
Zmluva o dodávke a prevádzke nápojového zariadenia č..iWS.i~tQ~

Dodávateľ: J&B Unique SKs. r. o., sídlom: Bratislavská cesta 2558/35J, 931 01 Šamorín
IČO: 35928182 DIČ: 2021978299, Tel.: ±421 910 550 550
konateľ: Lubomír Josífek
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uzavreli dnešným dňom podia obchodného zákonníka Zmluvu o dociávke a prevádzke nápojového zariadenia

Preambula

Účeľoni tejto zrnluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zniluvných strán pri používaní nápojového zariadenia značky Unique pre
potreby d‘alšieho využitia v systéme společného stravovania, v systéme cateringu a v systéme office cateringu. Odberateí ako
prevádzkovater spoločensky exponovaných priestorov má záujenl O dlhodobé používanie nápojového zariadenia a preto sa rozhodol
využit‘ služby poskytované dodávateíom a uzavrieť s ním zmluvu O dodávke a prevádzke nápojového zaniadenia. Služba poskytovaná
touto zmluvou dodávateíom spočiva v zakúpeni alebo výroba nápojového zariadenia podra výberu odberateía do vlaslníctva
dodávatera, v dihodobom prenechaní nápojového zariadenia do použitia odberaterovi a v poskytovaní dalších služieb umožňujúcich
odberateíovi použivanie nápojového zariadenia.

Predmet zmluvy

Dodávatef touto zmluvou prenecháva za úplatok odberatel‘ovi na dobu určitú do dočasného použivania:

sjehovybavením dodávaným výrobcom.
Bližšia špecifikácia (konkretizácia) predmetu zmluvy bude uvedená v preberacom protokole podra bodu 2.1 tejto zmluv‘y.

Odovzdanie predmetu zmluvy do uživania a jeho nštalácia

2.1 Dodávatel‘ je povinný po uzavreti tejto zmluvy a potom, čo odberater splní riadne a včas svoje povinnosti stanovené ďalej v či. II.
tejto zniluvy predat‘ do uživania odberatel‘ovi spolu s potrebnými dokladmi predmet zmluw. O predani predmetu zmtuvy zmluvné strany
spišu preberaci protokol podra vzoru predloženého dodávaterom, ktorý ‚von pnilohu k tejto zmluve. Fri inštalácii a preskúšani predmetu
zmluvy je odberater a dodávater povinný prebenaci protokol podpísaV.

