DODATOK č. 1 k
ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
uzatvorenej v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
a
KÚPNEJ ZMLUVE
uzatvorenej 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:SK62 1111 0000 0066 1364 3006 / 1111 UniCredit 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 Orlové 94
Zast.: Mgr. Anna Štefinová, riaditeľka MŠ Mierová
IČO: 42276616
Telefón: 042/4321308
(ďalej aj iba „odberateľ“)

v

C1.I
PREDMET DODATKU
V ČI. III. ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK (Predmet kúpy) - mení sa bod 1):
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 Nariadenie vlády SR č. 189/2017 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu
mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.

V ČI. III. ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK (Kúpna cena a spôsob jej určenia) - za bod 7) sa
vkladá tabuľka:
Zoznam druhov, veľkosť porcie a najvyššia úhrada ovocia.

Druh

P. č.

1.

jablko

2.

hruška
ovocné šťavy 100%

3.

sušené jablkové
lupienky

4.

Veľkosť jednej porcie
(g alebo ml)

Najvyššia úhrada
v eurách/kg alebo
v eurách/l, ktorú možno
žiadať od školy alebo od
zmluvného žiaka

do 200 g

0,19

do 200 g

0,21

do 200 ml

0,47

do 30 g

3,33

ČL. II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

1)

Tento Dodatok a jeho príloha sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ZMLUVY
O SPOLUPRÁCI uzatvorenej v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
a KÚPNEJ ZMLUVY uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného
zákonníka zo dňa.......... 19.5.2017..........................

2) Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
3) Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po uzatvorení Dodatku dostane
Dodávateľ 1 rovnopis a Odberateľ 1 rovnopis.
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

V Ostraticiach, dňa : 20.9.2017

za dodávateľa

za odberateľa

