Zmluva o obchodnej spolupráci
a o základných obchodných podmienkach dodávok mrazených a iných produktov
Zmluvné strany:
Obchodné meno:
Adria Gold Slovakia, spol. s r.o.
Šávoľská 324/3, 986 01 Fiľakovo
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Mgr. Csaba Tóth - konateľ spoločnosti
36 059 153
IČO:
DIČ:2020083483, IČ DPH : SK2020083483
DIČ, IČ DPH:
Vúb a.s.: 1696653257/0200
Bankové spojenie:
SK 58 0200 0000 0016 9665 3257, SUBASKBX
IBAN, SWIFT:
Zapísaný v OR:
8242/S
Mgr.Csaba Tóth, 421 908 88 44 46
Kontakt:
/ďalej len ako „predávajúci“/
Obchodné meno :
Mesto Fiľakovo
Sídlo/miesto podnikania:
Mestský úrad, Radničná 25, Fiľakovo
Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor mesta
Štatutárny orgán:
00316075
IČO:
2021115052
DIČ:
Bankové spojenie:
OTP Banka Slovensko a. s., pobočka Fiľakovo
8570550/5200
Číslo účtu:
SK56 5200 0000 0000 0857 0550
IBAN:
OTPVSKBX
SWIFT:
Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda, Štúrova 751/1,986 01 Fiľakovo
Prevádzka:
+421 047 4381067
Kontakt:
/ďalej ako „kupujúci“/
/spoločne ďalej ako „zmluvné strany“/

sa podľa ustanovení § 269 ods. 2 a § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, podľa vlastného vyjadrenia spôsobilí a oprávnení na právne úkony, dohodli uzatvoriť dole

označeného miesta, dňa, mesiaca a roku túto
Zmluvu o obchodnej spolupráci
a o základných obchodných podmienkach dodávok mrazených a iných produktov
obchodná spoločnosť Adria Gold Slovakia spol. s r.o. je podnikateľom v oblasti výroby apedaja
zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov ako aj doplnkového tovaru
s viacročnou skúsenosťou a vlastnou technológiou výroby /ďalej len produkty/, zakladajúcou si na
všeobecnej kvalite svojich výrobkov a produktov a to predovšetkým s ohľadom na Potravinový kódex

Slovenskej republiky, upravujúci mrazené krémy, zmrzliny a polotovary na ich výrobu.

L Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávanie produktov kupujúcemu, ktorých špecifikácia bude uvedená
v jednotlivých ponukových listoch v sortimentom zložení podľa aktuálnej ponuky predávajúceho.
II. Podmienky objednávania, dodávky predmetu zmluvy a zaobchádzanie s ním
11.1 Objednávanie:
Objednávky zadáva kupujúci predávajúcemu formou elektronickej alebo e-mailovej, príp. faxovej
objednávky na adresu sídla predávajúceho alebo odovzdaním priamo obchodnému zástupcovi
predávajúceho. Kupujúci má právo uplatniť u predávajúceho objednávku jednotlivých produktov
podľa ponukových listov predávajúceho v sortimentnom zložení najneskôr do 12,00 hod. toho dňa,
ktorý predchádza dnu pripadajúcemu na rozvoz produktov podľa rozvozového plánu. Realizáciu
objednávky mimo rozvozového plánu a v prípade nedodržania minimálneho množstva je predávajúci
oprávnený kupujúcemu účtovať podľa neštandardného cenníka - príloha č. 2.
11.2 Dodávanie:
Predávajúci realizuje dodávky v určených intervaloch, podľa ním určeného rozvozového plánu
s prihliadnutím na regionálne miesto prevádzky kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať produkty
špecifikované v súlade s obsahom jednotlivej objednávky na miesto plnenia vyznačeného kupujúcim.
Doprava produktov na miesto plnenia bude zo strany predávajúceho realizovaná na vlastné náklady
a nebezpečenstvo, pričom toto ustanovenie nie je dotknuté, pokiaľ predávajúci nebude sám
dopravcom.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu iba produkt, ktorý zodpovedá platným normám a akosti
a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich
sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách a tiež v zmysle zákona
o potravinách a Potravinového kódexu /Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 15. decembra 1999 č. 4312/2/1999-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúce mrazené krémy,
zmrzliny a polotovary na ich výrobu/, zákona o ochrane spotrebiteľa. Ak nie je vyznačený dátum
výroby alebo záručnej doby na produkte, musí byť vyznačený v dodacom liste.

