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Zmluva 

uzatvorená  podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka medzi 
 
............................................................ 
so sídlom  :   ............................................................ 

zastúpená  :   ............................................................ 

IČO   :   ............................................................  

DIČ   :   ............................................................   

bankové spojenie :   .......................................................................... 

  

ďalej len "odberateľ"     a 

 

  MAN – SR s.r.o. 
so sídlom  : Plzenská č. 49, 040 11 Košice   

zastúpená  : Ing. Lýdia Eliášová 

IČO   : 36 213 501 

DIČ   : 2020054696 

bankové spojenie : TATRABANKA a.s., č.ú. 262 675 2414/1100, IBAN: SK83 1100 0000 0026 2675 2414 

 

ďalej len "dodávateľ" 

I. 

Predmet zmluvy 
 

1.   Predmetom  tejto zmluvy sú opakujúce sa dodávky výživových doplnkov, pod obchodným  názvom "JOALIS" 

podľa ponukových a dodávkových listov - ďalej len tovar. 

 

II. 

Objednávka tovaru 
 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať druh a množstvo tovaru, požadované odberateľom v objednávke, množstevných 

baleniach čo najskôr, najneskôr však do 21 prac.dní od doručenia objednávky.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodaný tovar bude riadne označený, v súlade s legislatívou platnou v SR. 

3. Odberateľ objednáva tovar priamo u dodávateľa písomne, faxom, telefonicky alebo objednávkou prostredníctvom 

elektronickej pošty. 

Dodávateľ : Tel./fax/zázn.: 055/ 799 6881, tel:055/799 6882, 0903 311 063, e-mail: man-sr@man-sr.sk 

Odberateľ : tel :   .........................................   

III. 

Dodávka tovaru 
 

1. Dodávateľ dodá tovar odberateľovi priamo prostredníctvom jeho centier v Košiciach na Vodárenskej 23, v Banskej 

Bystrici na Kapitulskej 17 a v Bratislave na Čečinovej 3, a to v pracovné dni od 9 
00

 do 17 
00 

h.Tovar bude na 

požiadanie dodaný aj poštou , dobierkou alebo inou doručovateľskou službou. 

2. Dodávateľ je povinný dodať tovar na základe ustanovení tejto zmluvy pri objednávke najmenej 50 (päťdesiat) ks. 

3. V prípade omeškania dodávateľa s dodávkou tovaru podľa článku II. bod 1., môže odberateľ vyúčtovať 

dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. 

4.   Odberateľ nie je oprávnený odmietnuť objednaný tovar, pokiaľ bolo dodanie riadne avizované v súlade s článkom 

III./1. tejto zmluvy. Ak nebude odberateľom dodávka prevzatá, je dodávateľ oprávnený požadovať úhradu nutných 

nákladov, ktoré v súvislosti s dodávkou objednaného tovaru vynaložil. Vyučtované náklady sú platné do 15 dní od 

ich vyučtovania. V prípade, že bude viac ako jedna polovica objednaného tovaru poškodená je odberateľ 

oprávnený prevzatie objednaného tovaru odmietnuť. 

IV. 

Cena tovaru 
 

1. Cena tovaru je určená v cenníkoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvoria jej prílohu. 

2. Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať jednotnú doporučenú predajnú cenu tovaru podľa cenníkových listov. 

3. Dodavateľ je oprávnený cenu tovaru v ponukovom liste zmeniť s tým, že túto zmenu vyvolá výrobca na základe 

odôvodnenej príčiny a uvedené zmeny budú prerokované a odsúhlasené odberateľom. Túto zmenu oznámi 

odberateľovi písomne, alebo faxom minimálne 21 dní dopredu. 

4. Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú dodržiavať kúpne ceny jednotlivých druhov tovarov – preparátov  uvedených  

v cenníkových listoch. 

Odmena odberateľa – kupujúceho je vyjadrená podielom uvedeným v cenníkových listoch. 
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V. 

