Prvá dodávka:
EAN kupujúceho:
A
ZMLUVA
o dodávke a odbere periodickej a neperiodickej tlače
Zmluvné strany:
Obchodné meno:
Štat. zástupca:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bank. spojenie:

D.A. CZVEDLER, spol. s r.o.
Vidor Czvedler – konateľ spoločnosti
Kláštorná 4, 931 01 Šamorín
34 114 726
2020369835
SK2020369835
SK53 1100 0000 0029 2512 3693, (2925123693/1100) TB, a.s.,
SK35 0900 0000 0000 2188 9072, (21889072/0900) SLSP, a.s.,
SK25 0200 0000 0013 6929 8251, (1369298251/0200) VÚB, a.s.,
SK14 6500 0000 0000 2018 0467, (20180467/6500) PB, a.s.,
registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 928/T
(v ďalšom ako dodávateľ)
a
Obchodné meno:
Meno a priezvisko FO:
Miesto podnikania:
Bydlisko:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bank. spojenie:
telefónne číslo:
registrácia:
(v ďalšom ako odberateľ)
uzatvárajú túto zmluvu:
I.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je dodávka a odber periodickej a neperiodickej tlače, knižných publikácií a ďalších
neperiodických tlačovín a periodického doplnkového tovaru podľa zoznamu, nachádzajúcom sa na
www.czvedler.sk ktorý je súčasťou tejto zmluvy a podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej
len VOP).
II.
ŠPECIFIKÁCIA DODÁVKY
Dodávateľ je povinný dodať a odberateľ odobrať predmet zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto
zmluvy.
III.
PREDMET DODÁVKY
1. Miestom dodávky tlače je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alebo veľkoobchodný sklad
spoločnosti D.A. CZVEDLER, spol. s r.o., Kláštorná 4, 931 01 Šamorín, alebo iné miesto podľa
dohody dodávateľa a odberateľa (podľa bodu 3.1 VOP).
Odberateľ je povinný predávať dodaný tovar výlučne v mieste dodávky tlače. V prípade porušenia
tejto časti bodu zmluvy má dodávateľ právo pozastaviť dodávku tlače odberateľovi.
Dodávateľ odberateľovi doručí tovar v pevne zviazaných balíkoch. Sumárny dodací a remitendný list
(ďalej len „SDRL“) bude súčasťou jedného z balíkov a bude obsahovať tovar dodaný vo všetkých
balíkoch.
Výnimkou sú vybrané tituly, ktoré budú balené samostatne.