2.2 Predmet zmluvy umiestni a nainStaluje dodávater v súlade s požiadavkami odberatel‘a v nehnuternosti situovanej na adrese:

~~~~Qi‘i ~
do 15 pnacovných dni od uzavretia tejto zmluvy. Stanovenú dobu je dodávater oprávnený pnimerane predlžit‘, pokiaí miesto umiéstnenia
predmetu zmluvy nebude odberateíoni pripravený k inštaiáci tak, ako je uvedené v bode 2.5 tejto zmluvy.

2.3 Konkrétny deň inštalácie predmetu zmluv‘y bude určený dohodou zmiuvných strán, Odberateí (alebo jeho splnomocnenec) je
povinný byť pnítomný na výzvu dodávatera na mieste inštalácie predmetu zmluvy, a to v dobe jeho inštalácie, Odbenater (alebo jeho
splnomocnenec) je tiež povinný pred podpisom preberacieho protokolu skontrolovat‘, či predmet zmluvy nemá zjavné vady a či
odpovedá špecifikécii podra tejto zmluvy.

2.4 Odberatef je povinný pred inštaláciou predmetu zniluvy pnipraviť miesto, kam bude predmet zmluvy uniiestnený na svoje náklady
tak, aby odpovedalo týmto požiadavkám:
• na mieste umiestnenia musí byt‘ pnípojka studenej vody s tlakom 0,2—6 bar vybavená 3/8 “~onkajším závitom a uzatvánacím ventilom

na mieste umiestnenia musí byt‘ pnivod elektnickej energieS 220V (poistka 10 A) podto CNN max. 1,5 m od umiestnenia prednietu
zmluvy.

2.5 0 inštalačnej pnipravenosti miesta predmetu zmiuvy je odberatet povinný písomne íemail aleho SMS/ informovať dodávatel‘a a to
nejmenej pät‘ pracovných dní pred dohodnutým dňom ininštalácie. .

lil.
. Podnhienky použivania predmetu zmluvy

3.1 Doba použivania predmetu zmiuvy činí 48 mesiacov a počita Sa odo dňa inštalácie predmetu zmluvy na určené miesto. Dátum
inštalácie je uvedený v preberacom protokole vyhotovenom podra 2.1 tejto zniluvy.

3.2 Odberater je povinný používaľ predmet zmluvy výlučne na účely určeným výrobcom. ‘.
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3.3 Opravy a mé seruisné služby je odberater povinný objednávat u dodávatel‘a. ktorý zaisťuje autorizované opr,avy‘ a seMŠ predmetu
zmluvy. ‘ . ‘

3.4 Dodávater sa zaväzuje:

J.



a) umožnif a odovzdar odberaterovi predmet zmluvy za dohodnutým účelom a v slave spósobi!om k zniluvnému uživaniu
b) zabezpečíť na svoje náklady všetky opravy a náhradné diely, S výnimkou bežnej údržby a obsluhy, ktorej rozsah je špeciňkovaný V
„pr&jeraconi protokole predmetu zmluvy a s výnimkou škód spúsobených nepoužĺvanim určeného filtračného zariadenia
c) zabezpečit‘ na svoje náklady inštaláciu predmetu zmluvy na určenom mieste .a zaistif jednorazové zaškolenie osoby poverenej
odberatel‘om -

3.5 Odberatef Sa zavázuje: ‘

a) použivat predmet zmluvy so starostlivosl‘ou riadneho hospodára, spůsobom určeným v zmluve a v návode na obsluhu‘ primerane
povahe a určeniu veci, a dbat na to‘ aby na predmete zmluvy nevznikla škoda
b) použivať predmet zmluvy lens oríginálnym prislušenstvom‘ náplňami a spotrebným materiálom, ktoré dodáva dodávateí
c) pisomne oznámiť dodávaterovi bez zbytočného odkladu potreby opráv
d) priebežne čistil‘ a vykonávať dennú údržbu predmetu zmluvy‘spósobom predpisaným výrobcom
e) dodržiavat všetky hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy
fl menu‘ vodný filter na svoje náklady podľa pokynov dodávateía, minimálne však razza rok
g) pri skončeni zmluvného vztahu odovzdat dodávatel‘ovi predmet zmtuvy v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu, alebo
odkúpiť predmet zmluvy za aktuálnu zostatkovú cenu
h) vykonávat‘ kontrolu, reviziu, podra normy STN 33 1610 .

IV.
Poplatky za používanie predmetu zmluvy

4.1 Odberateľ Sa zavázuje platit dodávateľovi mesačný poplatok za užívanie predmelu zmluvy. Výška poplatku za jeden mesiac činĺ:

€ bez DPH v pripade, že mesačný odber produktov hrmy je ...cgľ!‘‘.1.. €. V pripade nedodržania dojednaného odberu Sa
odberateí zavázuje uhradiv dodávateľovi 50% mesačnej čiastky ‚z ceny neodobraného tovaru bez DPH. Sledované obdobie je vždy
jeden školský rok, tzn. september-jún.

4.2 Odberateľ nie je povinný platit‘ mesačný poptatok za dobu‘ Po ktorú nemohol predmet zmluw použivať pre jeho nespúsobilosť alebo
potrebu jeho opravy‘ ak táto nemožnosť trvá aspoň tn po sebe nastedujúce pracovně dni a ak nemožnosf použivať predmet zmtuvy
nespásobíl odberateľ alebo osoby, ktorým odberateľ umožnil k predmelu zmluvy pristup. Ak odberatel‘ neoznámi dodávatel‘ovi
neniožnosť uživania predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, jeho povinnost‘ platit mesačný poplatok trvá.

V.
Prevádzka predmetu zmluvy .

5.1 Odberateí bene na vedomie, že pre správnu a dlhodobú bezporuchovú funkčnosv predmetu zmluvy je potrebné. aby predmet zmluvy
bol používaný len s originálnym prislušenstvom, náplfami a spotrebným mateniálom, kloré dodáva dodávatet.

5.2 Za účelom zachovania plnej funkčnosti predmetu zmluvy počas trvania tejto zmluvy Sa odberater zavázuje odoberat‘ od dodávateía
originálne prislušenstvo podľa aktuálneho katalógu a to v časovom intervale raz za jeden kalendárny mesiac.

5.3 Originálne prislušenstvo bude dodávateľ dodávat odberateťovi v cenách určených v cenniku platnom pre konkrétny mesiac dodávky.

Vl.
. likončenie (zánik) zmluvy

6:1 Táto zmluva zaniká:
a) uplynutím dojednanej doby použivania predmetu zákazky
b) dohodou zn‘iluvných strán .
c) písonlnou výpoved‘ou zmluvné strany uplatnenou podía pristušných ustanoveni tejto zmluvy
d) zánikom (úplným zničením) predmetu zákazky
e) krádežou predmetu zmluvy‘ .

6.2 Každá Zo zmluvniých strán má právo túto zmluvu ‘~ypovedaf v trojmesačnej výpovednej dobe, Ian ak druhá zmluvná strana porušuje
podmienky zmluvy a neuskutoční nápravu ani v primerarlej lehote stanovenej v pisomnej upomienke. Výpovedná doba začina plynúť
dňoni‘ kedy hola pisomná výpoved‘ doručená druhej zmluvnej strane.

6.3 Ak odberatel‘ Po zániku zmluvy nevrátí predmet zmluvy v ehote do 14 dni‘ má dodávatel‘ právo na zmluvnú pokutu vo výške jedného
mesačného poplatku za každý začatý mesiac omeškania odbenateía S riadnym vydanim predmetu zmluvy.

Vlt.
Záverečné ustanovenia

7.1 Táto zmluva nadobúda platnosv a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

7.2 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopiňaV iba formou pisomných dodatkov podpisaných oboma zmluvnými stranami.

7.3 Zmluvné strany Sa dohodli, že práva a povinnosti vyptývajúce z tejto zmluvy, ako aj práva a povinnosti zmtuvných strán touto
zmluvou neupravené, sa nadia ustanoveniami Obchodného zákonnika v platnom zneni.

7.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, Z ktorých odberateľ ‘dostane jeden (1) rovnopis a dodái
rovnOpís.

Zmluvu vyhotovil:

JaB Unique SK ss.o. ‚‘ .

1Yk.‘.«.«i
DodálČOe 35928182 Dátum

G Lub~t&Q~dI97 B2 99iČ DPH: SK202 197

Odberateľ
Pečiatka, podpis a tunkcie oprávnei


