ZMLUVA
o dodávke a odbere periodickej a neperiodickej tlače
Zmluvné strany:
Obchodné meno:
štat. zástupca:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bank. spojenie:

BRESMAN s r.o.
Vojtech Breska - konateľ spoločnosti
Pod Hájom 1369/181, 018 41 Dubnica nad Váhom
31 616 882
2020437375
SK2020437375
2620800008/1100 Tatra banka, a.s.
2210249372/0200 VÚB, a.s.
registrácia:
OR Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro., vl. č. 2831/R
(v ďalšom ako predávajúci)
a
Obchodné meno:
štat. zástupca:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bank. spojenie:
Č. tel.:
registrácia:
(v ďalšom ako kupujúci)

uzatvárajú túto zmluvu:
I.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je dodávka a odber periodickej a neperiodickej tlače, knižných publikácií, ďalších
neperiodických tlačovín a periodického doplnkového tovaru (ďalej aj tovar) podľa aktuálneho zoznamu, ktorý
je k dispozícii na web stránke predávajúceho: www.bresman.sk.
II.
ŠPECIFIKÁCIA DODÁVKY
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar a kupujúci je povinný odobrať tovar uvedený v predmete
zmluvy v súlade s jej ustanoveniami.
III.
PREDMET DODÁVKY

1. Miestom dodávky tlače, ktoré je súčasne predajným miestom kupujúceho je:
«mesto_predaj_bodu», «ulica_predaj_bodu», EAN kód «id_kod» - «druh_odberatela»,
1.1. Kupujúci je povinný predávať dodaný tovar výlučne v mieste dodávky tlače (ak sa na daný predajný
bod nevzťahujú ustanovenia v bode 1.2. nižšie, resp. ak nebolo dohodnuté inak). V prípade porušenia
tohto ustanovenia má predávajúci právo pozastaviť dodávku tlače kupujúcemu.
1.2. V prípade, že daný predajný bod nespĺňa podmienku o minimálnom priemernom týždennom predaji
periodickej tlače podľa bodu 3.1, odst. b) VOP je miestom dodávky tovaru veľkoobchodný sklad
BRESMAN s.r.o., Pod hájom 1369/181, 018 41 Dubnica nad Váhom a predajným miestom daný
predajný bod.
1.3. Predávajúci kupujúcemu doručí tovar v pevne zviazaných balíkoch. Súčasťou dodávky je sumárny
dodací a remitendný list (ďalej len „SDRL“), ktorý obsahuje súpis tovaru dodaného vo všetkých
balíkoch.
1.4. Tovar sa považuje za prevzatý momentom jeho odovzdania kupujúcemu, resp. jeho vložením do

