
Z M L U V A o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch
na dodávku pekárenských výrobkov

(ďalej len "Zmluva")
'a ust. § 409 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov medzi:

1. Dodávateľom:
Sídlo:
Adresa prevádzky:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v registri:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
telefón:
E- mail:
(ďalej len: .dodávateľ")

a

2. Odberateľom:
Sídlo organizácie:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Tel:
E-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len .odberatel")

PENAM SLOVAKIA a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
pekáreň Bratislava, Budatínska 36,85101 Bratislava
Peter Živický - splnomocnený zástupca
36283576
2022141165
SK2022141165
Zapísaný v obch. registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, Vložka číslo 10331/N
UniCredit Bank CZECH REPUBLIK AND SLOVAKIAa.s.
SK52 1111 00000013 11144006
UNCRSKBX
0907750123 - úsek objednávok
objednavka.bratislava(@penam.sk, obchod. bratislava@penam.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra
Tylova 21,83104 Bratislava
PaedDr. Renáta Balážová
30843251
2020872601
Monika Matúšová
02/44458729
matusova@dssintegra.sk, dssintegra@dssintegra.sk
Štátna pokladnica
SK36 8180 0000 0070 00471488

Článok l.
Úvodné ustanovenia

1. Odberateľ, ako verejný obstarávatel' podl'a § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR Č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Zákon o verejnom obstarávaní") postupoval pri verejnom obstarávaní zákazky podľa
§ 10 zákona o verejnom obstarávaní v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní.

2. Táto zmluva sa uzatvára podl'a ustanovení zákona Č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, v súlade s výsledkami zverejnenej výzvy zo dňa 15.01.2018.

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávatel'a dodávať odberatel'ovi tovar - pekárenské
výrobky, uvedené v prílohe Č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej nedelitel'nou súčasťou, za podmienok
uvedených v tejto zmluve a záväzok odberatel'a riadne objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň
dodávatel'ovi dohodnutú kúpnu cenu.

2. Tovar, ktorý nie je uvedený v prílohe Č. 1 tejto zmluvy bude dodaný na základe objednávky
odberatel'a v zmysle katalógu a cenníka dodávatel'a platného v čase doručenia objednávky.



Článok III.
Cena a platobné podmienky

Odberateľ zaplatí dodávateľovi cenu za riadne dodaný, odovzdaný a odberateľom prevzatý tovar
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Odberateľ neposkytne za dodanie tovaru
dodávateľovi žiadne preddavky ani zálohy.

2. Cena tovaru je uvedená v cenníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena obsahuje všetky
náklady dodávateľa, vrátane dodávky na miesto dodania. V prípade, že dodávateľ môže poskytnúť
odberateľovi tovar za zvýhodnenú cenu, túto skutočnosť je povinný oznámiť odberateľovi.
V takomto prípade bude dodávateľovi fakturovaná akciová cena.

3. Cenu tovaru uvedenú v prílohe Č. 1 k tejto zmluve je možné meniť len na základe dohody oboch
zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve a to v dôsledku zmeny colných a daňových
predpisov, preukázateľnej zmeny cien výrobného závodu, zmeny nadobúdacích cien alebo
v dôsledku inflácie na základe údajov Štatistického úradu SR, v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z.
o cenách. Písomná forma dodatku k zmluve sa nevyžaduje v prípade zvýšenia ceny za tovar
o menej ako 10%.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena celkovo dodaného, vyfakturovaného a uhradeného
tovaru počas doby trvania tejto zmluvy nepresiahne 16000,· € bez DPH, t.j. 19 200,· € s DPH.

5. Cenu za riadne dodaný tovar zaplatí odberateľ dodávateľovi na základe vystavenej faktúry, ktorej
prílohou bude potvrdený dodací list, ktorá je splatná do 14 kalendárnych dní odo dňa jej
vystavenia.

6. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi cenu v termíne splatnosti podľa bodu 5 tohto článku
zmluvy tak, aby úhrada ceny bola najneskôr v posledný deň splatnosti pripísaná na bankový účet
dodávateľa.

7. Pre prípad omeškania odberateľa so zaplatením ceny uvedenej vo faktúre, sa zmluvné strany
dohodli, že odberateľ zaplatí dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania platby.

