDP, 972 41 Koš
Zastúpený: Ing. Petrom Ertelom
IČO: 32 943 334
DIČ:1020585676
IČ DPH: SK1020585676
Bankové spojenie:
IBAN:

a

Odberateľom: Obchodné meno: Obec Pravenec, Školská jedáleň pri MŠ
Sídlo: 972 16 Pravenec
Zastúpený: IMG 4_^£l5£T2_7
IČO: 00 318 434
DIČ: 20 21 16 28 03
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:|
za týchto podmienok:
I.

Predmetom tejto zmluvy je stanovenie práv a záväzkov oboch strán v procese dodávky a odberu tovaru
z produkcie dodávateľa.
Dodávateľovi touto zmluvou vzniká záväzok na základe objednávky odberateľa dodať odberateľovi
v dohodnutom termíne a množstve tovar predpokladanej kvality a na druhej strane odberateľovi vzniká záväzok
dodaný tovar odobrať v stanovenej lehote a dohodnutým spôsobom uhradiť dohodnutú cenu.

II.
Dodávateľ sa pre naplnenie predmetu tejto zmluvy zaväzuje najmä:
- formou ponukového listu a cenníka oboznámiť odberateľa so sortimentom ponúkaného tovaru
(mäsa a mäsových výrobkov)
- akceptovať objednávku odberateľa podanú telefonicky, faxom alebo písomne do 24 hodín pred termínom
odobratia tovaru
- podľa objemu tovaru dodať tovar do sídla odberateľa vrátane jeho dopravy v množstve a v kvalite v deň, ktorý bol
zmluvnými stranami dohodnutý
- zaslať sprievodný doklad —dodací list s vyznačením množstva a ceny spolu s tovarom
- zasielať odberateľom aktuálny cenník výrobkov a mäsa pri každej zmene ich ceny u dodávateľa
- najneskôr v lehote 3 dní odo dňa dodania tovaru zaslať odberateľom faktúru

- znášať záruku za akosť dodaného tovaru a to pri mäse do času, kedy tento tovar preberie odberateľ
(prípadne ním poverený pracovník) a pri mäsových výrobkoch do 24 hodín od času dodania tovaru
odberateľovi
- svojim prístupom vytvárať predpoklady pre plynulé plnerúe predmetu zmluvy

Odberateľ sa pre naplnenie predmetu tejto zmluvy zaväzuje najmä:
- objednávať tovar najmenej 24 hodín vopred pred termínom dodávky
- prevziať tovar dodaný podľa objednávky osobne alebo prostredníctvom ním povereného pracovníka a na
sprievodnom doklade (dodacom liste) potvrdiť jeho prevzatie
- pri preberaní tovaru riadne prezrieť a ihneď uplatniť u dodávateľa zistené nedostatky v množstve, či kvalite
- v dohodnutých lehotách (splatnosť faktúry) uhradiť dohodnutým spôsobom odplatu za dodaný tovar
- svojim prístupom vytvárať predpoklady pre plynulé plnenie predmetu zmluvy

III.
Zmluvné strany vzájomne dohodli v súlade s ustanoveniami zák.č. 18/96 Z. z. o cenách v plamom znení cenu
za jednotlivé druhy tovaru, ktorá je uvedená v cenníku dodávateľa aktuálnom v čase uzavretia zmluvy.
Dodávateľ si vyhradzuje týmto právo meniť výšku dohodnutej ceny v závislosti od zmien cien vstupov ako aj
sezónnosti. Zmenenú výšku ceny oznámi dodávateľ odberateľovi bez zbytočného odkladu formou
novelizovaného cenníka.
Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza z dodávateľa na odberateľa odobratím dodaného tovaru.
Zmluvné strany si dohodli ako termín splatnosti faktúr za dodaný tovar lehotu 7 dní odo dňa doručenia
faktúry odberateľovi.
Ak sa odberateľ dostane s úhradou za dodaný tovar do omeškania, uplatní voči nemu dodávateľ sankciu —
úrok z omeškania vo výške 0,05% z danej sumy za každý deň omeškania.
Ak odberateľ neuhradí v prospech dodávateľa dve po sebe nasledujúce faktúry, je dodávateľ oprávnený
odstúpiť jednostranne od zmluvy bez ohľadu na dôsledky spôsobené týmto krokom odberateľovi.

IV.
Zmluvné strany sa dohodli na zásade dodržiavania mlčanlivosti o skutočnostiach a informáciách, ktoré získajú
v priebehu obchodného vzťahu o druhej strane.

V.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Zmluvné strany si pre potreby zmluvy dohodli výpovednú lehotu v trvaní jedného mesiaca, pričom táto začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej strane. Zmluvné strany môžu platnosť tejto
zmluvy ukončiť aj vzájomnou dohodou k vopred stanovenému termínu.

VI.
Zmluva nadobudne platnosť a zároveň účinnosť dňom jej podpísania oboma stranami.
Akékoľvek zmeny, alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom oboch strán, formou
písomného dodatku.
Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých každá zo strán obdrží po jednom vyhotovení.
Vzťahy strán touto zmluvou adresne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.513/91
Zb. v platnom znení.

za odber;

