Zmluva o zabezpečení dodávky balenej pitnej vody - Aqua Natura
- uzatvorená podľa zákona č.91/2019 Z.z. o neprimeraných obchodných podmienkach
v obchode s potravinami a podmienke uhrádzania kúpnej ceny v lehote splatnosti za
potraviny, s účinnosťou nadobudnutia platnosti od 1.5.2019.

Dodávateľ:
Obchodné meno:
Aquaservis Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Zastúpená:
Mgr. Jana Hurtová
Prevádzka:
Kamenný Most č.120 , 943 58 Kamenný Most
IČO:
51 913 852
DIČ:
2120828985
IČ DPH:
SK2120828985
Bankové spojenie: VÚB a.s. , Hlavná 59 , Štúrovo 943 01
Číslo účtu:
4104268157/0200
IBAN:
SK14 0200 0000 0041 0426 8157
Zápis:
oddiel : Sro , vložka číslo : 46407/N , okresný súd Nitra
( ďalej len „dodávateľ“)

a
Odberateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpená:
DIČ / IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Školská jedáleň
Školská jedáleň, Štúrovo, Adyho ul.4
Školská jedáleň, 943 01 Štúrovo, Adyho ul.4
37861077
Věra Gubricová
2021609260
VUB
16 3465 7551/0200
SK31 0200 0000 0016 3465 7551

BIC:
Zápis: Obchodný register Okresného súdu
(ďalej len „odberateľ“)

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

Článok I.
Predmet zmluvy
1.1. Dodávateľ bude odberateľovi dodávať balenú pitnú vodu v balení 18,9 l na základe
dohodnutých podmienok v tejto Zmluve. Rozbor o kvalite balenej pitnej Aqua Natura je
prílohou Zmluvy. 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 : www.aquaservis.sk

Článok II.
Určenie odberných miest
2.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi balenú pitnú vodu uvedenú v čl. I. tejto
Zmluvy za podmienok ďalej stanovených touto Zmluvou. Dodávateľ bude dodávať balenú pitnú
vodu na dohodnuté odberné miesto u odberateľa.

prevádzka - pozícia

kontaktná osoba mobilné číslo Počet výdajníkov barel/ks

stojan 4 PC
stojan 8 PC

Školská jedáleň

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

Článok III.
Distribúcia - sanitácia - servis - záručné podmienky

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje distribuovať balenú pitnú vodu odberateľovi v obaloch na to
určených ( barel PC ) , ktoré si u dodávateľa odberateľ požadované množstvo zakúpi do
počiatočného stavu, podľa platného cenníka článok V. odsek 5.1. - príslušenstvo .
V prípade, ak sa u odberateľa spôsobí na bareloch škoda, poškodenie, strata,
alebo znehodnotenie, ktoré sú z počiatočného zakúpeného stavu odberateľom, je povinný
uhradiť dodávateľovi sumu : 8,34,-€ + DPH ( 10,-€ s DPH ) za každý takto poškodený kus.
Dodávateľ tak nahradí poškodený kus novým , a započíta sa do počiatočného stavu zakúpeného
počtu odberateľom.
Faktúra za poškodené barely (nahradené novými) je splatná podľa čl. IV. ods. 4.2 Zmluvy.
Distribúcia bude v pravidelných časových intervaloch podľa aktuálnej spotreby odberateľa,
pokiaľ nie je dohodnuté inak. Distribúciu ako i spôsob zásobovania, zabezpečí dodávateľ
zadarmo.
Interval a počet sanitácií výdajníkov vody, spoplatnených podľa platného cenníka , zabezpečí
dodávateľ, podľa odsúhlaseného harmonogramu, alebo na požiadanie odberateľa.
Servis, poruchu, poškodenie, alebo požadovanú opravu odberateľom, zabezpečí dodávateľ
podľa platného cenníka, ktorý je uvedený v čl. V. tejto Zmluvy, nad rámec záručných opráv.
Záručný servis na výdajníky vody je 2 roky. Záruka sa nevzťahuje na poškodené diely, vzniknuté
závady prevádzkou u dodávateľa, alebo inak znehodnotené časti a súčiastky na výdajníku vody.

Článok IV.
Splatnosť a spôsob úhrady faktúr za balenú pitú vodu, služby a servisné úkony

4.1. Splatnosť faktúr od 1.5.2019 podľa nadobudnutého zákona č.91/2019 Z.z.
o neprimeraných obchodných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v zmysle ktorého sa za jednu z neprimeraných podmienok stanovuje
uhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, najviac 20 dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry
za potravinu, najneskôr však do 30 dní od dodania potraviny, prevodom na účet dodávateľa.
4.2. Preto sa dodávateľ a odberateľ dohodli v súlade s právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike, že dodávateľská faktúra za potravinu ( Aqua Natura ) bude riadne
vystavená dodávateľom, a splatná do 20 dní od doručenia vystavenej faktúry dodávateľovi,
v zmysle zákona č.91/2019 Z.z. o neprimeraných obchodných podmienkach, alebo 30 dní od
vystavenia faktúry dodávateľom.

Článok V.
Cenník za príslušenstvo.
Služby a servisné opravy nad rámec záručných opráv.