Článok IV.
Podmienky dodávky a odberu tovaru

1. Odberateľ bude objednávať tovar na základe mail ovej alebo telefonickej objednávky. V objednávke
uvedie odberateľ požadovaný tovar, jeho množstvo a termín dodania.

2. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať dodávky objednaného tovaru v deň stanovený v objednávke
do sídla odberateľa.

3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar s originálom a dvomi kópiami dodacích listov, z ktorých jednu
kópiu odberateľ potvrdí dodávateľovi po odkontrolovaní množstva, kvality a ceny dodaného
tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý potvrdením dodacieho listu. Dodací list bude tvoriť súčasť
faktúry.

4. Dodací list musí obsahovať najmä druh tovaru, množstvo, akosť a cenu s DPH.
5. Predmetom fakturácie bude iba skutočne objednaný a dodaný tovar.
6. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať odberateľovi objednaný tovar v bezchybnom stave, v stanovej

lehote, na miesto určené v článku V. tejto zmluvy, v súlade s hygienickými, technickými normami
a predpismi, v množstvách požadovaných v objednávke. Dodávateľ je povinný uvádzať záručné
lehoty pre každý dodaný tovar na obaloch tovarov alebo v dodacích listoch tak, aby bola možná
kontrola dodržania neprekročenia prvej tretiny doby spotreby v čase dodávky.

7. Odberateľ je povinný prehliadnuť tovar pri jeho dodaní s odbornou starostlivosťou,
prekontrolovať jeho úplnosť, kvalitu, balenie, kontrolné pásky a svojim podpisom na dodacom
liste túto skutočnosť potvrdiť. V prípade akýchkoľvek chýb tovaru (tovar nezodpovedá dohodnutej
kvalite, je neoznačený, poškodený, nekompletný, atď.) resp. nesúladu dodávky s údajmi na
dodacom liste, je odberateľ povinný tieto skutočnosti uviesť pri preberaní tovaru na dodacom liste
a dodávateľ je povinný vadný tovar vymeniť do 2 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8. Ak je odberateľ v omeškaní s prevzatím tovaru, dodávateľ je povinný urobiť primerané opatrenia
k uchovaniu tovaru. V prípade, ak by takýmto uchovaním tovaru vznikli dodávateľovi náklady,
odberateľ sa ich zaväzuje zaplatiť.



vateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru, ktorý musí byť v súlade s Potravinovým
dexom SR a so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisova

ostatných platných právnych predpisov.
O. Odberateľ sa zaväzuje, že označené prepravky Dodávateľa vráti Dodávateľovi pri dodávke

v rovnakom počte, v akom ich prevzal spoločne s tovarom. Dodávateľ je pre prípad nevrátenia
všetkých označených prepraviek Dodávateľa oprávnený požadovať od Odberateľa zaplatenie
nadobúdacej ceny nevrátených prepraviek obvyklej v čase a mieste dodania.

11. Dodávateľ prijíma objednávky na e-mailovej adrese: objednavka.bratislava@penam.sk tel. číslo:
0907750123

12. Kontaktnou osobou odberateľa je p. Monika Matúšová, číslo mobilného telefónu 0918 636 281,
telefónne číslo 02/444 58 729, e-mailováadresamatusova@dssintegra.sk.

ČlánokV.
Miesto a čas dodania tovaru

1. Miestom dodania tovaru je sídlo odberateľa.
2. Čas dodania tovaru si zmluvné strany dohodnú telefonicky resp. e-mailorn, v čase podľa

rozvozných plánov dodávateľa.
3. Dopravu zabezpečuje a dopravné náklady za dodanie tovaru do sídla odberateľa znáša dodávateľ.

Náklady spojené s vyložením tovaru v mieste dodania znáša odberateľ.

Článok VI.
Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - dvadsaťštyri mesiacov odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti, alebo do vyčerpania finančných prostriedkov v zmysle Čl. III. bodu 4 tejto zmluvy.

