ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. pbchodného zákonníka
KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. (Obchodného zákonníka
Dodávateľ: Názov: FRUCTOP, s.r.o.
Sídlo: Ostratice č.144, 956 34 Ostratice
IČO: 34106022
DIČ: 2020418345
IČDPH: SK 2020418345
IBAN:SK6211110000006613643006 / 1111 ' UniĽrečfít Bank Bratislava
Telefón: 038-768 8184,768 8244
V zastúpení: Ing. Miloš Sebo, konateľ spol.
Zapísaný v OR OS Trenčín, oddiel Sro vložka č. 19026/R
(ďalej aj iba „dodávateľ“)
Odberateľ: Názov: Materská škola
Sídlo: Mierová 315/10, 017 01 Považská Bystrica
Školská jedáleň Mierová 315/10
Zast.: Mgr. Anna Steflnová , riaditeľka MS Mierová
IČO: 42276616
Telefón: 042/ 4326911
(ďalej aj iba „odberateľ“)
PREAMBULA
Vzhľadom na program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách v zmysle
platnej legislatívy uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu.
FRUCTOP, s.r.o., ako pestovateľ a dodávateľ, má záujem o poskytovanie
kvalitného ovocia na priamy konzum deťom a žiakom.
Poskytovaním čerstvého ovocia deťom a mládeži chce FRUCTOP, s.r.o. podporovať zdravý
životný štýl mladých ľudí a zvyšovať u nich konzumáciu ovocia ako podstatného zdroja príjmu
vitamínov, dôležitých pre zdravý vývoj ľudského organizmu. Ovocie poskytované na základe tejto
zmluvy má pôvod v Slovenskej republike, spĺňa normy kvality v súlade s Potravinovým kódexom SR
a nariadenia EK o obchodných normách.

ČI. I.
PREDMET ZMLUVY
1)
Na základe tejto zmluvy bude dodávateľ odplatne zabezpečovať pre odberateľa dodávku
čerstvého ovocia (jabĺk, hrušiek a sliviek), jablkovej šťavy, ovocnej jablkovej šťavy a sušených
jablkových lupienkov, ktoré budú určené na priamy konzum deťom a žiakom, ktorí využívajú
aktivity a činnosť odberateľa.
2)
Pri poskytovaní čerstvého ovocia môže odberateľ požiadať dodávateľa o bezodplatné
vykonávanie osvety pre deti a žiakov, ktorí využívajú aktivity a činnosť odberateľa, spočívajúcu

