
Zmluva o dodaní zariadenia PMX a odoberaní produktov spoločnosti BUDIŠ a.s. 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

Predávajúci : BUDJŠ a.s. 

Kupujúci: 

Budiš, 038 23 Dubové 
IČO: 36396591 
lČ DPH : SK 2020117528 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina 
oddiel Sa, vložka číslo : 10284/L 
zastúpená: Andrej Hronský, Ján Horváth 

Bankové spojenie·-
Číslo účtu IBAN : 1 
tel./fax : +421 (0)434962282 / +421 (0)434962630 
E-mail : obchod@budis.sk 

obchodné meno: Slovenská akadémia vied 
adresa (sídlo): Štefánikova 49,814 38 Bratislava 
fakturačná adresa: Štefánikova 49,814 38 Bratislava 
IČO : 00037869 
IČ DPH : SK2021903367 
Tel/fax : +421 2 57 510 176 
zastúpený : Ing. Ján Malík, CSc. 
Bankové spojenie- .... 
Č. účtu lBAN:-
pracovná pozícia : vedúci úradu 

Článok 11. 
Predmet zmluvy 

Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu zariadenie post-mix určené na prípravu nealkoholických nápojov 
predávajúceho špecifikovaných v prílohe č. 1 (ďalej len „PMX zariadenie") a umožniť mu po dohodnutú dobu toto 
zariadenie bezplatne užívať a kupujúci sa zaväzuje odoberať po dohodnutú dobu od predávajúceho suroviny na 
prípravu nealkoholických nápojov predávajúceho (ďalej len „tovar"), pripravovať z nich nealkoholické nápoje 
predávajúceho za podmienok uvedených v tej to zmluve. 

1. Predmetom tejto zmluvy je zároveň aj určenie práv a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnych zmlúv 
a dojednanie dodacích, fakturačných, platobných podmienok, podľa ktorých sa predávajúci zaväzuje dodávať 
kupujúcemu tovar špecifikovaný v prílohe č.2, a to na základe jednotlivých objednávok kupujúceho. 

2. Predmetom tejto zmluvy je aj stanovenie podmienok evidencie a obehu obalov. 

Článok IU. 
Dodávka tovaru 

1. Predávajúci dodá tovar na základe potvrdenej objednávky kupujúceho (písomná, faxová, e-mailová forma alebo 
prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho). Predávajúci potvrdí objednávku ihneď alebo najneskôr do 3 
pracovných dní od jej doručenia. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na vlastné náklady v lehote 3 pracovných dni od potvrdenia objednávky, 
v množstve uvedenom na objednávke, v čase a na miesto, dohodnuté s kupujúcim. 

3. Súčasťou každej dodávky je dodací list, ktorý obsahuje : 
obchodné meno, IČO a sídlo predávajúceho a kupujúceho, miesto určenia dodávky kupujúcemu 
číslo objednávky, 
názov a jednotku množstva tovaru , 
cena za jednotku bez DPH, 
cena za dodané množstvo tovaru bez DPH, 
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sadzba DPH, DPH celkom 

4. Ak kupujúci využije na odvoz tovaru vlastnú dopravu, dodávka sa považuje za splnenú odovzdaním tovaru 
a potvrdením dodacieho listu na dohodnutom mieste odberu alebo na rampe predávajúceho. 

5. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a dodací list potvrdiť a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný 
tovar. Ak kupujúci prijme čiastočné plnenie, je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za čiastkovo dodaný 
tovar. 

6. Ak kupujúci odmietne objednaný tovar prevziať bez udania dôvodu, predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu 
čiastku vo výške nákladov súvisiacich s nerealizovanou objednávkou. 

7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu odovzdania tovaru v dohodnutom mieste 
dodania. 

Článok IV. 
Cena za tovar a platobné podmienky 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v cenách podľa cenníka predávajúceho účinného v deň vystavenia daňového 
dokladu. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystaví kupujúcemu za každú samostatne potvrdenú objednávku účtovný 
doklad - faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je dodací list potvrdený kupujúcim. 