Tovar sa považuje za prevzatý momentom jeho odovzdania odberateľovi, resp. jeho vložením do
úschovnej schránky predajného bodu odberateľa v prípade, že si ho tento neprevezme osobne, s čím
odberateľ súhlasí. Momentom prevzatia prechádza na odberateľa nebezpečenstvo škody na tovare.
2. Dodávateľ sa zaväzuje aktualizovať ponuku predmetu zmluvy podľa čl. I. minimálne 1 x ročne s
tým, že zaradenie nového titulu je povinný oznámiť kupujúcemu písomne a to oznamom na dodacom
liste. Zoznam titulov zašle dodávateľ na požiadanie odberateľovi.
3. Odberateľ sa zaväzuje vytvárať podmienky pre maximálnu predajnosť predmetu zmluvy.
4. Odberateľ pristupuje k programu spolupráce OPTIMAL v zmysle VOP.
5. Odberateľ má voľnú remitendu a zaväzuje sa, že nebude odoberať tituly, ktoré odoberá od
dodávateľa na základe tejto zmluvy od inej osoby.
6. Odberateľ dostáva od dodávateľa denníkový a časopisový sumárny dodací list, ktoré sú súčasne aj
remitendným listom („SDRL“).
7. Odberateľ je povinný vrátiť predávajúcemu potvrdený (podpísaný) SDRL na druhý deň po
obdržaní. Dodávateľ považuje dodávku tovaru pre odberateľa za riadne splnenú aj vtedy, ak od
odberateľa neobdrží potvrdený SDRL. Ak nebude podpísaný SDRL, prípadná množstevná reklamácia
z tohto SDRL nebude uznaná. Rovnako nebudú uznané reklamácie dodávky tovaru uplatňované po
vrátení SDRL, ktoré nebudú zaznamenané na SDRL.
8. Reklamáciu SDRL, resp. dodávky tovaru musí odberateľ nahlásiť dodávateľovi v deň dodávky
najneskôr do 10:00 hod., v prípade soboty, nedele a sviatkov v nasledujúci pracovný deň do 10:00
hod. a to telefonicky alebo SMS na čísla: 0911 405 870 a 0911 405 871, alebo e-mailom na adresu:
grofova@czvedler.sk – vedúca oddelenia distribúcie tlače. Telefónne čísla a e-mailové adresy sú
uverejnené a aktualizované na www.czvedler.sk . Zároveň túto skutočnosť odberateľ vyznačí na
SDRL. V prípade krádeže tovaru vrátane remitendy nahlási túto skutočnosť odberateľ bezodkladne na
príslušnom oddelení Polície SR. Po dohode s odberateľom, je možné v rámci možností dodávateľa,
časť tovaru opätovne dodať odberateľovi. Takto dodaný tovar sa bude považovať za samostatnú
dodávku.
9. Remitendu (fyzicky) musí odberateľ dodať dodávateľovi späť na druhý deň po obdržaní SDRL.
Každý balík s remitendou musí odberateľ pevne zviazať, označiť čiarovým kódom, ktorý obdržal od
dodávateľa.
10. Pokiaľ odberateľ nezabezpečí balíky s remitendou podľa bodu 9 tohto článku bude sa považovať
remitenda za nulovú, to znamená tovar na danom SDRL za predaný.
11. Odberateľ nie je oprávnený vrátiť dodávateľovi, bez predchádzajúcej dohody a súhlasu
predávajúceho, tovar pred ukončením predaja, tovar ktorý nebol na remitendnom liste, staršie vydania
alebo nekompletný tovar (bez vložených propagačných predmetov alebo samostatne nepredajných
súčastí). V prípade dohody a súhlasu dodávateľa o vrátení vyššie uvedeného tovaru, je odberateľ
povinný takýto tovar zabaliť do samostatného balíka s dohodnutým označením. Ak odberateľ tento
záväzok poruší, nebude mu takto vrátený tovar zohľadnený a vydobropisovaný.
12. V prípade že odberateľ vráti titul, ktorý nebol na remitendnom liste dennej, predbežnej ani
konečnej remitendy podľa bodov 16, 17 a 18 tohto článku, dodávateľ takto vrátený tovar nebude
dobropisovať.
13. SDRL sa nepribaľuje k balíku s remitendou, ale sa odovzdáva, resp.dáva do úschovnej schránky,
samostatne. V prípade, že SDRL bude zabalený do balíka s remitendou, dodávateľ nebude riešiť
prípadné opravy a reklamácie vyznačené na SDRL.
14. V zmysle bodu 9 tohto článku obdrží odberateľ od dodávateľa samolepky - identifikačné označenia
balíku s remitendou, pričom na každý pevne zviazaný balík musí nalepiť samostatnú samolepku.
Odberateľ je povinný nahlásiť dodávateľovi telefonicky, e-mailom, alebo informáciou na SDRL potrebu
dodať samolepky, a to vopred minimálne 7 pracovných dní. V prípade, že odberateľ nemá k dispozícii
samolepky, je povinný každý balík s remitendou označiť písomne svojim prideleným EAN kódom.
15. Samolepky sú vyhotovené v 3 typoch, ktoré sú farebne odlíšené a majú samostatné použitie. Biela
samolepka označuje dennú, tzn. bežnú remitendu. Modrá samolepka označuje predbežnú remitendu
a červená samolepka označuje konečnú remitendu. Všetky typy remitend a ich použitie bude

