ZMLUVA O UMIESTNENÍ NÁPOJOVÉHO AUTOMATU

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších
predpisov, medzi:
Coca–Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
Tuhovská 1, P.O.Box 37, 831 07 Bratislava
IČO: 31 340 628
IČ DPH: SK2020342280
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 4201/B
zastúpená: Alexandrou Cintulovou,obchodnou zástupkyňou pre nápojové automaty
bankové spojenie: Tatra banka a.s.
číslo účtu: 2620740439/1100
ďalej ako „CCHBC“
a
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO: 00151882
IČ DPH: SK2020798395
zastúpená: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. , riaditeľ
bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000064743/8180
ďalej ako „Partner“
ďalej ako „Zmluva“
I.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. CCHBC je oprávnená umiestniť, zapojiť, a po celú dobu trvania tejto Zmluvy prevádzkovať
v miestach uvedených v Prílohe číslo 2 tejto Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
Zmluvy, automaty na predaj chladených nealkoholických nápojov vyrobených alebo
distribuovaných CCHBC, pričom presný počet automatov je taktiež uvedený v Prílohe číslo 2.
Každý automat je určený k priamemu predaju nealkoholických nápojov po celých 24 hodín.
2. Partner vyhlasuje, že získal všetky súhlasy, povolenia, rozhodnutia, stanoviská, ak sú
potrebné, k umiestneniu a prevádzkovaniu automatov podľa tejto Zmluvy. Partner vyhlasuje,
že k umiestneniu a prevázdkovaniu automatov podľa tejto Zmluvy nebránia žiadne prekážky
či obmedzenia. Partner nahradí spoločnosti CCHBC škodu, ktorá jej vznikne, prípadne
vznikla, v prípade, ak akékoľvek vyhlásenie Partnera podĺa tohto bodu je nepravdivé úplne,
alebo aj čiastočne.
3. CCHBC je oprávnená pripojiť každý automat, ktorý prevádzkuje podľa tejto Zmluvy, k zdroju
elektrickej energie (230 V), ktorý zabezpečí Partner. Partner je povinný ďalej zabezpečiť, aby
každý takýto zdroj elektrickej energie spĺňal podmienky stanovené platnými právnymi
predpismi. Odpojiť každý automat od zdroja elektrickej energie môže len CCHBC, okrem
prípadov hodných osobitného zreteľa, kedy Partner požiada CCHBC o predchádzajúci súhlas s
odpojením. Partner je ďalej povinný zabezpečiť, aby každé miesto, na ktorom je automat
umiestnený, bolo dostatočne pevné a zabezpečovalo nerušenú prevádzku automatu. Za výber
vhodného miesta na umiestnenia automatu zodpovedá Partner.
4. Každý automat zostáva vlastníctvom CCHBC. Partner nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného súhlasu CCHBC automat prenechať do užívania inej osoby, ani ho akokoľvek
zaťažiť akýmkoľvek právom tretej osoby, akokoľvek s ním disponovať, akokoľvek ho
upravovať, opravovať alebo premiestňovať. ´
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5. CCHBC bude udržiavať každý automat v dobrom a prevádzkyschopnom stave, je povinná
najmä zabezpečovať doplňovanie automatu sortimentom svojich nápojov, vykonávať servis
a údržbu a odstraňovať bežné poruchy do 24 hodín od nahlásenia poruchy Partnerom. Partner
umožní CCHBC prístup ku každému automatu v pracovných dňoch v dobe od 8 hod. do 18
hod. V prípade vážnej poruchy, poškodenia, straty alebo odcudzenia automatu, umožní Partner
prístup CCHBC k automatu, prípadne do dohodnutého miesta prevádzkovania kedykoľvek.
6. Partner bude každý automat chrániť pred poškodením, zničením, stratou a odcudzením.
V prípade vzniku akejkoľvek poruchy či závady, poškodenia, zničenia, straty alebo
odcudzenia automatu bude Partner ihneď informovať CCHBC o vzniknutej situácii a o tom,
kto ju spôsobil. Partner sa tiež zaväzuje konať tak, aby bolo zabezpečené čo najefektívnejšie
využitie automatu.
7. O inštalácii každého automatu vyhotovia zmluvné strany protokol o inštalácii, ktorého vzoru
predstavuje prílohu číslo 3 tejto Zmluvy.
8. Partner je povinný kedykoľvek na požiadanie CCHBC, spoločnosti CCHBC bezodkladne
umožniť, aby každý automat prevzala späť do jej užívania. Partner je povinný umožniť
CCHBC prevziať každý automat späť do jej užívania v posledný deň doby trvania tejto
Zmluvy. V prípade, ak CCHBC neprevzala akýkoľvek automat v posledný deň doby trvania
Zmluvy, a Zmluva zanikla, je Partner povinný umožniť CCHBC prevziať každý automat späť
do jej užívania kedykoľvek na požiadanie CCHBC, bezodkladne po tomto požiadaní.
O prevzatí každého automatu späť do užívania CCHBC vydá CCHBC Partnerovi písomné
potvrdenie. Pri spätnom prevzatí každého automatu do užívania CCHBC je Partner povinný
poskytnúť CCHBC potrebnú súčinnosť, najmä prístup ku každému automatu. Ak by Partner
neposkytol CCHBC potrebnú súčinnosť, je CCHBC oprávnená vstúpiť do akéhokoľvek
objektu, prípadne pozemku, kde sa automat nachádza, a tento prevziať späť do svojho
užívania aj bez súčinnosti Partnera, bez zodpovednosti za akékoľvek škody spôsobené
Partnerovi, Partner je povinný také konanie CCHBC strpieť. K uvedenému konaniu Partner
CCHBC výslovne splnomocňuje, pričom CCHBC toto splnomocnenie prijíma. V prípade
porušenia povinnosti Partnera poskytnúť súčinnosť pri vydaní akéhokoľvek automatu CCHBC
späť do jej užívania je Partner povinný zaplatiť CCHBC zmluvnú pokutu vo výške.......-, euro
za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím automatu späť do užívania CCHBC. CCHBC
má právo požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje
zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej výšku tejto zmluvnej pokuty.