3. Predávajúci sa zaväzuje doručiť kupujúcemu faktúru spolu s dodávkou tovaru. 
4. Cenník dodávaného tovaru účinný v deň podpisu tejto zmluvy tvorí neoddeliteľnú prílohu č.2 tejto zmluvy. 
5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť cenník podľa vývoja cien základných surovín a ostatných náležitostí, 

potrebných na výrobu tovaru. Zmenu cenníka sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu oznámiť, zmena je voči 
kupujúcemu účinná dňom takéhoto oznámenia. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci dodrží lehotu splatnosti faktúry. Kupujúci sa zaväzuje, že v deň splatnosti 
faktúry bude fakturovaná suma pripísaná na účet predávajúceho. 

7. Predávajúci je povinný v čo najkratšej lehote písomne oznámiť kupujúcemu zmenu svojho bankového účtu, a to 
overenou fotokópiou potvrdenia príslušnej banky o zriadení účtu. 

8. Ak kupujúci je v omeškaní s úhradou faktúr, je predávajúci oprávnený pozastaviť dodávky tovaru do doby, pokiaľ 
kupujúci finančne vysporiada svoje záväzky alebo pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

9. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar. 
1 O. Zmluvné strany sa dohodli, že základ dane a daň sa nebude opravovať, ak predávajúci zníži cenu tovaru po vzniku 

daňovej povinnosti formou dobropisu podľa §25 ods.6 zákona č . 222/2004 o dani z pridanej hodnoty z dôvodu 
dodatočnej zľavy alebo bonusu. 

Článok V. 
Akosť tovaru 

1. Predávajúci prehlasuje, že dodávaný tovar zodpovedá platným normám akosti podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov aje označený v súlade s ustanoveniami Potravinového kódexu SR, zákona o potravinách, zákona o ochrane 
spotrebiteľa a zákona o štátnom jazyku. 

2. Predávajúci prehlasuje, že dodávaný tovar nemá právne vady a nie je zaťažený právami tretích osôb z priemyselného 
alebo iného duševného vlastníctva. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý je viditeľne označený údajmi o dátume výroby a/alebo dátume 
spotreby a/alebo dobe minimálnej trvanlivosti. 

Článok Vl. 
Reklamácie 

1. Kupujúci je povinný reklamovať rozdiely v množstve ihneď po prevzatí tovaru alebo v kvalite ihneď po ich zistení. 
Pri skrytých vadách má právo reklamovať tovar v termíne do ukončenia doby spotreby. 

2. Predávajúci je povinný písomne alebo ústne informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 14 
dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim. 

Článok Vil. 
Obchodná spolupráca 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodní zástupcovia predávajúceho budú vykonávať objednávkový styk a zároveň 
informovať kupujúceho resp. jeho obchodných zástupcov o všetkých skutočnostiach, ktoré sú významné pre 
marketingovú stratégiu predávajúceho a ktoré môžu ovplyvniť predajnosť dodávaného tovaru. 
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Článok Vili. 
Práva a povinnosti zmluvných strán pri nakladaní s KEG obalmi 

1. Predávajúci realizuje dodávky tovaru vo fakturačných KEG obaloch. 
2. Množstvo obalov a ich ceny uvedie predávajúci na dodacom liste a faktúre pri dodávke tovaru kupujúcemu. 
3. Obaly medzi predávajúcim a kupujúcim sa budú účtovať finančným rozdielom formou faktúry alebo dobropisu zo 

strany predávajúceho. 
4. Na výzvu predávajúceho je kupujúci povinný odsúhlasiť stav obalov podľa obalového konta. 
5. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu obaly čisté a nepoškodené do výšky obalového konta. 
6. Hodnota KEG obalu je 70€ bez DPH. Predávajúci bude kupujúcemu za každý KEG obal fakturovať zálohu vo výške 

40€ bez DPH v zmysle § 22 ods.3 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty. 
7. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu riadne, včas a v nepoškodenom stave všetky zálohované KEG obaly, 

ktoré od predávajúceho prevzal. 
8. Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu obchodnej spolupráce podľa tejto zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť 

predávajúcemu všetky zálohované KEG obaly do výšky obalového konta. Za každý chýbajúci alebo vážne 
poškodený KEG obal je predávajúci oprávnený vyfakturovať kupujúcemu rozdiel medzi hodnotou KEG obalu 
a zaplatenou zálohou, t.j. sumu 30€ bez DPH a kupujúci sa zaväzuje túto sumu zaplatiť najneskôr do 15 
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. 