úschovnej schránky predajného bodu kupujúceho v prípade, že si ho tento neprevezme osobne, s čím
kupujúci súhlasí. Momentom prevzatia prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.
2. Predávajúci sa zaväzuje aktualizovať ponuku predmetu zmluvy podľa čl. I. minimálne jedenkrát ročne.
Zoznam titulov zašle dodávateľ odberateľovi na požiadanie.
3. Kupujúci sa zaväzuje vytvárať podmienky pre maximálnu predajnosť predmetu zmluvy.
4. Kupujúci pristupuje k programu spolupráce OPTIMAL v zmysle VOP.
5. Kupujúci má voľnú remitendu a zaväzuje sa, že nebude odoberať tituly, ktoré odoberá od predávajúceho
na základe tejto zmluvy, od inej osoby.
6. Kupujúci dostáva od predávajúceho denníkový a časopisový sumárny dodací list, ktoré sú súčasne aj
remitendným listom („SDRL“).
7. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu potvrdený (podpísaný) SDRL na druhý deň po jeho obdržaní.
Predávajúci považuje dodávku tovaru pre kupujúceho za riadne splnenú aj vtedy, ak od kupujúceho
neobdrží potvrdený SDRL. Ak nebude vrátený SDRL odberateľom podpísaný, 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 kupujúci nahlásiť predávajúcemu v deň dodávky najneskôr do
08:00 hod, v prípade soboty, nedele a sviatkov v nasledujúci pracovný deň do 08:00 hod, a to telefonicky,
mailom alebo faxom na Kontaktné centrum: tel.: 042/4422731, kl.208, 209, fax: 041/4422731, kl.216 ,203,
e-mail: distribucia@bresman.sk alebo na mobilný telefón čislo 0902/961 912. Zároveň túto skutočnosť
vyznačí na SDRL. V prípade krádeže tovaru, resp. remitendy nahlási túto skutočnosť kupujúci bezodkladne
na príslušnom oddelení Polície SR. Po dohode s kupujúcim je možné v rámci možností predávajúceho časť
tovaru opätovne dodať. Takto dodaný tovar sa bude považovať za samostatnú dodávku.
9. Príslušnú remitendu (nepredaný tovar, vyznačený v SDRL v časti remitenda) musí kupujúci dodať
predávajúcemu späť na druhý deň po obdržaní SDRL. Každý balík s remitendou musí kupujúci pevne
zviazať, označiť príslušnou nálepkou a svojim EAN kódom.
10. Pokiaľ kupujúci nezabezpečí balíky s remitendou podľa bodu 9. tohto článku, remitenda sa bude považovať
za nulovú a tovar na danom SDRL za predaný. Nedostatočne previazaný (t.j. nedostatočne zabezpečený
proti rozpadnutiu, či vytiahnutiu tovaru z balíka) a neoznačený, resp. nesprávne označený balík
s remitendou má predávajúci právo neprebrať od kupujúceho späť. Opakované nesprávne balenie
remitendy (zviazanie a označovanie) je dôvodom na pozastavenie plnenia predmetu zmluvy.
11. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť predávajúcemu, bez predchádzajúcej dohody a súhlasu predávajúceho,
tovar pred ukončením predaja, tovar ktorý nebol na SDRL, staršie vydania alebo nekompletný tovar (bez
vložených propagačných predmetov alebo samostatne nepredajných súčastí). V prípade dohody a súhlasu
predávajúceho o vrátení vyššie uvedeného tovaru, je kupujúci povinný takýto tovar zabaliť do
samostatného balíka s dohodnutým označením. Ak kupujúci tento záväzok poruší, nebude mu takto
vrátený tovar uznaný a dobropisovaný.
12. V prípade, že kupujúci vráti titul, ktorý nebol na remitendnom liste (SDRL) dennej, predbežnej ani konečnej
remitendy podľa bodov 16., 17. a 18. tohto článku, bude predávajúci takto vrátený tovar skladovať 8
pracovných dní, pričom kupujúceho bude o tejto skutočnosti informovať a kupujúci si môže tovar na
vlastné náklady prevziať v sklade predávajúceho po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.
13. Vyplnený a podpísaný 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, predávajúci
nebude riešiť prípadné opravy a reklamácie vyznačené na SDRL.
14. V zmysle bodu 9. tohto článku obdrží kupujúci od predávajúceho samolepky - identifikačné označenia
balíka s remitendou, pričom na každý pevne zviazaný balík musí nalepiť samostatnú samolepku. Kupujúci
je povinný nahlásiť predávajúcemu telefonicky, mailom, faxom alebo informáciou na SDRL potrebu dodať
samolepky, a to vopred minimálne 7 pracovných dní. V prípade, že kupujúci nemá k dispozícii samolepky,
je povinný každý balík s remitendou označiť písomne svojim prideleným EAN kódom (viditeľným
a čitateľným písmom).
15. Samolepky sú vyhotovené v troch typoch, ktoré sú farebne odlíšené a majú samostatné použitie. Biela
samolepka označuje dennú, t.j. 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 kupujúci označiť remitendu ako predbežnú alebo
konečnú, je k tomu potrebný predchádzajúci súhlas predávajúceho v zmysle bodu 11. tohto článku.
16. Dennou remitendou označujeme bežnú remitendu, o ktorej informácie nájde kupujúci bežne

v remitendnej časti SDRL. Kupujúci je povinný zabezpečiť spracovanie a odovzdanie dennej remitendy
v zmysle tejto zmluvy a VOP aj v prípade, že mu je pozastavená dodávka predmetu zmluvy z dôvodu
dovolenky, ochorenia, resp. z iných dôvodov.
17. V prípade, že kupujúci nie je schopný spracovať a odovzdať dennú remitendu z vyššie uvedených dôvodov,
je o tejto skutočnosti povinný informovať predávajúceho, s ktorým si dohodne režim spracovania
remitendy. Predbežná remitenda označuje remitendu, ktorá má osobitný režim spracovania a odovzdania
počas presne definovanej doby, a to max. 14 kalendárnych dní, v prípade dovolenky, ochorenia alebo
z iného dôvodu zatvorenia predajného miesta. Po dohode kupujúceho s predávajúcim vystaví predávajúci
samostatný remitendný list. Balíky s takouto remitendou je kupujúci 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
kupujúceho s predávajúcim, spracuje a odovzdá kupujúci konečnú remitendu na základe samostatného
remitendného listu, ktorý kupujúcemu zaslal predávajúci. Balíky s takouto remitendou je kupujúci povinný
označiť červenou nálepkou Konečná remitenda. V prípade opätovného otvorenia predajného miesta nie je
predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar, ktorý už je v predaji, resp. tovar, ktorý kupujúci vrátil
v konečnej remitende.
19. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o dočasnom alebo trvalom zatvorení predajného miesta,
prípadne o jeho opätovnom otvorení najmenej 5 pracovných dní vopred, a to e-mailom, telefonicky alebo
faxom. Pokiaľ kupujúci neinformuje predávajúceho o zatvorení predajného miesta v tomto termíne, budú
dodávky realizované kupujúcemu 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. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho 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 kupujúceho je 7 % z predajnej ceny tovaru bez DPH. Podiel zmluvných
strán na predmete zmluvy upravujú rabatové podmienky vo VOP.
22. Ďalšie zľavy budú odberateľovi priznané v súlade s podmienkami uvedenými v bode 5. VOP.
23. V prípade porušenia záväzku kupujúcim vyplývajúceho z čl. III. bod 5. tejto zmluvy je kupujúci povinný
zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu v sume 3.300,- EUR.
24. Kupujúci sa oboznámil s VOP predávajúceho a kupujúci zároveň prehlasuje, že bol poučený o spôsobe
obehu písomností a dokladov spojených s dodávkami a odberom tovaru, ako i o spôsobe ich vyplňovania.