Platobné podmienky 
 

1. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu tovaru podľa článku IV. po splnení podmienok dodania tovaru v 

článku III., na základe ním vydaného daňového dokladu – faktúry s uvedením všetkých náležitostí  daňového 

dokladu podľa platného znenia zákona o DPH. 

2. Splatnosť ceny za dodaný  tovar je pri prvom odbere 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry. V ďalších 

dodávkach je splatnosť ceny za dodaný tovar 14 kalendárnych dní od doručenia faktúry. Odberateľ môže objednať 

ďalšiu dodávku až po uhradení ceny tovaru z posledného odberu.  

3. Úhradou faktúry sa pri bankovom prevode rozumie deň, kedy platba ceny dodávky bola odpísaná z účtu odberateľa 

v prospech účtu dodávateľa. 

4. V prípade omeškania odberateľa s úhradou ceny dodávky podľa článku IV. má dodávateľ právo účtovať 

odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania, poprípade má právo 

zastaviť ďalšie dodávky tovaru do doby uhradenia všetkých záväzkov zo strany odberateľa. 

5. V prípade omeškania odberateľa s úhradou, dlhšie ako 1 mesiac, je dodávateľ oprávnený zastaviť ďalšie dodávky 

tovaru. Toto rozhodnutie je povinný oznámiť odberateľovi písomne doporučenou listovou zásielkou. 

 

VI. 

Realizácia predaja tovaru 
 

1. Odberateľ sa zaväzuje, že bude realizovať predaj tovaru len pre lekárov, liečiteľov a konečných odberateľov na 

území Slovenska. Za nedodržanie tejto podmienky má právo dodávateľ účtovať pokutu až do výšky 3.320 €. 

2. Odberateľ má možnosť sa stať regionálnym distribútorom za podmienky, že jeho minimálny mesačný odber bude 

2 500(dvetisícpäťsto) kusov a dodrží podmienky pre získanie regionálneho akreditovaného detoxikačného centra. 

Pokiaľ sa obidve strany dodatkom k tejto zmluve nedohodnú na minimalných ročných odberoch pred začiatkom 

ďalšieho roka, nie je dodávateľ viazaný ustanoveniami tejto zmluvy. 

 

VII. 

Reklamácia tovaru 
 

1. Vady tovaru, ktoré sú zrejmé (nezrovnalosti v množstve, porušenosť úplnosti dodávky, vonkajšieho obalu, a pod.) 

reklamuje odberateľ pri prevzatí dodávky u dodávateľa, najneskôr do troch pracovných dní od jej prevzatia. 

2. Skryté vady tovaru môže odberateľ reklamovať u dodávateľa po celý čas ich použiteľnosti. 

3. Odberateľ je povinný reklamovať vady u dodávateľa písomne. 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva je účinná odo dňa podpisu zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu neurčitú. 

2. Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť písomnou výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína 

odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola výpoveď doručená poslednej zmluvnej strane. 

3. Doručovanie písomností sa uskutočňuje na poslednú známu adresu zmluvnej strany. Doručením sa rozumie 

prevzatie zásielky, ako aj márne uplynutie úložnej doby na pošte. 

4. Všetky záležitosti týkajúce sa tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom platným v SR. Miestne príslušnými 

súdmi na riešenie prípadných sporov vzniknutých z tejto zmluvy sú slovenské súdy. 

5. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden výtlačok 

7. Prílohy :  - cenníky preparátov, tovaru 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve rozumejú a na dôkaz toho, že s ňou súhlasia, potvrdzujú svoju vôľu ju plniť 

svojimi podpismi. 

 

 

 

V Košiciach, dňa ............................    V ...................................., dňa ......................................   

 

dodávateľ            odberateľ 

                     MAN-SR s.r.o.      

           Ing. Lýdia Eliášová - konateľ                         

            

          .............................................       ..................................................... 