II.
Odmena
1. Za poskytnutie práva inštalovať a prevádzkovať každý automat za podmienok v Zmluve
uvedených ako aj za splnenie povinností Partnera podľa tejto Zmluvy, má Partner nárok na
odmenu vo výške 13,61€ s DPH/mesačne na základe vystavenej faktúry vždy ku koncu
príslušného štvrťroka.
2. CCHBC je oprávnená meniť kúpnu cenu predávaných nápojov prostredníctvom predajných
automatov podľa vlastného uváženia, bez povinnosti informovať Partnera.
III.
Doba trvania Zmluvy
Zmluva je platná dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinná deň po zverejnení
v centrálnom registry zmlúv a uzatvára sa na dobu tri roky.
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IV.
Zánik Zmluvy
1. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán. Zmluva ďalej zaniká písomnou
výpoveďou, bez uvedenia dôvodu, s výpovednou lehotou dva mesiace, ktorá začína plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane.
2. Partner je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy:
a)
ak je CCHBC v omeškaní s platením odmeny viac ako 30 dní po obdržaní písomného
upozornenia od Partnera na toto omeškanie, alebo
b)
ak CCHBC obzvlášť závažným spôsobom opakovane porušuje svoje povinnosti podľa
tejto Zmluvy a to i po tom, ako bola na také porušenie písomne upozornená zo strany
Partnera, s poskytnutím primeranej lehoty na nápravu.
3. CCHBC je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy:
a)
ak Partner poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku I. tejto Zmluvy, alebo
b)
ak sa podstatne zhorší finančná situácia Partnera, najmä ako bude začaté likvidačné
konanie, alebo podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie, alebo
c)
v prípade, že aspoň jeden automat nie je podľa názoru CCHBC dostatočne
ekonomicky využitý, v tomto prípade však CCHBC môže od zmluvy odstúpiť najskôr
po uplynutí 3 mesiacov odo dňa podpisu tejto Zmluvy, alebo
d)
ak sa ukáže vyhlásenie Partnera v článku I bode 2 tejto Zmluvy úplne, alebo čiastočne
nepravdivé.
V.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami, inak sú jej zmeny a doplnky neplatné.

2.

Na základe tejto Zmluvy nevzniká medzi zmluvnými stranami nájomný, prípadne podnájomný
vzťah, výpožička, vzťah sprostredkovania ani obchodného zastúpenia.

3.

Zmluva sa posudzuje podľa slovenského práva, všetky spory týkajúce sa Zmluvy budú
prejednávané pred slovenskými súdmi.

4.

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) vyhotoveniach a po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave dňa

Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.

Centrum VTI SR

Alexandra Cintulová

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ
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