ID 5AP Č. 1041925
DODATOK č.l k
RÁMCOVEJ 2MLUVE o podmienkach dodávok tovaru
uzatvorená v súlade s § 409 v spojení s § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znenI n.p.

Dodávate1:

Obchodné meno:
so sídlom:

Kofola a.s.
súp. Č. 1, 013 15 Rajecká Lesná

IČO:

36319198, DlČ/IČ DPH: 2020141519/5K2020141519

zapísaná:
zastúpená:

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vl. č. l0342/l
Marián Šefčovič, predseda predstavenstva
Daniel Buryš, č/en predstavenstva

(ďalej ako

"Dod6vater)

Odberate1:
Obchodné meno:

BodvaTeI, S.r.O.

(NálOV)
so sídlom:

Školská 5. Moldava nad Bodvou 045 01

(miesto podnikania)
IČO:

DiČ / IČ DPH: 2021601670/ 5K2021601670

36210269

zapísaná:

Odd:sro., Vič. 12853/V

zastúpená:

Tamašová Gabriela

~. účtu:

1571583654/0200

(ďalej ako

"Odberater)

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (v ďalšom len HOodatok")
k RÁMCOVEJ ZMLUVE o podmienkach dodávok tovaru la dňa 15.01.2010
(v ďalšom len "zmluva")

Článok I. PREDMET DODATKU
Článok II. "OBJEDNÁVKY TOVARU" bod la 2 sa meni nasledovne:

"l. Dodávate! sa zaväzuje dodávať Odberateľovi tovar na základe osobitných objednávok, ktoré sú návrhom na uzavretie kúpnej
zmluvy. Každá objednávka tovaru obsahuje:
aj označenie dodóvateľa a odberateľa,
b) špecifikáciu požadovaného tovaru (označenie, množstvo, druh, jednotkový objem, počet kusov jednotkového balenia alebo
celkového balenia, harmonogram plnenia 5 dohodnutou toleranciou),
ej termín dodania tovaru určený v súlade s článkom 1/1. tejto zmluvy (ďalej ako Ntermín dodania alebo harmonogram plneniaN),
d} miesto dodania tovaru určené v súlade s člónkom IV. tejto zmluvy (ďa/ej oko .mlesto dodania a
N

)

ej spôsob určenia kúpnej ceny, spôsob zn(ženio kúpnej ceny, lehotu úhrady a spôsob platby určený v súlade s č/ónkom VIII. tejto
zmluvy
f) druh služby súvisiacej s obchodnou spoluprócou pri ďalších marketingových aktivitóch
g) podpis a pečiatku, s výnimkou objednóvky uplatnenej elektronicky
(ďalej oko "objednóvka tovaru").
2. Odberateľ môže zadať objednávku tovaru niektorým z nasledujúcich spôsobov:

o) telefonicky no č.: +421233663366
b) prostrednfctvom obchodného zástupcu Dodávateľa (oj elektronickou formou cez PDA)
c) v elektronickej podobe
Objednávka je návrhom jednotlivej kúpnej zmluvy no dodóvku konkrétneho tovaru, pričom ok so strany v jednotlivom prfpode

nedohodnú inok, v objednávke stoč{ odkaz na túto zmluvu. H
Článok

V.

"ĎA~rE

PODMIENKY

DODANIA

TOVARU"

bod

3

sa

mení

nasledovne:

1

...3. Prevzatím tovoru prechádza na
3.

Odberateľa nebezpečenstvo

škody na tovare a vlastnícke práva k tovaru. "