5.1. Zmluvné strany sa dohodli , že odberateľ zaplatí za ním požadované a dodávateľom
dodané príslušenstvo k pitnému režimu, nasledovné dohodnuté ceny.
príslušenstvo
- cena za PC barel 18,9 l je :
- cena za stojan na 4 PC je :
- cena za stojan na 8 PC je :
- cena za PVC poháre 100ks/bal je :
- cena za papierové poháre 100ks/bal je :
- cena za držiak pohárov je :
- cena za ochranný návlek na barel je :
- cena za tlakovú nádobu 5 kg je :
- cena za 5 kg náplň CO2 je :

8,34,-€ bez DPH /ks ( 10,- s DPH )
37,50,-€ bez DPH /ks ( 45,- s DPH )
62,50,-€ bez DPH / ks ( 75,- s DPH )
2,08,-€ bez DPH / bal. ( 2,50,- s DPH )
3,125,-€bez DPH / bal. ( 3,75,- s DPH )
20,84,-€ bez DPH / ks ( 25,- s DPH )
6,25,-€ bez DPH / ks ( 7,50,- s DPH )
150,00€ bez DPH / fľaša ( 180,- s DPH )
20,84,-€ bez DPH / 5 kg ( 25,- s DPH )

sanitácia
- cena sanitácie ( kompletná dezinfekcia výdajníka ) : 16,67,-€ bez DPH

( 20,- s DPH )

cena náhradných dielov
- lievik s tŕňom ( biely, sivý ) :
18,75,-€ + DPH / ks ( 22,50,- s DPH )
- horná krycia doska ( biela, sivá ) :
23,75,-€ + DPH / ks ( 28,50,- s DPH )
- horná čelná doska ( biela, sivá ) :
31,25,-€ + DPH / ks ( 37,50,- s DPH )
- výpustný ventil s kolenom ( červený, modrý a žltý ) : 7,50,-€ + DPH / ks ( 9,00,- s DPH )
- servisný úkon technika - oprava alebo výmena ND : 7,50,-€ + DPH
( 9,00,- s DPH )
5.2. Zmluvné strany sa dohodli , že odberateľ zaplatí
základe platného a odsúhlaseného cenníku.
cena servisných opráv
- oprava nefunkčnej elektroniky :
- oprava nefunkčnosti výdajníka s CO2 :
- oprava nefunkčnosti ohrevu teplej vody :
- oprava nefunkčnosti chladenia vody :
- oprava pretekajúceho, tečúceho výdajníka vody :

za ním požadované pozáručné opravy na

28,75,-€
38,75,-€
31,25,-€
37,50,-€
23,75,-€

+ DPH
+ DPH
+ DPH
+ DPH
+ DPH

( 34,50,- s DPH )
( 46,50,- s DPH )
( 37,50,- s DPH )
( 45,00,- s DPH )
( 28,50,- s DPH )

5.3. Dodané príslušenstvo, náhradné diely, sanitácia a cena za servisné úkony budú súčasťou
faktúry za odobratú balenú pitnú vodu v daný mesiac. Faktúra je splatná podľa čl. IV. ods. 4.2.

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

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena balenej pitnej vody Aqua Natura v bareloch 18,9 l je :
3,125 € + DPH ( 3,75 € s DPH ) - od 1.1.2020
3,209 € + DPH ( 3,85 € s DPH ) - od 1.1.2021

Cena je platná počas celého trvania Zmluvy, alebo dodatkom stanovená inak.

6.2. Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi zabezpečiť požadované množstvo výdajníkov vody
podľa poslednej ponúknutej platnej cenovej ponuky. Ponuka sa vzťahuje na zápožičku zdarma
a priamy predaj výdajníkov vody, ktorá je platná jeden mesiac. Model a počet výdajníkov určí
odberateľ. Odberateľ si zabezpečí rozmiestnenie výdajníkov na svoje prevádzky. Odberateľ je
povinný zabezpečiť pre výdajníky vody technické a legislatívne užívanie v jeho priestoroch, a to
tak, ako mu to určujú všetky normy, a interné predpisy, ktorými sa musí, ako ich
prevádzkovateľ a zároveň užívateľ riadiť, aby predišiel a zabránil akýmkoľvek možným škodám
ich prevádzkou.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za PVC poháre 100ks/bal je :

2,083 € + DPH ( 2,50 € s DPH ) - do konca 2021

6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za papierové poháre 100ks/bal je :

3,125 € + DPH ( 3,75 € s DPH )

Článok VII.
Trvanie Zmluvy a výpovedná lehota

7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2021
7.2. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je dva mesiace 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 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.

Článok VIII.
Záverečné a zrušujúce ustanovenia

8.1. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
8.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
8.3. Túto Zmluvu je možné zmeniť len formou písomného očíslovaného dodatku, podpísaného
oboma zmluvnými stranami.
8.4. Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom si prevezme každá
zmluvná strana.
8.5. Zmluva nadobúda platnosť podľa znenia „ zákona o neprimeraných obchodných
podmienkach „ o zosúladení si zmluvných vzťahov novou právnou úpravou od 1.1.2020.
8.6. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad
podpísali.

V .......................... dňa .......................

...............................................................
odberateľ

V .......................... dňa .......................

...............................................................
Aquaservis Slovakia s.r.o.
Mgr. Jana Hurtová