Článok IX. 
Preberací protokol PMX zariadenia 

1. Kupujúci podpisom tejto zmluvy preberá od predávajúceho PMX zariadenie typu 4 - produktový ZS ................ .. ..... , 
výrobné číslo.1465 .................................... ,EAN ....... l 100001822 ............ ...... ............... ........ , 
výrobné číslo ........................................... ,EAN ......................................................... redukčný ventil na vodu, redukčný 
ventil na CO2/2+ 1/. 

2. Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že vyššie uvedené zariadenia prevzal v stave spôsobilom na riadne užívanie. 
Zároveň sa kupujúci zaväzuje, že PMX zariadenie neposkytne do užívania tretej osobe. 

3. Cenníková cena PMX zariadenia predstavuje sumu 1.991,64€ bez DPH. 

Článok X. 
Povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci sa zaväzuje vykonať inštaláciu PMX zariadenia v priestoroch kupujúceho. 
2. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať kontrolu a nastavovanie parametrov a opravy PMX zariadenia na vlastné 

náklady„ 
3. Kupujúci sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť v blízkosti umiestnenia prístroja prívod pitnej vody ukončený ½"ventilom a prívod el. energie 
ukončený zásuvkou 230 V/ 16 A, vyhovujúci platným normám, 

b) používať PMX zariadenie v súlade s Pokynmi pre prevádzku PMX zariadenia tvoriacimi prílohu č . 3 zmluvy 
a zabezpečiť, aby obsluhu PMX zariadenia vykonával výlučne personál vyškolený predávajúcim, 

c) nezasahovať žiadnym spôsobom do PMX zariadenia, 
d) na vlastné náklady zabezpečiť CO2. 
e) PMX zariadenie používať výlučne na prípravu nealkoholických nápojov predávajúceho a pri príprave týchto 

nápojov používať výlučne tovar dodaný podľa potvrdenej objednávky kupujúceho na základe tejto zmluvy, 
f) vrátiť PMX zariadenie v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu, najneskôr do 30 dní po skončení tejto 

zmluvy, 
g) zabezpečiť, aby po celú dobu, po ktorú má PMX zariadenia u seba, bolo toto viditeľne označené ako hnuteľná vec, 

ktorá je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho a je povinný zabrániť tomu, aby bolo PMX zariadenie akokoľvek 
postihnuté zo strany tretích osôb vrátane orgánov štátnej správy z dôvodov na strane kupujúceho, najmä z dôvodov 
neplnenia záväzkov kupujúceho, 

h) nakúpiť od predávajúceho každý mesiac trvania tejto zmluvy tovar v množstve najmenej 2 KEG obaly. 
4. V prípade, ak kupujúci poruší povinnosť podľa bodu 3. písm. b) alebo c), zaväzuje sa kupujúci nahradiť 

predávajúcemu všetky náklady spojené s opravou. 

Článok XI. 
Zmluvné pokuty 

I. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci poruší svoju povinnosť podľa čl. X bod 3. písm. f), zaväzuje sa 
predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 390 EUR. 

2. predávajúci môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. Zmluvné 
strany sa dohodli, že pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy vznikne len za podmienky, že 
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dotknutá zmluvná strana písomne vyzve porušujúcu zmluvnú stranu na zaplatenie zmluvnej pokuty; táto pohľadávka 
je potom splatná v lehote uvedenej v písomnej výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že 
uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo dotknutej 
zmluvnej strany na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti 
porušujúcej zmluvnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou. 

Článok XII. 
Trvanie a zánik zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa uzaviera na dobu určitú, dva roky odo dňa 
nadobudnutia jej účinnosti alebo do naplnenia finančného limitu za poskytované plnenie vo výške 4999,- EUR bez 
DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

2. Pred uplynutím dohodnutej doby podľa bodu 1 tohto článku sa môže zmluvný vzťah založený zmluvou skončiť 
písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením podľa bodu 4. a 5. tohto článku zmluvy. 

3. Predávajúci alebo kupujúci môžu túto zmluvu kedykoľvek vypovedať. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť 
doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je dva mesiace a začne plynúť dňom doručenia výpovede. 