Článok VI. "OBALY TOVARU A PODMIENKY VRÁTENIA VRATNÝCH OBALOV" bod 2, bod 6 a bod 7 sa mení nasledovne:
Odberateľ je povinný vraca! vratné obaly nepoškodené, čisté a kompletné. Pri vrátení nepaškodeného, čistého a kompletného
vratného obalu bude Odberateľovizálohová cena obalov odpočítaná/zučtovaná do hodnoty vrátených obalov alebo započítaná voči
kúpnej cene tovaru. V prípade, že Odberateľ vráti obaly poškodené, zničené a/alebo nekompletné, je povinný uhradiť sumu vo výške
cenníkovej ceny podľa platného cenníka vratných obalov Dodávateľa a znáša! všetku týmto spôsobenú škodu. Suma zodpovedajúca
náhrade cenníkovej ceny podľa platného cenníka vratných obalov Dodávateľa a škody bude Odberateľovivyúčtovaná samostatným
dokladom Dodávateľa.
6. V prípade, ak pri ukončení platnosti tejto Rámcovej zmluvy Odberateľ nevráti Dodávateľovi všetky vratné obaly podľa evidencie
Dodóvateľa a/alebo ich vráti poškodené, zničené, nekompletné, bude obalové saldo doúčtované Odberateľovi faktúrou podľa platného
cennfka cenníkovej ceny vratných obalov Dodávateľa. Odberateľje v danom prípade povinný vyučtavonú cenníkovú cenu vratných
obalov Dodávateľovi zaplatiť v lehote štrnás! (14) dní od dátumu vystavenia faktúry.
7. Zoznam obalov tovaru zaradených do kategórie vratných obalov vrátane ich zálohovej ceny, ako aj cenníkovej ceny platnej v čase
uzatvorenia tejto Rámcovej zmluvy je obsahom prílohy č. 1 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť. Obsah prílohy č. 1 je Dodávateľ
oprávnený jednostranne meni!....

...2.

4.

Článok VI. "VADY TOVARU A NÁROKY 2 VÁD TOVARU" bod l sa mení nasledovne:
uskutočniť prehliadku tovaru ihneď po prevzatí tovaru (§ 427 Obchodného zókonnfka), o zjavné vady
v dodacom liste, Inak Odberateľ stráca nároky zo zodpovednosti Dodávateľa za vady. Dodávateľ poskytuje
na tovar záruku zodpovedajúcu dobe minináInej trvanlivosti (spotreby) uvedenej no obale tovaru."

,,1.

Odberateľ

je povinný

reklamovať ihneď zápisom

5.

Článok VI. "KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBN~ PODMIENKY" bod l sa mení nasledovne:
Odberateľovi povinnosť zaplatiť Dodávateľovi kúpnu cenu dodaného tovaru, vyčíslenú
no základe cennfka tovaru Dadóvateľa platného v čase dodania tavaru (ďalej oko "cenník"). Tým nie je dotknuté právo Dodávateľa pri
dodávke tovaru poskytnúť v rómci Dodávateľom vyhlásenej časovo obmedzenej marketingovej akcie, špecifikovanej v objednávke,
Odberateľovi ďalšiu zľavu a to:
od alformou dodania dohodnutého tovaru s výraznou zľavou /napr, akcia 10+1/ a/alebo
od bino základe vopred lpred dodaním tovaru/ uzavretej p(somnej dohody poskytnút resp, s ním pfsomne dohodnút inú zľavu, bonus,
ktoré môžu maf vplyv na kúpnu cenu.

,,1, Dodaním tovaru do miesta dodania vzniká

N

6.

Označenie

Prílohy Č. 1 sa menf nasledovne: Príloha l, 1: Zoznam vratných obalov vrátane zálohovej ceny a cenníkovej ceny,

1.
2.

Ostatné ustanovenia Zmluvy, znením tohto Dodatku nezmenené, zostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
Dodatokje vyhotovený v slovenskom jazyku v štyroch (4) rovnopisoch, po dva (2) rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu,

3.

Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na dôkaz toho, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vMu ho

Článok II. 2ÁVEREČN~ USTANOVENIA

podpisujú,
NA DÔKAZ TOHO, čo je uvedené v tomto Dodatku pripájajú osoby oprávnené podpisovať a konať v mene Zmluvných strán
svoje podpisy k tomuto Dodatku.

Za Odberatera:

Za Dodávatera:
V Rajeckej Lesnej

"'(lňa 1'~.2013
) v

Kofola a.s.
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predseda predstavenstva, člen predstavenstva
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