1.

2.
3.
4.
5.

IV.
FINANČNÉ PODMIENKY
Predávajúci vystaví kupujúcemu na tovar dodaný v danom týždni súhrnnú faktúru a na vrátenú vyžiadanú
remitendu dobropis. Súčasne s týmito dokladmi kupujúci 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. Odberateľ je povinný zaplatiť fakturovanú sumu podľa bodu 4.3. VOP v termíne 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 faktúr a ostatných dokumentov podľa čl. IV. bod 1. sa za potvrdenie ich
prevzatia pokladá skutočnosť, že odberateľ neoznámil dodávateľovi ich neobdržanie. Vyššie spomínané
dokumenty obdrží kupujúci od predávajúceho do každého predajného bodu spolu s tovarom (ak nebolo
dohodnuté inak).
Predávajúci je povinný oznámiť cenu nových druhov tovaru najneskôr pri prvej dodávke kupujúcemu.
Kupujúci je povinný predávať predmet zmluvy špecifikovaný v čl. I. zmluvy podľa ceny stanovenej
v dodacích listoch predávajúcim.
Predávajúci je oprávnený, v prípade že si kupujúci neplní riadne povinnosti podľa čl. III. bod 5. až čl. III. bod
8. a čl. IV. bod 1. tejto zmluvy, okamžite pozastaviť plnenie predmetu zmluvy. Právo na zaplatenie zmluvnej
pokuty dojednanej v čl. III. bod 23. tým nie je dotknuté.
Predávajúci si vyhradzuje právo pomerne znížiť dodávané množstvo tovaru kupujúcemu v prípade
nedodržania dodávok od svojho dodávateľa.
V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Kupujúci je zmluvným odberateľom periodickej tlače od «zmluva_datum» a má aktívne predajne miesto
(miesta), ktoré má (majú) v databáze predávajúceho svoju históriu odberu a predaja tlače. Na základe
uvedeného kupujúci nie je považovaný za nového odberateľa podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa
rabatové podmienky pre kupujúceho nemenia a celková výška rabatu dosiahnutého podľa predchádzajúcej
zmluvy zostáva zachovaná. Za týchto podmienok kupujúci nie je povinný vrátiť predávajúcemu konečnú
remitendu podľa zrušenej predchádzajúcej zmluvy a pokračuje v predajnej činnosti podľa tejto zmluvy.
2. Vo vzťahu k tovaru dodanému pred účinnosťou tejto zmluvy a konečnej remitende sa právne vzťahy
zmluvných strán po podpísaní tejto zmluvy budú riadiť touto zmluvou s výhradou obsiahnutou
v ustanovení čl. V. bod 1. zmluvy.
3. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoju doručovaciu adresu. Ak tak neurobí, doručovacia adresa
je totožná s adresou sídla kupujúceho. Písomnosti doručované na adresu miesta doručovania označenú
účastníkmi zmluvy sa v prípade ich neprevzatia adresátom považujú vrátením zásielky odosielateľovi za
doručené.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 1. apríla 2015.
5. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
6. Meniť alebo dopĺňať text zmluvy je možné iba písomne po dohode oboch zmluvných strán, a to vo forme
jej číslovaných dodatkov.
7. Túto zmluvu je možné zrušiť:
7.1. písomne dohodou oboch zmluvných strán,
7.2. výpoveďou jednej zo zmluvných strán, pričom výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť od
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane,
7.3. zánikom jednej zo zmluvných strán.
8. 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.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli v celom jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a nie za
nevýhodných podmienok
10. 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.
11. 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 s výhradou vyjadrenou v čl.
V. bod 1. zmluvy.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho.
VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a sú záväzné pre zmluvné strany.
V Dubnici nad Váhom, dňa 01.04.2015

..............................................
Predávajúci

...........................................
Kupujúci