4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade uvedenom v čl, XVI. bod 5 alebo z iných 
dôvodov ustanovených zákonom. Predávajúci je okrem prípadov podľa predchádzajúcej vety oprávnený odstúpiť od 
zmluvy aj v prípade, ak kupujúci poruší niektorú zo svojich povinností podľa čl. X. bod 3. písm. b), c), e) alebo písm. 
h). 

5. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia 
nastanú doručením písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

Článok XIII. 
Povinnosť mlčanlivosti 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách týkajúcich sa tejto zmluvy, vrátane 
jej príloh, pripadne dodatkov, rokovaní o tejto zmluve a o dôverných informáciách týkajúcich sa zmluvných strán; 
tento záväzok zmluvných strán nie je časovo obmedzený. 

2. Dôvernými informáciami sa na účely tejto zmluvy rozumejú akékoľvek skutočnosti, informácie a údaje, týkajúce sa 
tejto zmluvy,jednotlivých potvrdených objednávok, vrátane ich príloh, prípadných dodatkov, rokovaní o tejto zmluve, 
prípadných rokovaní ohľadne jednotlivých objednávok, ich prílohách alebo dodatkoch a týkajúcich sa zmluvných 
strán, alebo s nimi súvisiace, s výnimkou: 

a) informácii, ktoré sú v deň podpísania tejto zmluvy verejne známymi alebo ktoré sa už v tento deň dali zadovážiť 
z bežne dostupných zdrojov, 

b) informácii, ktoré sa stali po dni podpísania tejto zmluvy verejne známymi alebo ktoré sa po tomto dni už dajú zadovážiť 
z bežne dostupných zdrojov, a to inak než v dôsledku porušenia povinnosti zmluvnej strany zachovávať mlčanlivosť 
podľa tohto článku, 

c) informácií, z ktorých povahy vyplýva, že zmluvná strana nemá záujem o ich utajenie, ak ich zmluvná strana výslovne 
neoznačila za dôverné, 

(ďalej len „dôverné informácie"). 
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje: 
a) na prípady, ak zmluvná strana zverejnila dôverné informácie s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej 

strany, 
b) na prípady, keď na základe zákona vznikne zmluvnej strane povinnosť poskytnúť dôverné informácie. Dotknutá 

zmluvná strana je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku povinnosti poskytnúť dôverné 
informácie na základe zákona a o spôsobe a rozsahu, akým, resp. v akom ju plnila, 

c) na prípady, ak zmluvná strana použila potrebné informácie alebo dokumenty v prípadných súdnych, rozhodcovských, 
správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo s nimi súvisiacich. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 
ďalej neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa 
však nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, zamestnanci alebo iné poverené osoby zmluvných strán, audítori 
alebo právni a iní poradcovia zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadne im sprístupnených dôverných informácii 
povinnosťou mlčanlivosti na základe zákona alebo zmluvy, ako aj iné osoby, ktorým je potrebné poskytnúť dôverné 
informácie za účelom riadneho splnenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že priamo a ani prostredníctvom inej osoby nepoužijú dôverné informácie 
v rozpore s ich účelom pre seba alebo pre inú osobu alebo v rozpore so záujmami druhej zmluvnej strany. 

Článok XIV. 
Doručovanie písomností 

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie 



5 
písomnosti doporučene poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 2. tohto článku, 
doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, 
v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná 
doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zás.ielke, doručovanej 
poštou zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznám.ka, že „adresát sa odsťahoval", ,,adresát je neznámy" alebo 
iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde alebo v prípade doručovania 
kuriérom alebo osobného doručovania aj deň, v ktorý zásielka nebola adresátovi doručená z dôvodu, že adresát nebol 
zastihnutý. 

2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, 
ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, pripadne inú novú adresu určenú 
na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy 
alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať 
druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane 
pred odoslaním písomnosti. 

3. Ak sa písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak ako poštou,je možné ju doručovať 
aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 2., ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. 

Čl.XV. 
Riešenie sporov 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
zrušenie, a vrátane sporov z jednotlivých potvrdených objednávok na základe tejto zmluvy, budú riešené pred 
Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných 
právnych predpisov. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že o spore rozhodnú traja rozhodcovia určení podľa rokovacieho 
poriadku Rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa podrobia rozhodcovskému rozhodnutiu a jeho 
rozhodnutie bude pre zmluvné strany záväzné. 

