Dohoda o spolupráci
uzatvorená medzi
Poskytovateľ
Obchodné meno
sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Číslo účtu
zastúpená
kontaktná osoba (meno)

Slovensko - moravská hasičská liga, o.z.
Suchý potok 562/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
42 140 773
SK69 7500 0000 0040 0974 1348
Ľuboš Kamenický, Peter Ondrejka
Ľuboš Kamenický

kontaktná osoba (telefon,mail) webmaster@smhl.eu, +421 903 627 866
Objednávateľ
Obchodné meno
sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Číslo účtu
zastúpená
kontaktná osoba (meno)
kontaktná osoba (tel, mail)

Slovenské pramene a žriedla, a.s.
Budiš, 038 23 Dubové
36396591
2020117528
SK 2020117528
1073386009/1111
Ing. Andrej Hronský, Patrik Purgiňa
julia.surnakova@napoje.sk, +421 905 635 821

Predmet dohody
Predmetom tejto dohody je záväzok poskytovateľa zabezpečiť a vykonať propagáciu a reklamu obchodného mena objednávateľa a jeho výrobkov počas vopred naplánovaných
ochutnávok vôd Budiš. Ochutnávky sa budú uskutočňovať v termínoch: 02.06.2018 (Krásno), 09.06.2018 (Ruskovce), 16.06.2018 (Lehota pod Vtáčnikom), 23.06.2018 (Brumov)
24.06.2018 (Ihrište), 30.06.2018 (Visolaje), 07.07.2018 (Lednické Rovne), 14.07.2018 (Zbora), 15.07.2018 (Dohňany), 21.07.2018 (Svinná), 28.07.2018 (Francova Lhota),
18.08.2018 (Podlužany), 25.08.2018 (Podhorie), 26.08.2018 (Tŕstie), 08.09.2018 (Ďurďové) a cieľovou skupinou budú súťažiace družstvá v hasičských súťažiach podľa zoznamu.
Finančná výška poskytnutného tovaru je 1020,60 € bez DPH. Vecné plnenie je tvorené z 2520 ks 1,5 l minerálnych vôd Budiš (perlivosť podľa dohody a dostupnosti).
Podmienky spolupráce - povinnosti poskytovateľa
Objednávateľ poskytne poskytovateľovi produkty na ochutnávku definované v predmete dohody len v prípade, že poskytovateľ dodrží nasledovné podmienky:
Viditeľná prezentácia na všetkých ligových kolách ligy (bannery Budiš hasičská edícia, beachflagy Budis - dodáva objednávateľ).
Inštaláciu všetkých komunikátov zabezpečuje poskytovateľ.
Predaj produktov Budiš na všetkých ligových kolág ligy. Povinný sortiment tvoria nasledovné produkty:
0,6L PET Budiš perlivá
1,- € s DPH
0,6L PET Budiš jemne perlivá 1,- € s DPH
0,6L PET Budiš Vitamin grapefruit 1-1,30,- € s DPH
0,6L PET Budiš červený pomaranč farebný 1-1,30,- € s DPH
0,5L PET Šofocola
1,- € s DPH
0,5L Čapovaná Šofocola
1,- € s DPH (odporúčaný produkt)
Predajca môže tovar objednať z ktoréhokoľvek skladu na Slovensku, ktorý má v ponuke naše produkty. V prípade potreby a otázok predajca môže kontaktovať násho obchodného
zástupcu RICHARD DAVIDEK 0905 479 638, vždy však minimálne 10 dní pred uskutočnením predaja.
fotodokumentácia zo súťaží
Povinnosti objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje preukázať poskytovateľovi presné množstvá tovaru v hodnote 1020,60 € bez DPH. Vecné plnenie je tvorené z 2520 ks 1,5 l minerálnych vôd Budiš
(perlivosť podľa dohody a dostupnosti). Tovar bude dodaný JEDNORAZOVO NA URČENÉ MIESTO formou dodacieho listu. Termín dodania je predmetom dohody.
Objednávateľ udeľuje podpisom tejto dohody poskytovateľovi oprávnenie na používanie loga a názvu, avšak iba v rozsahu, medziach a spôsobom potrebným na plnenie dohody,
a to na čas jej platnosti.
Odplata
Objednávateľ poskytne poskytovateľovi produkty definované v celkovej hodnote 1020,60 € bez DPH. Produkty poskytuje poskytovateľovi bezodplatne, za účelom ochutnávky s
podmienkou splnenia prezentácie značky počas celého konania ochutnávok.
Doba trvania dohody
Termín realizácie:

sezóna 2018

Táto dohoda nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a jej platnosť trvá počas 30 dní od dátumu konania podujatia definovaného v Prílohe č. 1 tejto
dohody (v prípade, že je podujatí viac berie sa do úvahy posledné podujatie).
Ukončenie zmluvného vzťahu
Zmluva môže byť ukončená len v nasledujúcich prípadoch:
1. po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán,
2. výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany z dôvodu porušenia práv a povinností definovaných v tejto zmluve
Záverečné ustanovenia
Vyhlásenia dodávateľa
1. Dodávateľ vyhlasuje, že u neho a v prípade ak je dodávateľ fyzickou osobou, tak ani u osoby, v ktorej je dodávateľ štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo
spoločníkom a v prípade, ak je dodávateľ právnickou osobou, tak ani u osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom dodávateľa, ani
u osoby, v ktorej je jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo spoločník štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom, nenastal žiaden z
dôvodov na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH),
ktorými sú, že nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie v zmysle § 3 zákona o DPH, opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani
z pridanej hodnoty, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť na dani z pridanej hodnoty, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta
podnikania a ani na adrese svojej prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole v zmysle zákona o DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že vyhlásenia podľa
predchádzajúcej vety sa považujú za zopakované v ktoromkoľvek okamihu počas trvania tejto zmluvy alebo až do zániku povinnosti dodávateľa zaplatiť daň podľa zákona o DPH
v súvislosti s touto zmluvou.
2. Zmluvné strany konštatujú, že dodávateľ požiadal odberateľa, aby sa v súvislosti s uzavieraním tejto zmluvy spoľahol na to, že jeho vyhlásenia obsiahnuté v bode 1. sú pravdivé,
úplné a správne. Odberateľ sa zaväzuje uskutočniť konanie podľa predchádzajúcej vety, o ktoré ho dodávateľ požiadal.
3. Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť odberateľovi náklady a škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku spoľahnutia sa na pravdivosť, úplnosť a správnosť vyhlásení dodávateľa
obsiahnutých v bode 1. (sľub odškodnenia) a to najmä v prípade ak v dôsledku nepravdivosti, neúplnosti alebo nesprávnosti predmetných vyhlásení odberateľ bude ručiť za daň
podľa ust. § 69b zákona o DPH ako osoba povinná platiť daň správcovi dane v zmysle ust, § 69 ods. 14 písm. b) zákona o DPH.
4.V prípade, že sa vyhlásenia uvedené v bode 1. stanú nepravdivými, nesprávnymi alebo neúplnými (t.j. v prípade, ak u ktorejkoľvek z osôb tam uvedených nastane ktorýkoľvek z
dôvodov na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty), dodávateľ sa zaväzuje informovať odberateľa o takej skutočnosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nej
dozvedel.
5.Dodávateľ sa zaväzuje kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy na požiadanie odberateľa predložiť odberateľovi k nahliadnutiu výpis z obchodného registra dodávateľa nie starší
ako 30 dní ku dňu predloženia.

Dohoda bola uzatvorená po vzájomnej dohode, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ju zástupcovia objednávateľa a poskytovateľa vlastnoručne podpisujú.
v Lehote pod Vtáčnikom dňa 24.03.2018
----------------------------------------Ľuboš Kamenický, predseda Výboru SMHL
v ..........................dňa

-------------------------------Patrik Purgiňa
splnomocnený zástupca

----------------------------------------Peter Ondrejka, pokladník Výboru SMHL