Článok VII.
Záruky a nároky z chýb predmetu zmluvy

1. Dodávateľ poskytuje odberateľovi na dodaný tovar záruku minimálne do uplynutia dátumu
spotreby pre príslušnú tovarovú položku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nárokov z vád dodaného tovaru budú postupovať v súlade
so "Zásadami uplatňovania sťažností a reklamácií tovarov a služieb spoločnosti PENAM SLOVAKIA,
a.s.", ktoré tvoria samostatnú prílohu Zmluvy

3. Náklady na dopravu, súvisiace s reklamovaným tovarom znáša dodávateľ v plnom rozsahu.
4. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené zástupcami odberateľa - neodbornou

manipuláciou, nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou alebo iným
spôsobom, než obvyklým zaobchádzaním.

Článok VIII.
Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy a výhrada vlastníctva

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z dodávateľa na odberateľa dňom prevzatia tovaru
odberateľom.

2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľa zaplatením kúpnej ceny.

Článok IX.
Ukončenie zmluvy

1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať v mesačnej výpovednej dobe. Výpoveď musí byť
písomná. Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane.

2. V prípade opakovaného závažného porušenia podmienok tejto zmluvy majú dodávateľ aj
odberateľ právo na odstúpenie od zmluvy okamžite po doručení odstúpenia druhej zmluvnej
strane.



~nými porušeniami zmluvy sa rozumie:
neplnenie dohodnutého časového harmonogramu dodávok objednaného tovaru,
nedodanie objednaného tovaru
opakované dodávky nekvalitného tovaru v prípade, že odberateľ na nedostatky dodávateľa
písomne upozornil
opakované neuhradenie faktúry v dobe splatnosti, podľa Čl. III. bod 5.

ČlánokX.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu možno meniť alebo dopÍňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a po zverejnení zmluvy
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a účinnosť od 01.03.2018.

3. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

4. Pre účely zmluvy sa doručovanie vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa
doručuje na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná druhej
zmluvnej strane písomne oznámená, pričom za dodržanie podmienky písomného oznámenia sa
považuje i uvedenie novej adresy sídla na zmluve (vrátane jej prípadného dodatku) uzavretej
medzi zmluvnými stranami (doručovacia adresa). Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného
odkladu vzájomne si písomne oznámiť zmenu adresy sídla. Za doručenú sa doporučená poštová
zásielka považuje aj vtedy, ak je uložená na pošte, pričom za deň jej doručenia sa považuje
posledný deň úložnej lehoty.

5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po 1 exemplári obdrží každá zmluvná
strana.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a predstavuje
ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto
zmluve považujú Zmluvné strany za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom zmluvy túto zmluvu
podpísali.

Za odberateľa:

Peter Živic
splnomocnený zástupca

- (B)ab
PI;;NAM SI.()V~KIA. a ,«,

Pek<Íreň Br~llsluva
Štúrova 74/138, 949 35 NiTRA

IČO: 36 283 576 DIČ: 2022141165
IČ DPH: SK]022141165

Prílohy:
Registračný list odberateľa
Zásady uplatňovania sťažností a reklamácií tovarov a služieb spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.
Reklamačný list
Cenník



Príloha č.1
Návrh na plnenie kritérií
Verejný obstarávatel' :
Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých I TEGRA
Sídlo: Tylová 21, 83104 Bratislava

Názov predmetu zákazky: Pekárenské výrobky
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
PE AM SLOVAKIA, a.s. , Pekáreň Bratislava, Budatínska 36, 85105 Bratislava
sídlo spoločnosti: Štúrova 74/138, 94935 itra

Návrh na plenie kritérií:
Názov položky cena s

Predpokla
DPH za

cena za predpokl Max. cena bez
kód dané

memá Max. cena bez memú adané DPH za
množstvo

jednotk DPH za memú DPH v jednotku množstv predpokladané
a jednotku % s DPH o množstvo

15811100-7 Chlieb
Chlieb Bevit kráianý 1000g 3500 ks 0,9 10 0,99 3465 3150,00

15811200-8 Rožky
Rožok Štandard 40g 7000 ks 0,053 20 0,0636 445,2 371,00
žemľa grahamová 50g 5000 ks 0,14 20 0,168 840 700,00
Rožok tmavý 50g 10000 ks 0,09 20 0,108 1080 900,00
rožok grahamový 60g 12200 ks 0,09 20 0,108 1317,6 1098,00
Rožok KORN syp.60g 3000 ks 0,09 20 0,108 324 270,00
Sójové pečivo 60g 3500 ks 0,09 20 0,108 378 315,00