Článok XVI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Zmluva môže byť menená len písomnou formou, označovanou ako číslované dodatky, uzavreté a podpísané 
zmluvnými stranami. 

3. Všetky ostatné práva a povinnosti zmluvných strán osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 
právnych predpisov. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre kupujúceho a jedno vyhotovenie pre 
predávajúceho. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá zo zmluvných strán vstúpi do likvidácie, alebo bude na jej majetok 
vyhlásený konkurz alebo bude konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku úpadcu, má druhá zmluvná strana právo 
odstúpiť od tejto zmluvy. 

6. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým 
dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, 
ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto 
zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

7. Zmluvné strany svoj imi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, nebola 
uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, 
jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a na dôkaz svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
a) príloha č. 1 - Špecifikácia nealkoholických nápojov predávajúceho, 
b) príloha č. 2 - Cenník predávajúceho účinný ku dňu uzavretia zmluvy, 
c) príloha č. 3 - Pokyny pre prevádzku PMX zariadenia, IJ. -'? _,__ _., • .-, ~o- g , {,fa'~ 

V Bratislave 

drej Hronský 
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Pokyny pre prevádzku PMX zariadenia 

Príloha č.3 

1.Čistenie a údržba post-mixu 

POZOR!!! 
• Zariadenie nesmie byť umiestnené v blízkosti zdroja tepla 
• Zariadenie nesmie byť umiestnené v uzavretom priestore 
• Zariadenie a príslušenstvo nesmú byť vystavené mrazu 
• Kondenzátor chladenia a ventilačné otvory musia byť vzdialené minimálne 10 cm od prepážky alebo steny, 

zabraňujúcej cirkulácii vzduchu 
• Pred údržbou je potrebné zariadenie odpojiť od elektrickej siete! 
• Neumiestňujte tlakovú nádobu s plynom do blízkosti zdroja tepla alebo naopak do mrazivého prostredia 
• Nedávajte tlakovú nádobu do vodorovnej polohy 
• Dodržiavajte upozornenia na tlakovej nádobe 

Doporučujeme tieto časové intervaly na čistenie: 

Denne: - prepláchnuť vaničku odkvapu teplou vodou 

Týždenne: - prepláchnuť násadu čapovacej hlavice teplou vodou 

- podľa potreby očistiť povrch zariadenia /na vlhkú handričku kvapnúť saponát, očistiť a utrieť suchou handrou/ 
- podľa potreby prepláchnuť sirupový okruh teplou vodou /servisný technik/ 

2.Ďalšie pokyny: 
• Zariadenie na noc doporučujeme vypínať 
• Nenalievať nápoje do teplých pohárov 
• Pred začatím čapovania sa vždy presvedčiť, či je otvorený prívod vody a ventil tlakovej nádoby s plynom 

a či sú nastavené správne tlaky na redukčných ventiloch !!! 
• Pri každej výmene tlakovej nádoby s plynom skontrolovať nastavenie tlakov na redukčnom ventile CO2 

stupnica č.1 - tlak na výrobu sódovej vody : 3,5 až 4,5 atm./nastaviť 4 atm./ 
stupnica č.2 - tlak na sirupy v keg sudoch : 1,5 až 2,5 atm./nastaviť 2 atm ./ 
stupnica č.3 - tlak zostatkový v tlakovej nádobe 

Kontrola tlaku na redukčnom ventile vody /vykonáva servisný technik/ 
- tlak musí byť nastavený vždy o 1 atm. menší ako je tlak CO2 na výrobu 

sódovej vody, t.j. 2,5 až 3,5 atm. Je nastavený od výrobcu!!! 

POZOR!!! 

Montáž, demontáž a spustenie zariadenia do prevádzky, nastavovanie parametrov zariadenia 
ako aj vyrábaných limonád môže vykonať len vyškolený servisný technik!!! 

V PRÍPADE PORUCHY ZARIADENIA KONTAKTUJTE: 

Tel: +421 908 740 879 Meno: Mučka Tomáš 

prípadne: tel.. .. +421 905 799 100 BUDIŠ a.s .. , Budiš, 038 23 Dubové 



Predávajúci : 

Kupujúci: 

Príloha č. 2 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa ...................... .. 

