
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB DODÁVKY, SERVISU A DISTRIBÚCIE VRATNÝCH POHÁROV. 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 Dodávateľ :                                                   Objednávateľ : 
 HARWIL eko servis s.r.o                                  
 Športova 1  0101 Žilina 
 IČO :  52937666 

 DIČ :  2121181546 

 IBAN: SK 19 8330 0000 0021 0177 9067 

 Tel.   :+ 421 904 657 660 
 E-mail:  harwil@harwil.sk   

           

        

                                                                                     Predmet zmluvy : 
  
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať servisné služby pre objednávateľa 

v termíne od ................... .2022 do................ 2022 pri zabezpečovaní a realizácii ekologického 
vratného systému pohárov na nápoje počas akcie........................................... s miestom 

konania....................................(ďalej len „podujatie“) a na tento účel mu poskytnúť vratné poháre 
a záväzok objednávateľa poskytnúť dodávateľovi dohodnutú odplatu za poskytnuté servisné služby, 

v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  
2. Dodávateľ sa zaväzuje v rámci plnenia predmetu tejto  zmluvy zabezpečiť - umývanie vratných 

pohárov, inventarizáciu počtu odovzdaných a prevzatých vratných pohárov, dodanie dohodnutého 

potrebného množstva vratných pohárov v hygienických boxoch pre objednávateľa počas trvania 
podujatia a vyúčtovanie záloh . 

3. Dodávateľ je povinný realizovať predmet zmluvy odborne, kvalitne, v súlade s príslušnými 
hygienickými normami a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočňovať vyúčtovanie záloh voči objednávateľovi podľa počtu 

odobratých čistých vratných pohárov a počtu odovzdaných použitých vratných pohárov vždy pri 
odovzdávaní čistých vratných pohárov a preberaní použitých vratných pohárov, v termínoch 

uvedených v bod 1. tejto zmluvy a finančne vysporiadať zálohy za poskytnuté vratné poháre, 
formou vyúčtovaní, a to do 7 pracovných  dní po ukončení poskytovania služieb,  pričom pre 

vyúčtovanie medzi zmluvnými stranami platia podmienky pre úhradu faktúry za servisné služby ( 
bod č 9 ) .       

5. Objednávateľ je povinný vybraté a nevrátené zálohy za vratné poháre vrátiť 

dodávateľovi.  
6. Dodávateľ je povinný tiež finančne vysporiadať zálohy, ktoré objednávateľ vrátil zákazníkom za 

vrátenie tých vratných pohárov, ktoré objednávateľ od dodávateľa neodobral, t. j. tie vratné poháre, 
ktoré dodávateľ vydal inému  objednávateľovi. 

7. Cena za servis a prenájom vratných pohárov bude účtovaná z počtu všetkých prevzatých otvorených 

boxov pripadne dopravy. 
8. Dodávateľ sa zaväzuje za servis vratných pohárov vystaviť objednávateľovi faktúru. Faktúru za 

servis vratných pohárov bude dodávateľ objednávateľovi vystavovať za každý deň, v ktorom došlo 
k odobratiu  a odovzdaniu použitých vratných pohárov a boxov, v lehote najneskôr do 7 dní od 

poskytnutia služby, a to osobne pri  inventarizácii odovzdaných a prevzatých pohárov, v prípade, že 

to nebude možné bude faktúra doručovaná poštou, resp. elektronicky mailom 
9. Splatnosť každej vystavenej faktúry je 7 dni od jej prevzatia vkladom na účet dodávateľa. 

  

Vratne poháre  0,5 l    216 ks pohárov   + prepravný box                   28,50 € 

Poplatok za nevrátený pohár 2.-€ 

Poplatok za nevrátený/poškodený prepravný  box  20.-€ 

Záloha za služby   
 

Zmluva bola podpísaná zmluvnými stranami, obidve strany  podmienkam rozumejú – objednávateľ sa zaväzuje hradiť v termíne splatnosti 

faktúru za prenájom a služby, čo potvrdzuje svojim popisom ( ceny sú uvedene sDPH) 

Cena dopravy bude účtovaná podľa skutočne najazdených km (dovoz / odvoz  = cesta Žilina na miesto určenia a spať).  

    

 

     BAR      .............................................              HARWIL s.r.o    .............................................. 



 

 

  

 

 

                                                         