definované v ďalších bodoch tejto zmluvy. V prípade, že chce odberateľ označiť remitendu ako
predbežnú alebo konečnú, je k tomu potrebný predchádzajúci súhlas dodávateľa.
16. Dennou remitendou označujeme bežnú remitendu, o ktorej informáciu nájde bežne odberateľ
v remitendnej časti SDRL. Balíky s dennou remitendou je odberateľ povinný označiť bielou
nálepkou = denná, bežná remitenda. Odberateľ je povinný zabezpečiť spracovanie a odovzdanie
dennej remitendy v zmysle tejto zmluvy a VOP aj v prípade, že je zastavená dodávka predmetu
zmluvy z dôvodu dovolenky, ochorenia a iných.
17. V prípade, že odberateľ nie je schopný spracovať a odovzdať dennú remitendu z vyššie
uvedených dôvodov, je o tejto skutočnosti povinný informovať dodávateľa, s ktorým si dohodne režim
spracovania remitendy. Predbežná remitenda označuje remitendu, ktorá má osobitný režim
spracovania a odovzdania počas presne definovanej doby, a to maximálne 14 kalendárnych dní,
v prípade dovolenky, ochorenia alebo z iného dôvodu zatvorenia predajného miesta. Po dohode
odberateľa s dodávateľom vystaví dodávateľ samostatný remitendný list. Balíky s takouto
remitendou je odberateľ povinný označiť modrou nálepkou = predbežná remitenda.
18. V špecifických prípadoch, ako sú napríklad ukončenie živnosti, odpredaj predajného miesta a
dlhodobé zatvorenie predajného miesta minimálne na 15 kalendárnych dní, a to vždy po vzájomnej
dohode odberateľa s dodávateľom, spracuje a odovzdá odberateľ konečnú remitendu na základe
samostatného remitendného listu, ktorý odberateľovi zaslal dodávateľ. Balíky s takouto remitendou
je kupujúci povinný označiť červenou nálepkou = konečná remitenda. V prípade opätovného
otvorenia predajného miesta nie je dodávateľ povinný odberateľovi dodať tovar, ktorý už je v predaji,
resp. tovar, ktorý odberateľ vrátil v konečnej remitende.
19. Odberateľ je povinný informovať dodávateľa o dočasnom alebo trvalom zatvorení predajného
miesta, prípadne jeho opätovnom otvorení najmenej 5 pracovných dní vopred, a to listom, e-mailom
alebo telefonicky. Pokiaľ odberateľ neinformuje dodávateľa o zatvorení predajného miesta v tomto
termíne, budú dodávky realizované odberateľovi považované za riadne dodané a zároveň, pokiaľ
nebude vrátená remitenda podľa remitendného listu bude táto považovaná za nulovú, čo znamená,
tovar na danom remitendnom liste bude považovaný za predaný.
20. Odberateľ má právo uplatniť si u dodávateľa reklamáciu fakturácie do siedmych dní od dňa
vystavenia daňových dokladov a to písomnou formou. Reklamácia fakturácie nemá odkladný účinok
na plynutie lehoty splatnosti dlžnej sumy.
21. Základná veľkoobchodná zľava pre odberateľa z ceny predaného tovaru bez DPH je 7 %. Podiel
zmluvných strán na predmete zmluvy je 93 % pre dodávateľa a 7 % pre odberateľa z ceny predaného
tovaru bez dane z pridanej hodnoty.
22. Ďalšie zľavy budú odberateľovi priznané v súlade s podmienkami uvedenými v bode 5 VOP.
23. V prípade porušenia čl.III.bod 5. tejto zmluvy je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú
pokutu v sume 3.300,- €.
24. Odberateľ sa oboznámil s VOP dodávateľa a odberateľ zároveň prehlasuje, že bol poučený
o spôsobe obehu písomností a dokladov spojených s dodávkami a odberom tovaru, ako i o spôsobe
ich vyplňovania.
IV.
FINANČNÉ PODMIENKY
1. Dodávateľ vystaví odberateľovi na tovar dodaný v danom týždni daňový doklad - súhrnnú faktúru
(platí pre zmluvu A aj B) a faktúru dobropis na vrátenú vyžiadanú remitendu (platí pre zmluvu A) a
uznané reklamácie (zmluva A aj B). Súčasne s týmito dokladmi kupujúci so zmluvou A obdrží
Jednostranný zápočet pohľadávok, na ktorom je započítaná faktúra s dobropisom a súčasne v riadku
Po zápočte zostáva uhradiť je vyčíslená kúpna cena k úhrade, ktorú kupujúci uhrádza
s variabilným symbolom ktorým je číslo faktúry uvedenej na zápočte.
2. Odberateľ je povinný zaplatiť fakturovanú sumu podľa bodu 4.3 VOP v hotovosti alebo na bankové
účty dodávateľa uvedené na zmluve alebo na faktúre podľa dátumu splatnosti uvedenom na faktúre
spôsobom podľa bodu 4.4.VOP. Po tomto termíne dodávateľ môže účtovať odberateľovi úroky
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý omeškaný deň. Vzhľadom na pravidelnosť
vystavovania daňových dokladov sa za potvrdenie ich prevzatia pokladá skutočnosť, že odberateľ
neoznámil dodávateľovi ich neobdržanie.

3. Dodávateľ je povinný oznámiť cenu nových druhov tlače najneskôr pri ich prvej dodávke
odberateľovi.
4. Odberateľ je povinný predávať predmet zmluvy špecifikovaný v čl. I. zmluvy podľa ceny stanovenej
v dodacích listoch dodávateľom.
5. Dodávateľ je oprávnený, v prípade že si odberateľ neplní riadne povinnosti podľa čl. III bod 5. až 9.
a čl. IV. bod 2. tejto zmluvy, okamžite pozastaviť plnenie predmetu zmluvy.
6. Dodávateľ si vyhradzuje právo pomerne znížiť dodávané množstvo tovaru odberateľovi v prípade
nedodržania dodávok od svojho dodávateľa.
V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
3. Meniť alebo dopĺňať text zmluvy je možné iba písomne po dohode oboch zmluvných strán, a to vo
forme jej číslovaných dodatkov.
4. Túto zmluvu je možné zrušiť:
a) písomne dohodou oboch zmluvných strán,
b) výpoveďou jednej zo zmluvných strán, pričom výpovedná doba je potom trojmesačná
a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane,
c) zánikom jednej zo zmluvných strán.
5. V prípade porušenia zmluvných podmienok jednou zo zmluvných strán, môže dotknutá zmluvná
strana od zmluvy odstúpiť. V takom prípade je strana, ktorá spôsobila porušenie zmluvných
podmienok povinná zaplatiť náhradu škody poškodenej strane.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli v celom jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne,
vážne a nie za nevýhodných podmienok, obsah zmluvy vyjadruje ich vôľu, zaväzujú sa svoje záväzky
plniť a na znak súhlasu so všetkými ustanoveniami bez výhrad ju vlastnoručne podpísali oprávnení
zástupcovia zmluvných strán.
7. Podpisom tejto zmluvy zaniká platnosť všetkých zmlúv a ich dodatkov uzatvorených na dodávku
a odber tlačovín medzi oboma zmluvnými stranami pred dňom podpísania tejto zmluvy.
V Šamoríne, dňa ....................

.........................................................
dodávateľ

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

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