Článok 1. 

BUDIŠ a.s. 
Zm luvné strany 

Budiš, 038 23 Dubové 
IČO : 3639659 1 
IČ DPH : SK 2020117528 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žil ina 
oddiel Sa, vložka číslo : 10284/L 
zastúpená: Andrej Hronský, Ján Horváth 
1?ankové spojenie : I.L 
Císlo účtu IBAN : -
tel./fax: +421(0)4349622 2 / +421(0)434962630 
E-mail : obchod@budis.sk 

obchodné meno: Slovenská akadémia vied 
adresa(sfd lo): Štefánikova49, 814 38 Bratislava 
fakturačná adresa : Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
IČO : 00037869 
IČ DPH : SK2021903367 
Tel/ fax: +42 12 57 510 176 

pracovná pozícia : vedúci úradu 

Článok II. 

Dodacie a obchodné podmienky 

Dodacie a obchodné podmienky a cenník produktov 

1. Odberné miesta: 1, Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49,814 38 Bratislava 
2. Zmluvné strany sa dohodli , že predávajúci poskytne kupujúcemu IO% zľavu z aktuálneho cenníka 

Uvedená zľava sa nevzťahuje na vratné obaly predávajúceho. 
3. Aktuálny cenník je p latný od 1.8.2020. V prípade jeho zmeny je predávajúci povinný i nformovať 

kupujúceho o jeho zmene 1 mesiac pred jeho zmenou. 
4. Cena za jednotlivú dielčiu dodávku bude uhradená kupujúcim na účet predávajúceho na základe faktúry 

- daňového dokladu so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia . 
5. Maximálna výška záväzkov zo strany odberateľa za všetky odberné miesta spolu nesm ie prekročiť 

čiastku 500 €, inak je predávajúci oprávnený požadovať skoršiu úhradu. 
6. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy zo dňa ..................... ostávajú v platnosti bezo zmien. 



7. Cenník: 

CENNÍK Platný od 1.8. 2020 

cena po zfave 
cena po zľave 1 Hmot.lobjem Druh obalu Trvanlivosť Cena v € bez DPH Výdatnosť Cena 1 del bez DPH zľava v% za 1 ks bez 
1 del bez DPH 

DPH 
Sirup lokálka klasik 25 kg KEG 6mesiacov 66,03 172 litrov O 038 10,00% 59,43 0,035 
Sirup ZS Malina 25 kg KEG 6mesiacov 66,03 172tilrov 0,038 10,00% 59 ,43 0,035 -·-
Sirup zs Cirón 25 kg KEG 6mesiacov 66,03 -- 152 titrov 0,043 10,00%_ 59 ,43 0,039 ·-,§!rup ZS Hrozno 25 kg KEG _ 6mesiacov 66,03 152 titrov 0,043 J0,00% 59,43 0,039 -
SÍ!_l!~ZSToni<: 25 kg KEG 6mesiacov 66,03 172titrov 0,038 ___ . 10,QO%_ 59,43 ~,035 - -- -Sirup ZS Pmiaranč 25 kg KEG 6mesiacov 66,03 172 titrov 0,038 10,00% 59,43 0,035 - -
Sirup ZS Cola 25 kg KEG 6mesiacov 66,03 152 litrov 0,043 10,00% 59,43 0,039 
.§!_rup_ Energy drink 25 kg KEG 6mesiacov 85,75 125 titrov - 0,069 - 10,00% - 77 ,18 - ~ -
Sirup Citronáda 25 kg KEG 6mesiacov 85,75 172titrov __ o,oso 10,00% 77,18 0,04L _ 
Siruo Rooler -s orích. pivo-citrón 22,5 kg KEG 6mesiacov 85,75 150,5 litrov 0,057 10,00% 77,18 0,051 - - -Sirup Baza kvet 25 kg KEG 6mesiacov 66,03 166,9 litrov 0,040 10,00% 59,43 0,036 
Sirup limelka -mäta 20 kg KEG 6mesiacov 66,03 120,8 litrov 0,055 10,00% 59,43 0,049 
~ ~ čaj Broskyňa 25 kg KEG 6mesiacov -- 85,75 175 filrov 0,049 10,00% 77,18 0,044 
Sirup l~livitamin 22,5 kg KEG 6 mesiacov 77,00 146 rrtrov 0,053 10,00% 69,30 0,047 

Cena v€ bez 
Cena v€ 

DPH 
DPH vrátaie 

DPH 
40,00 0% 40,00 

V Bratislave ............ ... dňa „JC?. .. ~.?.. ... ~ .. ?!!. .. ~ 



BUDIŠ a. s. Z:S,L:PP-Ol-7a-O 
Certifikát kvality výrobku 

BUDIŠ a. s. 
Výrobca: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Budiš, 038 23 Dubové •••••••••..•..........••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.....•. 