11.3 Prevzatie predmetu zmluvy a zaobchádzame s ním:
Kupujúci sa ako príjemca objednávky zaväzuje objednaný tovar prevziať a predávajúcemu prevzatie
potvrdiť na dodacom liste. V prípade, ak kupujúci dodané produkty neprevezme, je povinný uhradiť
predávajúcemu škodu, ktorá mu týmto konaním objektívne vznikla.
Predávajúci sa zaväzuje prepravovať produkty do prevádzky kupujúceho v súlade s ustanoveniami
zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách a Potravinového kódexu tak, aby sa neznížila ich kvalita.
Predávajúci poskytne na produkty záruku zodpovedajúcu dobe použiteľnosti, resp. dobe minimálnej

trvanlivosti jednotlivého produktu, ktorá bude vyznačená na obaloch jednotlivých produktov, o čom
je kupujúci povinný presvedčiť sa pri prevzatí produktu.
Kupujúci je povinný zaobchádzať s dodanými produktami podľa zásad Potravinového kódexu.
O podmienkach zaobchádzania s predmetom zmluvy bol kupujúci náležitým spôsobom poučený
predávajúcim - viď prílohu č. 3, čo potvrdzuje podpisom tejto zmluvy. V prípade, ak dôjde zo strany

kupujúceho k porušeniu týchto zásad, predávajúci si vyhradzje právo odmietnuť reklamáciu kvality
produktov.
Za účelom dosiahnutia uvedených podmienok, ako aj za účelom podpory predaja môže predávajúci
a to na základe zmluvy o umiestnení mraziach boxov a príslušenstva, poskytnúť do užívania
prístrojové zariadenia, slúžiace tomuto účelu /mraziarenské boxy, chladiarenské zariadenia a pod./.
III. Kúpna cena a platobné podmienky
III. 1 Predávajúci sa zaväzuje, že ceny uvedené v cenovej ponuke, ktorá bola predložená pri verejnom
obstarávaní v ponukovom liste nezmení počas celej doby plynutia tejto zmluvy.
111.2 Zmena dohodnutých jednotlivých cien je možná iba písomným dodatkom, na základe
predloženia dokladov k nahliadnutiu, na ktorých sú uvedené ceny dovozných, colných, daňových
a iných štatistických ukazovateľov, ktoré nadobudnú platnosť v priebehu plnenia zmluvy a budú mať
dopad na dohodnutú cenu presahujúcu 5% z vysúťaženej ceny.
111.3 Súčasťou zmluvy je Príloha - cenová ponuka jednotlivých komodít, ktoré boli dodané
predávajúcim pri verejnom obstarávaní v júni 2017.
111.4 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu zaslať vhodným spôsobom každé zvýšenie, zníženie, resp.
inú zmenu cien produktov aspoň 5 pracovných dní pred platnosťou nových cien v porovnaní so
základným cenníkom.
III. 5 Podmienky poskytnutia a výška poskytovania zliav, ktoré bude predávajúci poskytovať
kupujúcemu z dohodnutých cien základného cenníka budú predmetom individuálnej dohody.
IV. 6 Kupujúci je zodpovedný za uhradenie objednaného tovaru a to do 14 dni od dodania tovaru.
IV. Poskytované výhody obchodnému partnerovi
IV. 1 Predávajúci po dobu platnosti tejto zmluvy môže poskytnúť kupujúcemu nasledovné výhody:
poskytnutie pomoci pred a pri rozbehnutí predaja produktov predávajúceho v mieste
prevádzky kupujúceho a to prostredníctvom odborného zamestnanca kupujúceho
poskytnutie reklamných materiálov, bilboardov o produktoch predávajúceho v dohodnutom
rozsahu, podkladov a návrhov vizualizácie úprav exteriéru a interiéru predajného miesta
kupujúceho
udeľovanie bonusov podľa podmienok predávajúceho v nadväznosti na objem obratov
kupujúceho
poskytnutie do odplatného resp. bezodplatného užívania prístrojových zariadení slúžiacich
k skladovaniu produktov v mieste prevádzky kupujúceho a to na základe osobitných dohôd
medzi zmluvnými stranami.
2. V prípade poskytnutia zľavy zo strany predávajúceho sa neuplatní článok o písomnej dohode
uvedenej v bode III.
V. Prechodné a záverečné ustanovenia
V. 1
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to s dobou trvania odo dňa jej podpisu zmluvnými
stranami do 31.08.2018.Platnosť zmluva nadobúda podpisom zmluvných strán a účinnosť nadobudne
nasledujúci deň po jeho zverejnení kupujúcim na jeho webovej stránke. Zmluvné strany sa dohodli
na jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca po jeho
doručení druhej zmluvnej strane.
V.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okamžite v prípade, že že zistí hrubé
nedostatky pri predaji produktov a tieto kupujúci v lehote určenej predávajúcim neodstráni.
Hrubými nedostatkami sú:
- kupujúci nebude dodržiavať kvalitu predávaných produktov
- kupujúci ohrozí dobré obchodné meno predávajúceho
- kupujúci neuhradí riadne a včas kúpnu cenu za produkty podľa tejto zmluvy