15811510-4 Sendviče 200 ks 0,7 20 0,84 168 140,00
15812122-4 Sladké koláče

koláč tlačený 80g 3000 ks 0,33 20 0,396 1188 990,00
Závin s náplňou 400g bal. (

500 550,00
rôzne náplne) ks 1,1 20 1,32 660
Buchty s náplňou 80g ( rôzne

1200 480,00
náplne) ks 0,4 20 0,48 576
Makovka rožok 80g ( 870120 2400 ks 0,23 20 0,276 662,4 552,00
Croissant s náplňou kakaovo-c 1200 ks 0,45 20 0,54 648 540,00
Vianočka 350g bal. 1300 ks 0,96 20 1,152 1497,6 1248,00
buchtičkv s nápl. mieš.ov. nát 150 ks 1,2 20 1,44 216 180,00
Osie hniezdo škoricové 100g, 300 ks 0,47 20 0,564 169,2 141,00
Bábovka pišk.350g bal. 500 ks 2,1 20 2,52 1260 1050,00
Dukátové bucht.250g bal. 760 ks 0,9 20 1,08 820,8 684,00
Mriežkový koláč 80g bal.
(taštička a tv. nápI. 80g bal. 350 140,00
85271) ks 0,4 20 0,48 168
Buchty parené s
nápl.mieš.ov.nát.300g bal.po 400 400,00
5 ks ks 1 20 1,2 480
Šiška 50g ( rôzne náplne) 700 ks 0,43 20 0,516 361,2 301,00
Knedľa parená 300g bal. 1960 ks 0,64 20 0,768 1505,28 1254,40
Šatôčka 80g ( rôzne náplne) 700 ks 0,37 20 0,444 310,8 259,00
štrúdle 80g ( rôzne náplne) 500 ks 0,49 20 0,588 294 245,00

15812121-7 Slané koláče
Oškvarkové pagáče bal.150g 50 ks 0,75 20 0,9 45 37,50

max. cena celkom bez DPH v € O 15995,90
Max. celkom s DPH v € O 18880,1

V Bratislave 5.2.2018



BRA TI LAV KÝ AMO PRÁ V Y KRAJ
abinovská ul. 16, P.O.BOX 106. 2005 Bratislava 25

ázov právnickej osoby

ídlo

R gi tračné čí lo

Prá, na forma

Štatutárny zástupca

Tylova 21, 831 04 Brati lava

I IČO I66/2009 - soc 30843251

//~ R~E_G_I_T_RA__ C_V __ ' R_T ~
,/ Domov ociáln ch služieb pre deti a do pelých

l TEGRA

Rozpočtová organizácia

Kráľová pri Senci 452, 900 50

Trvalý pobyt

PaedDr. Renáta Balážová

Druh ociálnej lužbv

Cieľová kupina

\t ecný roz ah po kytovanej
sociálnej lužb)

§ 38 Domov sociálnych služieb - kapacita 44 miest
§ 34 Zariadenie podporovaného b' ania - kapacita 5 miest
v zmysle zákona Č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živno tenský zákon) v zneni ne korších predpiso .

V domove ociálnych lužieb:
Pracovisko Tylova 21, Bratislava: deti duševnými poruchami

a poruchami sprá ania, ako aj s tele ným p tihnutím a duševnými
poruchami a poruchami správania s pridruženými zmy lovým i
postihnutiami od 3 rokov veku najdlhšie do 25 roko \ veku.
v odôvodnených prípadoch aj dlhšie, ako aj dospelí od skončenia
vzdelania za o obitných podmienok. od končenia ďalšej prípravy
na povolanie a ďalší dospelí občania od 25 rokov veku. ak ú
odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je
najmenej V podľa prílohy Č. 3 zákona o sociálnych službách

Pracovisko Lichnerova 86, Senec: dospelé fyzické osoby, ak sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázano ti je
najmenej V podľa prílohy Č. 3 zákona o sociálnych lužbách,

zariadení podporovaného bývania:
fyzické osoby ochorením z okruhu schizofrénie, afektívnou
poruchou, neurotickou poruchou, alebo organickou duševnou
poruchou, ktoré ú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa
prílohy Č. 3 zákona o ociálnych službách, ak ú odkázané na
dohľad, pod ktorým sú schopné viest samostatný život.

domove ociálnych lužieb sa po kytuje pomoc pri odkázanosti
na pomoc me] fyzickej osoby, ociálne poradenstvo, sociálna
rehabilitácia. ošetrovateľ ká staro tlivosť. ubytovanie. stravovanie.
upratovanie, prarne, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné
vybavenie, zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činno ť.
utvárajú sa podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje dohľad.
ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pn uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov, utvárajú a podmienky na prípravu
stravy a vykonáva sociálna sa rehabilitácia.

