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ZMLUVA
o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená podľa
§ 409 Obchodného zákonníka č. 513 Zb. v znení noviel

I. Zmluvné strany
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ID:
Dodávateľ:
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Danubius spol. s r.o., Lipského 17,84001 Bratislava
Prevádzka: Hadovská cesta 19,94501 Komárno
IČO: 17643732
DIČ : 2020398545
IČ DPH: SK2020398545
V zastúpení: Mgr. Boris Petrovič, konateľ
Bankové spojenie: VUB a.s. Komárno
Číslo účtu: 3012591251/0200

-Dúbravka

Predmet zmluvy
Dodávateľ sa zaväzuje predávať kupujúcemu obchodný tovar v rozsahu uvedenom vo
svojom cenníku.
Cena tovaru
Dodávateľ predáva kupujúcemu tovar za ceny uvedené v jeho cenníku, ktorý Je
nevyhnutnou prílohou tejto zmluvy.
Cena je stanovená frankorampa odberateľa.
Dodávateľ poskytne kupujúcemu zľavu vo výške ..O..... % z cenníkovej ceny.
Dodávateľ ohlási odberateľovi zvýšenie cien jeho tovarov uvedených v cenníku
minimálne 5 dní vopred. Za splnenie tejto povinnosti sa považuje obdržanie nového
cenníka odberateľom uvedených 5 dní pred zvyšovaním cien.
Akosť a označenie tovaru
Dodávateľ ruci odberateľovi, že dodávaný tovar bude označený v zmysle Zákona
o potravinách Č. 152/95 Zb. v štátnom jazyku na každom spotrebiteľskom balení a spÍňa
platné normy obehu a distribúcie potravín.

Dodacie podmienky
Dodávateľ bude odberateľovi dodávať tovar do dohodnutých maloobchodných predajní.
Odberateľ nahlási objednávku dodávateľovi tak, aby ju mohol riadne splniť. Takúto
objednávku dodávateľ potvrdí. Za potvrdenie sa pokladá aj samotné plnenie objednávky.
Dodávateľ je povinný splniť objednávku do dohodnutého termínu.
Odberateľ je povinný s dodávateľom zabezpečiť súčinnosť pri prebierke tovaru.
Dodávateľ je povinný dodať tovar v záručnej dobe a údaje o trvaní záručnej doby riadne
vyznačiť podľa platných predpisov.
Platobné podmienky
Hotovosť': nie
Faktúra: áno
Lehota splatnosti faktúry za odobratý tovar je 10.... dní odo dňa vystavenia faktúry.
V prípade oneskorenej úhrady faktúry má dodávateľ právo vyúčtovať odberateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty tovaru za každý deň omeškania.
Reklamácie
Vybavenie reklamácií sa riadi platnými predpismi Obchodného zákonníka.
Dodávateľ sa zaväzuje, že uznané reklamačné nároky vybaví finančnými dobropismi
v lehote ako na dodávateľských faktúrach.
Záverečné ustanovenia
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Zmluva sa uzatvára na dobu od
do ....'ij:.J~:....
Zmluva nadobúda účinnosť po jej podpísaní oboma stranami. Môže byť menená alebo
doplnená obojstranne dohodnutou formou dodatkov. V prípade nesplnenia dohodnutých
podmienok môže byť zmluva vypovedaná z ktorejkoľvek strany s jednomesačnou
výpoveďou.
Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma účastníkmi a účinnosť nadobúda dňom
jeho zverejnenia na webovej stránke obce. Táto zmluva je povinne zverejňovaným
dokumentom z zmysle § 5a) zákona č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
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