Zmluva o zabezpečení pitného režimu dodávkou balenej pitnej vody.

Dodávatel':

Obchodné meno:
Miesto podnikania:
Prevádzkareň:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zápis:

- Ing. Jozef Hurta
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Kamenný Most č.120 , 943 58 Kamenný Most
40351386
1028062255
SK1028062255
ČSOBa.s. , Hlavá , Štúrovo 943 01
4018188089/7500
SK97 7500 0000 0040 1818 8089
č.ŽO-2002/04418-2,Okresný úrad v N. Zámkoch dňa 24.09.2002
( ďalej len "dodávatel'")
Aquaservis.sk

a
Odberatel':

Obchodné meno:

Mesto Sládkovičove

Sídlo:

Fučíkova 329

IČO:

00306177

Zastúpený:

Ing. Anton Szabó

DIČ / IČ DPH:

2021006746

Bankové spojenie:

VÚB a.s.

Číslo účtu:

18028132

IBAN:
BIC:
Zápis:

SK4002000000000018028132
SUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu
(ďalej len .odberatet")

sa v zmysle § 409 a následných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli
na uzavretí tejto Zmluvy o zabezpečení pitného režimu dodávkou balenej pitnej vody ( ďalej
len "Zmluva" ) za nasledovných podmienok:

Článok l.

1.1 Dodávateľ bude odberateľovi dodávať balenú pitnú vodu v balení 18,9 I na základe
dohodnutého
harmonogramu.
Rozbor o kvalite balenej pitnej vody dodávateľ
predloží
odberateľovi kedykoľvek oň odberateľ požiada. Dodávateľ garantuje odberateľovi kvalitu
balenej pitnej vody v čistote a zložení, ktorá zodpovedá príslušným právnym predpisom
a aktuálnym technickým normám platným na území Slovenskej republiky. Aktuálny protokol
o kvalite vody je vždy dostupný na internetovej stránke dodávateľa :
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Článok II.
2.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi balenú pitnú vodu uvedenú v čl. l. tejto
Zmluvy za podmienok ďalej stanovených touto Zmluvou. Dodávateľ bude dodávať pitnú
vodu priamo na odberné miesta odberateľa uvedené v tabuľke nižšie:

prevádzka - pozícia

kontaktná osoba

mobilné číslo

poradové číslo
výdajníka

MsÚ

prednostka

0904700960

1.

MsÚ

prednostka

0904700960

2.

barel/ks

5
5

stojan 4 PC
stojan 8 PC

4 PC
4 PC

2.2 Odberateľ sa zaväzuje odoberať od dodávateľa balenú pitnú vodu uvedenú v čl. l. tejto
Zmluvy a platiť za ňu dodávatel'ovi kúpnu cenu za podmienok stanovených touto Zmluvou.

Článok III.
3.1 Dodávatel' sa zaväzuje distribuovať balenú pitnú vodu odberateľovi vo vratných obaloch
typu: PC a Tritan (t.z. barel, alebo fľaša ) ako tovar s prirodzeným odpisom na jeden rok od
úhrady zálohy. Distribúcia bude v pravidelných časových intervaloch a množstve podľa
aktuálnej potreby odberateľa. Distribúciu, pravidelné zásobovanie, sanitáciu výdajníkov a ich
opravu pri poruche zabezpečí dodávateľ
bezodplatne na svoje vlastné náklady , alebo
dohody s odberateľom, pokiaľ škodu preukázateľne nespôsobil odberateľ,
3.2 Odberateľ sa zaväzuje odoberať uvedenú balenú pitnú vodu uvedenú v čl. l. tejto Zmluvy
u dodávateľa
Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta.

Článok IV.
4.1 Odberateľ bude v danom kalendárnom mesiaci odoberať balenú pitnú vodu podľa čl. l.
tejto Zmluvy podľa jeho potreby. Na konci každého mesiaca, dodávateľ vystaví odberateľovi
faktúru podľa počtu odoberatel'om objednaných a riadne dodaných barelov vody, či služieb.
4.2 Splatnosť vystavenej faktúry za dodaný tovar je : do 15 dní odo dňa vystavenej faktúry.
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ČlánokV.
Cena záloh za vratné obaly a stojany na barely

5.1

Zmluvné strany sa dohodli , že odberateľ bude platiť jedno rázovú zálohu za
- cena za barel 18,9 I je
5,84,·( + DPH / ks ( 7,- s DPH)
- cena za stojan na 4 PCje :
25,00,·( + DPH / ks
( 30,- s DPH)
- cena za stojan na 8 PCje :
41,66,·( + DPH / ks ( 50,- s DPH)
Faktúra záloh za barely a stojany je splatná podľa čl. IV. ods. 4.2 Zmluvy. Barely a stojany sú
zaradené v odpisovej kategórii, jeden rok, od ich prevzatia odberateľom.

5.2. V prípade,

ak odberateľ

preukázateľne

spôsobí

na bareloch

škodu

(poškodenie,

stratenie, alebo znehodnotenie), ktoré sú zo zálohovaného počtu u odberateľa, je povinný
uhradiť dodávateľovi sumu: 5,84 ( + DPH ( 7,-€ s DPH) za každý takto poškodený kus.
Faktúra za poškodené barely zo zálohovaného počtu je splatná podľa čl. IV. ods. 4.2 Zmluvy.

Článok VI.
Cena za balenú pitnú vodu, výdajníky vody a PVC poháre

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za 18,91 balenej vody je : 4,16-€+DPH (5,·( s DPH)
6.2 Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi
bezplatne zapožičať požadované množstvo
výdajníkov vody podľa jeho potreby. Termín a počet výdajníkov určí odberateľ, Odberateľ
určí ich rozmiestnenie na svoje prevádzky. Odberateľ je povinný zabezpečit pre výdajníky
vody technicko - legislatývne užívanie v jeho priestoroch. A to tak, ako mu to určujú všetky
normy, ale aj interné predpisy, ktorými sa musí, ako ich prevádzkovate" a zároveň užívatel'
riadiť, aby predišiel, a zabránil akýmkoľvek možným škodám ich prevádzkou.
6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poháre lOOks/bal je : 1,25 € + DPH ( 1,5,·( s DPH)

Článok VII.
Trvanie Zmluvy a výpovedná lehota
7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
7.2 Každá zo zmluvných strán môže vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpovedná
lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
7.3 Ak dodávateľ poruší akúkoľvek povinnosť, ktorá mu vyplýva z tejto Zmluvy, odberateľ je
oprávnený aj od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od Zmluvy je účinné odo dňa doručenia
prejavu vôle odstúpiť od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Platnosť Zmluvy končí dňom
doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi.
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Článok VIII.
Záverečné

a zrušujúce ustanovenia

8.1. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnost, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy.

8.2. Zmluvné

vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými
Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

8.3 Túto Zmluvu je možné zmeniť len
podpísaného oboma zmluvnými stranami.

formou

8.4 Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach,
jedna zmluvná strana.

písomného

ustanoveniami

očíslovaného

dodatku,

z ktorých po jednom si prevezme každá

8.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť ( prebraním tovaru) dňa:
8.6 Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad
podpísali.
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