~-====



Forma po k) rovania ociálnej
JULh~

:v1iesto a adrc a po 'kytoyania
sociálnej 'IULby

Dátum registrácie

Zmeny \' rcgi. tri

V Bratislave, dňa 7.3.2012

Pracov i ko Tylová 21. Bratislav a
domov ociálnych luzieb:

ambulantná kapacita 12 mie t
pobytová týždenná- kapacita 13 mie t
pobytová celoročná - kapacita 13 miest

Pracovisko Lichnerova 6, enec
domov ociálnych lužieb:

pobytová eloročná - kap ita 6 nuest
zariadenie podporovaného býv unia:

pobytov á celoročná - kapacita 5 mie t

Domov ociálnych služieb pre deti a dospelých l TEGRA.
Tylova 21. 3 I 04 Bratislava
detašo ané pracovi ko Lichnero a 6.903 Ol enec

29.07.2009 01.07.1992

neurčitý ča

1.1.2011: znik detašovaného pracoviska Lichnerova 6. enec.
Rozšírenie kapacity zariadenia.
Zmena štatutárneho zástupcu zariadenia.

13.3.2012: Zníženie kapacit} po kytovania ociálnej lužby
\i dom ve ociálnych služieb.
Rozšírenie poskytovaných lužieb o zariadenie
podporovaného bývania.
Zmena cieľo ej skupiny po kytovania sociálnych
lužieb v domove ociálnych lužieb.

Ing. Pavol Frešo
pred eda
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Zásady uplatňovania sťažností a reklamácií
tovarov a služieb spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.

Vážený zákazník,

z dôvodu sprehľadnenia a urýchlenia reklamačného konania si dovoľujeme zaslať Vám
prehľad zásad uplatňovania sťažností a reklamácií tovarov a služieb v našej spoločnosti, ako aj
informáciu o spôsobe ich vybavovania. ProsímeVás o ich dodržiavanie v praxi.

Každá reklamácia musí byť uplatnená v písomnej podobe. Na urýchlenie reklamačného
konania z dôvodu krátkej doby spotreby našich výrobkov je možné nahlásiť reklamáciu
telefonicky obchodnému zástupcovi alebo pracovníkom objednávok. Reklamácia však
musí byť v takomto prípade spísaná dodatočne.
Riešenie každej reklamácie zabezpečuje reklama nt, ktorý je v príslušnej prevádzke
pracovníkom úseku riadenia kvality. Reklamant rozhodne o spôsobe vybavenia
reklamácie (náhradný tovar, DBP, doúčtovanie, stiahnutie tovaru, a pod.).
Informácie o priebehu riešenia Vašej reklamácie Vám poskytne náš obchodný zástupca.
Doba na vybavenie reklamácie je 30 dní.

Množstevný rozdiel - odberateľ poznačí rozdiely do dodacieho listu,
Kvalitatívna reklamácia (zjavné vady tovaru týkajúce sa kvality, vzhľadu, obalu alebo
označenia) - reklamovaný tovar je nutné vrátiť späť dodávateľovi okamžite
a o reklamácII je potrebné spísať reklamačný list.

Typy reklamácií a spôsoby ich riešenia

Reklamácia pri priamej prebierke tovaru:

Priamou prebierkou tovaru sa rozumie fyzické prevzatie tovaru povereným
zamestnancom odberateľa od povereného zamestnanca dodávateľa. Dokladom o priamej
prebierke tovaru je dodací list dodávateľa podpísaný povereným zamestnancom odberateľa
priamo pri prebierke tovaru.

Vady zistené po potvrdení dodacieho listu, s výnimkou zjavných vád, je odberateľ
povinný nahlásiť najneskôr do 24 hodín od prebierky tovaru.