Názov: Kód: Sirup KEG LOKÁLKA klasik 29924S 

~:~~~·:··································· .. 1 1 ........................................................... . 
Množstvo: KEG 25 kg 

Zloženie: glukózo.fruktózový sirup, karamelový sirup, cukor, colová báza ( prírodné arómy, 

kofeín, fa rbivo: E 150d, konzervačná látka : E 211, sladké drievko), kyselina: 

kyselina cit rónová, jedlá soľ, koreninové aromatické látky a extrakty, 

konzervačná látka: benzoan sodný, regulátor kyslosti: citran sodný, arómy. 

••••. . ...........................•...•••• • ••• Obsahuje kofeín. max .• 550 mg/kg ..............•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••................. 

Obsah alergénov: Obsahuje oxid siričitý v množstve 25 mg/kg. 

~~?.(~!?.:..~~:!~: ...................... .... neobsahuje GMO,nebol vyr. z.GMO a neobsahuje zložky,ktoré sú.produktom GMO .......••••••• 

Výživové údaje na 100g sirupu: 

(pred nariedením) 
Energia kJ 

kca l 
Tuky v g 
z toho nasýtené mastné kyseliny v g 

Sacharidy v g 
z toho cukry v g 

889 
207 

o 
o 
50 

49 
Bielkoviny v g O 

••••••••••••••••••••••••••••••. •••••......... Soľ v g ••••••••••••••••.....................••••••••••••••••••• 0,40 ••••••••••••........ ................... 

Návod na použitie: 

Podmienky skladovania: 

Dátum minimálnej t rvan livosti : 

BUDIŠ a. s. 

Odporúčané dávkovanie : 149,55 g sirupu 52,3°brix / 11 nápoja 7,6°brix 

Chráňte pred priamym slnečným žiarením .. 

M inimálna trvanl ivosť do dátumu vyznačeného na uzávere. 

Certifikát kvality výrobku 
Z:S,L:PP-01-7a- l 

BUDIŠ a. s. 
Výrobca: 

••••••••••••••••••••••••••••••. ••••••••...... Budiš, 038 23 Dubové •..........•.•••••••••••••••••••••••.•••.•.•• •.................... ......•...••••••• 

Názov: Kód: Si rup KEG HROZNO s príchuťou 299075 

~:~~~·:··································· ..... i--------------1 ........................................................... . 
Množstvo: 

Zloženie: 

KEG 25 kg 

glukózo.fruktózový sirup, pitná voda, cukor, kyselina: kysel ina cit rónová, 

aróma, prírodná aróma, 

konzervačná látka: benzoan sodný 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• farbivo:. amoniakový sulfitový.karamel . ..........•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••....... . . ...... 

<.?.~.I?.!~!?!..~~~!~~······················ .... neobsahuje GMO,nebol vyr . z GMO a neobsahuje zložky,ktoré sú produktom GMO .•••••••••••.. 

Obsah alergénov: 

Výživové údaje na 100g sirupu: 

(pred nariedením) 

Energia kJ 

kca l 
Tuky v g 

954 

224 

o 
z toho nasýtené mastné kysel iny v g O 

Sacharidy v g 55 

z toho cukry v g 54 

Bielkoviny v g O 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Soľ v g .•••••••••••••••••••..........•••••••••••• 0,03 •••••••. •. ••••••.............••••••••••••••••••••••• 
Návod na použitie: •••••••••••••••••..•.... Odporúčané dávkovanie : 169,2 g sirupu 55"brix / 11 nápoja 9°brix ••••••••••••••••••••••••••••••.. 

Podmienky skladovania: Chráňte pred priamym slnečným žiarením. 