- v prípade, ak kupujúci dodané produkty neprevezme podľa podmienok v bode č.II.3 3x za sebou

Predávajúci odstúpenie od zmluvy oznámi písomne kupujúcemu.
V prípade, ak predávajúci odstúpi od tejto zmluvy, považuje sa tento jeho prejav aj za odstúpenie
od iných, na túto zmluvu naväzujúcich zmlúv.
V.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek prípadné spory či nezrovnalosti urovnajú na miestne
príslušnom súdu predávajúceho.
V.4 Táto zmluva vypovedá, alebo nahrádza všetky skoršie písomné alebo ústne dohody zmluvných
strán, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. V prípade, ak prijatím zmien platných právnych
predpisov akékoľvek ustanovenie tejto a na ňu nadväzujúcich iných zmlúv stratí platnosť, alebo sa
dostane do rozporu s neskorším platným právnym predpisom, neovplyvňuje to platnosť zvyšného
obsahu tejto zmluvy.
Y.5 Všetky zmluvy alebo dohody medzi zmluvnými stranami musia mať písomnú formu a tieto sa
môžu meniť len písommnou formou.
V.6 Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany poskytli alebo poskytnú pri rokovaniach o akých
koľvek zmluvách alebo dohodách a ďalšie informácie, ktoré sa strany dozvedia v súvislosti
s plnením týchto zmlúv alebo dohôd, rovnako aj informácie, ktoré viedli k ich uzavretiu, bez
ohľadu na skutočnosť, či bola zmluva uzatvorená, sú označené a považované za dôverné.
V.7 Predávajúci si vyhradzuje právo zaznamenávať pripomienky k obchodnej spolupráci s kupujúcim
do jeho interných inšpekčných kníh, nachádzajúcich sa v jeho prevádzke /predajnom mieste/ s čím
kupujúci výslovne podpisom tejto zmluvy súhlasí.
V.8 Kupujúci sa zaväzuje žiadnym spôsobom nepostúpiť svoje prípadné pohľadávky voči predávajú
cemu bez predchádzajúceho písomného súhlasu štatutárneho zástupcu predávajúceho na tretie
osoby a pohľadávky voči predávajúcemu sa nemôžu stať akýmkoľvek zabezpečovacím nástrojom
voči tretím osobám, to všetko pod hrozbou sankcie vo forme zmluvnej pokuty vo výške
dvojnásobku hodnoty prípadnej postupovanej pohľadávky.
V.9 Zmluva sa uzatvára v dvoch rovnopisoch, pričom každý rovnopis má platnosť originálu. Zmluvné
strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že ju uzatvárajú na základe
svojej pravej a slobodnej vôle, ich prejavy sú zrozumiteľné a určité, zmluvu neuzatvárajú v tiesni,
alebo za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán.
Svojimi podpismi potvrdzujú správnosť obsahu a pravosť tejto zmluvy.
Vo Fiľakove, dňa:

Vo Fiľakove, dňa:

Predávajúci:
Adria Gold Slovakia spol. s r.o.

Kupujúci:
Mesto Fiľakovo

Mgr. Csaba Tóth
konateľ spoločnosti

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