v organizovaní exkurzií v ovocných sadoch, v skladoch a v ostatných zariadeniach dodávateľa,
zabezpečovať distribúciu propagačných materiálov, organizovať odborné prednášky na danú tému
a pod. podľa možností dodávateľa.
ČI. II.
SPÔSOB POSKYTOVANIA ČERSTVÉHO OVOCIA A OSVETY
1)
Dodávky čerstvého ovocia (jabĺk, hrušiek a sliviek), ovocnej šťavy a sušených jablkových
lupienkov podľa čl. III. tejto zmluvy a aktivity určené na osvetu budú zo strany dodávateľa
zabezpečované pre odberateľa v priebehu celého školského roka na základe telefonickej objednávky
na t.č. 0911153041, resp. na e-mail: jablka@fructop.sk, najneskôr vo štvrtok pre dodávku
nasledujúceho týždňa.
2)
Dodávateľ zabezpečí dodávky a aktivity podľa ods. 1 tohto článku pravidelne počas
školského vyučovania v dohodnutom čase, pričom ovocie, ovocná šťava a sušené jablkové lupienky
budú dodané v požadovanom množstve a balení. Ak sa z organizačných dôvodov odberateľa musí
meniť termín plánovanej dodávky ovocia, je povinný odberateľ týždeň vopred informovať
dodávateľa.
3)
Dopravné náklady spojené s poskytnutím ovocia, ovocnej šťavy a sušených jablkových
lupienkov a vykonaním osvetovej aktivity znáša dodávateľ.
Čl. III.
ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK
(Predmet kúpy)
1)
Dodávateľ sa zaväzuje v rámci programu školské ovocie (v zmysle platnej metodiky PPA)
zabezpečiť pre odberateľa dodávku čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny ( ďalej len produkty )
v rozsahu stanovenom metodickým postupom, Národnou stratégiou SR pre program podpory
spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách a platnou legislatívou.
2)
Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre odberateľa na základe jeho požiadaviek dodávku
čerstvého ovocia v rozsahu do 200 gr. na jedného žiaka maximálne za jeden týždeň (jedna porcia),
dodávku 100%-nej ovocnej šťavy v rozsahu do 0,2 1 na jedného žiaka za jeden týždeň (jedna porcia)
a dodávku sušených jablkových lupienkov do 30 gr. na jedného žiaka za jeden týždeň (jedna porcia),
a to počas trvania celého školského roka. Dodávky budú vykonávané najviac jedenkrát za týždeň
počas školského roka. Kvalita dodaného ovocia bude prvej triedy, ovocie bude zabalené
v egalizovanom obale. Tak isto aj kvalita 100%-nej ovocnej šťavy, resp. sušených jablkových
lupienkov bude prvej triedy, na konzervovanie ovocnej šťavy nepoužije dodávateľ chemické prvky,
jej balenie pozostáva zo špeciálnych plastických otvárateľných obalov, ktoré sú uložené
v papierovom kartóne. Obsah jedného'balenia ovocnej šťavy je 5 1 a 31. Sušené jablkové lupienky sú
balené v hygienicky nezávadných obaloch a obsah jedného balenia je 30 gr.. Celkové dodané
množstvo čerstvého ovocia a zeleniny v kilogramoch, ovocnej šťavy v litroch a sušených jablkových
lupienkov v gramoch je určené na základe počtu žiakov odberateľa a jeho požiadaviek.
3)
Skladovanie čerstvého ovocia, ovocnej šťavy a sušených jablkových lupienkov zabezpečuje
dodávateľ vo vlastných skladovacích priestoroch, ktoré spĺňajú základné hygienické a bezpečnostné
predpisy.
4)
Distribúciu čerstvého ovocia, ovocnej šťavy a sušených jablkových lupienkov zabezpečí na
vlastné náklady dodávateľ, pričom čerstvé ovocie, ovocnú šťavu a sušené jablkové lupienky bude

dodávateľ dodávať priamo do sídla školských zariadení odberateľa a tieto školské zariadenia
odberateľa zabezpečia distribúciu tovaru pre svojich žiakov. V prípade sezónneho ovocia ako hrušky
a slivky negarantujeme permanentnú dodávku.
5)
Predpokladané časové obdobie dodávok je obdobie školského roka t.j. od 1. septembra do
30. júna.
Dodávateľ je oprávnený v prípade nových legislatívnych zmien týkajúcich sa programu
školské ovocie v priebehu školského roka upraviť množstvo a dodávku ovocia, jablkovej šťavy
a sušených jablkových lupienkov po telefonickom dohovore s odberateľom.
Dodávateľ je oprávnený prispôsobiť množstvo a časové intervaly dodávok produktov počas
školského roka, s ohľadom na jemu pridelený strop individuálnej pomoci zo strany PPA v príslušnom
kalendárnom roku v rámci programu podpory spotreby ovocia a zeleniny.
6)

(Nadobudnutie vlastníckeho práva)
Za odberateľa sú oprávnenými osobami na prevzatie dodávok čerstvého ovocia, ovocnej šťavy
a sušených jablkových lupienkov v jednotlivých školských zariadeniach odberateľa poverené osoby.
Dodávateľ je povinný nechať si potvrdiť aspoň od jednej z uvedených osôb realizovanú dodávku
s presne určeným množstvom dodaného tovaru podpisom na dodacom liste, pričom dve vyhotovenia
dodacieho listu si dodávateľ nechá pre seba a jedno vyhotovenie nechá odberateľovi. Prevzatím
dodávky zo strany tu uvedených osôb prechádza vlastnícke právo k dodanému tovaru na odberateľa.