Reklamácia pri nepriamej prebierke tovaru:

cenový rozdiel - o jeho zistení je nevyhnutné spísať reklamačný list a doručiť ho do
príslušnej prevádzky našej spoločnosti (faxom, prostredníctvom rozvoznej linky,
prostredníctvom obchodného zástupcu, poštou, e-mailom a pod.).
Kvalitatívna reklamácia - vyžaduje sa spísanie reklamačného listu na kvalitu výrobkov
a jeho doručenie do príslušnej prevádzky našej spoločnosti (faxom, prostredníctvom
rozvoznej linky, prostredníctvom obchodného zástupcu, poštou, e-mailom apod.). Na
urýchlenie reklamačného konania z dôvodu krátkej doby spotreby našich výrobkov je
možné nahlásiť reklamáciu telefonicky obchodnému zástupcovi alebo pracovníkom
objednávok. Reklamácia však musí byť v takomto prípade spísaná dodatočne.
Reklamácia na vystavené dokumenty (dodacie listy, faktúry ... ).
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Nepriamou prebierkou tovaru sa rozumie prevzatie tovaru dodaného zo strany
dodávateľa a na základe dohody s odberateľom zloženého na určenom mieste bez
bezprostredného odovzdania poverenému zamestnancovi odberateľa povereným
zamestnancom dodávateľa.

Reklamácia odberateľa, ktorý preberá tovar nepriamo v určených priestoroch a nemá
tieto priestory zabezpečené proti odcudzeniu a poškodeniu zloženého tovaru, bude uznaná iba
v prípadoch preukázatel'ného zavinenia zo strany dodávateľa.

Veríme, že dodržiavanie vyššie uvedených zásad sprehl'adní a urýchli prípadný
reklamačný proces.

s úctou,

Ing: Andrea Krajčiová
manažér kvality

PENAMSLOVAKIA,a.s.

Mgr. Stanislav Kurčík
obchodný riaditeľ

PENAMSLOVAKIA, a.s.

•

-
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REKLAMACNY LIST

SŤÄŽNOSŤ/REKLAMÁCIA* ZÁKAZNíKA Ičíslo:
~ast'A ZÁKAZNíK:

Dátum a miesto sťažnosti/reklamácie*:

o nočný o denný o hotlineRozvoz:

Číslo dodacieho listu:

Číslo faktúry:

Celkové dodané množstvo:

Popis sťažnosti/reklamácie*:

O množstvo (počet kusov/hmotnost'*):

O kvalita (bližšie popísať)

o vystavené doklady (dodací listlfaktúra*)

O iné (popísať):

Za dodávateľa sťažnost'/reklamáciu* prijal : .

Podpis zákazníka: .~---------------------------------------------------------------------
časťB DODÁVATEĽ:

Vyjadrenie zodpovedného zamestnanca (príčina, prečo sa to stalo):

Spôsob riešenia (prijaté nápravné alebo preventívne opatrenia):

Škodová udalosť: áno/nie* číslo škodového protokolu: .

Dátum: Podpis reklamanta :

Podpis riaditeľa jednotky:

Podpis zodpovedného zamestnanca:

* nehodiace sa škrtnite
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ZÁZNAM K REKLAMÁCII - NÁPRAVNÉ OPATRENIE
P/SNEZHODY PODPIS

špecifikácia (správny variant)

príčina vzniku nezhody (vypísať)
(reklamácia odberateľa)

odchýlka (od správneho variantu)

množstvo (kg)

označ ROZHODNUTIE O UPOTREBENI NEZHODNEHO WROBKU
krížikom Množstvo Náklady v Eur

použiť tak ako je, s dodržaním nápravných
opatrení

prepracovať pred ďalším použitím

triediť - použiť správnu časť - ostatní viď. ostatné
zaškrtnuté

vrátiť celé

Reklamovať

zlikvidovať (nezužitkovateľný odpad do
kontajnera)

vypiecť na kŕmne účely

preradiť do kŕmneho odpadu

odpísať z dodo listu

NAPRAVA Meno:

Dátum: Podpis:

NAPRAVNE OPA TRENIE Zodpovedá: Kontrola NO:

Meno: Meno:

Termín:: Podpis: Dátum: Podpis:

KONTROLA UCINNOSTI Meno:

Dátum: Podpis:
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