Dátum minimálnej trvanlivosti : Minimálna trvan l ivosť do dátumu vyznačeného na uzávere. 

Dátum minimálnej trvanlivosti : Minímálna trvanl ivosť do dátumu vyznačeného na uzávere. 



BUDIŠ a. s. Z:S,L:PP-Ol- 7a- O 

Certifikát kvality výrobku 

BUDIŠ a. s. 
Výrobca: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••...... . ... Budiš, 038 23. Ou bové .............•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••........••••• 

Názov: Kód: Sirup KEG CITRÓN s príchuťou 29905S 

~~~~~~::::::: :: : .............. ........... . .. 1 L .......................................................... . 
M nožstvo: KEG 25 kg 

Zloženie: glukózo•fruktózový sirup, pit ná voda, cukor, kysel ina: kyselina cit rónová, 
prírodná citrónová aróma s ďalšími prírodnými arómami, konzervačná látka: 

••••••••••••••••• ••• •••••• • .• •.......... .. • ••• be n zo a n sodný . ......••••••••••••••••••••••••....................••••••••••••••••••••••••••••••••••••.... 
~.~~}~!~~~.~~!~: ...................... .... neobsahuje GMO,nebol vyr .• z GMO a neobsahuje zložky,ktoré sú produktom GMO . ••••••••••. 

Obsah alergénov: 

Výživové údaje na 100g sirupu: 

(pred nariedením) 
Energia kJ 

kca l 
969 
228 

Tukyvg O 

z toho nasýtené mastné kyseliny v g O 
Sacharidy v g 55 
z toho cukry v g 54 

Bielkoviny v g O 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•..... .... Soľ v g ••••••.••••••............•.•.•.•••••••••••• O, 03 ••••••••••••••••••••••••••••...................•••••• 

Návod na použitie: 

Podmienky skladovania: 

Dátum minimálnej trvanlivosti : 

BUDIŠ a. s. 

Odporúčané dávkovanie : 169,2 g sirupu 55°brix / 11 nápoja 9°bri x 

Chráňte pred priamym sl nečným žiarením. 

Minimálna trvanlivosť do dátumu vyznačeného na uzávere. 

Z:5, L:PP-01-7a-O 

Certifikát kvality výrobku 

BUDIŠ a. s. 
Výrobca: 
••••....••..••..•••••.•..............•.••. • ••• Budiš, 038 23. Dubové •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••................•••••••••••••••••••••••• 

Názov: Kód: Sirup KEG MALINA s príchuťou 29908S 

~~~·ž·~~. .. ...... ................. ...... . .. . .. 1 1 ........................ ··-·-···· ....... -· -· -··· -· -· ----·-··-· 
Množstvo: KEG 25 kg 

Zloženie: cukor, pitná voda, kysel ina: kyselina cit rónová, 
mal inová aróma, 
konzervačná látka: benzoan sodný, 

-·-----· -····----·----··-·-·-·---·-·-···-· .... fa rbivo azorubín :.môže mať nepriaznivé úči nky na či nnosť a pozornosť detí.·-·--··-·-·------··-· 

GMO informácia: neobsahuje GMO,nebol vyr. z GMO a neobsahuje zložky,ktoré sú produktom GMO. 

Obsah alergénov: ------------------------------------------ ------------------· .. ··· .. ·--------------------------------------------.......................................... .......................................... .. 
Výživové údaje na 100g sirupu: 
(pred nariedením) 

Energia kJ 

kcal 
Tuky v g 

z toho nasýtené mastné kyseliny v g 
Sacharidy v g 

z toho cukry v g 
Bielkoviny v g 

929 
218 

o 
o 

53 
53 

o 

-·-----·-· -·-·-·-· -·-·· ....... -·-·· . ••• --· ·-·· Soľ v g _ -·---·····---·-·-· _ ••• -··------·--·-----··O, 03 .. ···-···· ...•• -···-··· •• ··-·-·-·-···------··-·-·-·-· 
Návod na použitie: 

Podmienky skladovania: 

Dátum minimálnej t rvanlivost i: 

Odporúčané dávkovanie : 149,8 g sirupu 55°brix / 11 nápoja 8°brix 

Chráňte pred priamym sl nečným žiarením. 

Minimálna trvanlivosť do dátumu vyznačeného na uzávere. 