(Kúpna cena a spôsob jej určenia)
7) Kúpna cena ovocia, šťavy a sušených jablkových lupienkov bude stanovená podľa platnej
legislatívy v dodatku ku zmluve.
V cene sú zahrnuté aj náklady dodávateľa spojené s distribúciou, balením a skladovaním dodaného
tovaru, prípadne s inými činnosťami dodávateľa týkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy.
8)
Odberateľ sa zaväzuje osadiť na viditeľnom mieste vo svojom sídle informačný plagát,
z ktorého bude zrejmé, že dodávky ovocia, ovocných štiav a sušených jablkových lupienkov sú z
časti financované Európskou Úniou v rámci Programu podpory spotreby ovocia, zeleniny a výrobkov
z nich v školách. V prípade, že odberateľ nemá tento informačný plagát, dodávateľ na základe
žiadosti odberateľa sa ho zaväzuje dodať. Zároveň je školská jedáleň povinná v elektronickom
jedálnom lístku, resp.v papierovej podobe uvádzať, v ktorých dňoch bude vydávané školské OZ a že
sa jedná o OZ zo školského programu EÚ. Taktiež v jedálňach, kde sa stravujú deti ZŠ by malo byť
aj pri výdaji OZ oznámenie, z ktorého bude zrejmé, že vydávané ovocie je zo školského programu
EÚ
9)
Za dodanie čerstvého ovocia, ovocnej šťavy a sušených jablkových lupienkov, ako aj za
aktivity zrealizované s cieľom osvety podľa čl. I. tejto zmluvy sa odberateľ zaväzuje vystaviť pre
dodávateľa písomný doklad, v ktorom" budú potvrdené prijaté dodávky čerstvého ovocia, ovocnej
šťavy a sušených jablkových lupienkov a vykonané aktivity súvisiace s osvetou.
10)
Cenu za dodané čerstvé ovocie, ovocnú šťavu a sušených jablkových lupienkov vyúčtuje
dodávateľ odberateľovi na základe dodacích listov faktúrou s náležitosťami riadneho daňového
dokladu vždy k poslednému dňu mesiaca, v ktorom boli dodávky realizované. Splatnosť faktúry je 30
dní od jej vystavenia. Odberateľ uhradí cenu za dodané čerstvé ovocie, ovocnú šťavu a sušených
jablkových lupienkov bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa, uvedený na faktúre.

11) Odberateľ za zaväzuje poskytovať štvrťročne aj hlásenia o spotrebe produktov vydaného
žiakom v rámci programu školského ovocia v zmysle - hlásenie školy o spotrebe ovocia ako aj ďalšie
doklady požadované na základe platnej metodiky a usmernení Pôdohospodárskej Platobnej Agentúry.
12) V prípade porušenia záväzku odberateľa podľa bodu 12) vyššie (neposkytnutie hlásenia školy
o spotrebe ovocia) ani do 15 kalendárnych dní od skončenia štvrťroka je dodávateľ oprávnený
uplatniť voči odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny dodaného tovaru za štvrťrok, za
ktorý odberateľ neposkytol hlásenie. Uplatnenie a zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje odberateľa
povinnosti hlásenie predložiť a ani povinnosti zaplatiť kúpnu cenu dodaného tovaru.
13) Odberateľ prehlasuje, že nemá uzatvorenú zmluvu s iným subjektom ako dodávateľom,
ktorej predmetom je poskytovanie produktov v rámci programu podpory spotreby ovocia
a zeleniny pre deti a žiakov v školách a a zaväzuje sa takúto zmluvu počas trvania tejto zmluvy
neuzavrieť.
ČI. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1)
Táto zmluva je platná odo dňa podpisu , nadobúda účinnosť od 1.9.2017 a uzatvára sa na
dobu neurčitú.
2)
Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú navzájom sa informovať o dôležitých skutočnostiach,
ktoré môžu ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
3)
Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu s 6-mesačnou
výpovednou lehotou. V prípade závažného alebo opakovaného porušenia tejto zmluvy má druhá
strana právo zmluvu vypovedať s 3-mesačnou výpovednou lehotou, pri obzvlášť závažnom porušení
s okamžitou platnosťou. Výpovedná lehota začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej strane.
4)
Táto zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi
zmluvnými stranami.
5)
Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú obidve zmluvné strany riešiť prednostne
vzájomnou dohodou.
6)
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni ani za inak
nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v troch
rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za originál, vlastnoručne podpisujú. Dve vyhotovenia
zmluvy sú určené pre dodávateľa a jedno pre odberateľa.
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