
1

2.

Kúpna zmluva
na dodávky ovocia, zeleniny a výľobkov z nich uzavretá

podl'a ust. $ 409 a nasl. obchodného zákonnĺka medzi účastníkmi :

Dodávatel': Valman, s.ľ.o.'
Nový Svet 4768/27
974 0l Banská Bystľica,
ĺČo: ąą 473 761, IČ DPH: sK2O227O6g83
Zastiryený : Marcel Nevedel, ko1ate)'.

Odbeľatel' : názov školy ,ÍPzrł'4 5X ľĹĄ 0lĺ0lĺl.,ĺ€
{zľiaĺlnovatel'i

adresa školy: l(. /. 1', śrz,ę

/ / )ĺĺll

lč.o, ...../ź.((..(. ľ.( !...... KoD S Ko

Člĺnoľ t
Pľedmet zmlurry

Predmetom tejto zmluvy je záv'đzok dodávateľa v súlade so ,,školsĘm progľamom" Euľópskej únie
s f,lnančnou pomocou EÚ, dodávat' pľe odberatel'a vybrané drűhy čerswéńo óvocia, zeleniny, ovocnej
a zeleninovej šťavy, ovocného pyré a sušených jabĺk' na ktoré sa vďahuje finančná polnoc' iiudiu.a .á
aktuálnym nariadením vlády SR.
odbeľatel' sa zaväzuje dodávatel'om dodané ovocie prevziat', zap|atiť zaň dohodnutú kúpnu cenu, ovocie
vhodne uskladniť, upľaviť, pripraviť ho na konzumáciu deťom ažiakom a viesť ojehđ spotľebe riadnuevidenciu. ':

člĺnox z
Špecifikácia dodávok

Dodávatel' sa zav'dzuje dodávat' pre odberateľa čerstvé ovocie a zeleninu v rozsahu do 200 gľamov na
jedného Žiaka maximálne za jeden ýžđeň (edna poľcia) a l00 oń ovocnú, zeleninovú šťavu alebo
ovocné pyré vrozsahu do 0,2 litľa na jedného Žiaka maximtúne zajeden ýŽdeň (edna porcia), pričom
pomer medzi dodaným čerstvým ovocím, zeleninou aovocnými št'avami, resp. ovocnýrrrpyré sa určuje
vpomere l:1.
ovocie posĘtované podl'a tejto znluvy bude mat' pôvod v Slovenskej republike, alebo v členských
štátoch Euľópskej únie. Dodané školské ovocie bude pľvej triedy, balené v hygienicĘ nezávadnom obäle,
spravidla v nevratnom obale.
Celkové dodané mnoŽstvo ovocia, zeleniny a pyľé v kilogramoch a šťavy v litroch sa bude riadiť podl'a
počtu prihlásených žiakov (detí) odbeľatel'a ajeho požiadaviek. Maximálne mnoŽstvo dodaného ovocia
v poľciách nepresiahne počet prihlásených Žiakov (detí) odbeľatel'a. Sortiment dodaného čerstvého ovocia
a zeleniny bude zmluvnými stranami vŽdy vopľed dohodnuý, spravidla v piatok pľe nasledujúci
kalendárny ýžďeňv závislosti na dostupnosti a sezónnosti ovocia azeIeniny.
Dovoz, skladovanie a distribúciu ovocia zabezpečia vzájomnou súčinnosťou dodávatel' a odberatel'.
Dodávatel' zabezpeč,i na svoje nráklady balenie a dopľavu ovocia do sídla odberateľa. Odberatel'vykoná na
svoje náklady prevzatie, skladovanie, úpravu a distribúciu ovocia pľe svoje deti a žiakov. odbeľatel'je
povinný skladovať ovocie !ak, aby bola zachovaná jeho zdravotná neškodnosť, kvalita a biologicŘá
hodnota. Konzumovať ovoc'le je potrebné v deň jeho dodania' najneskôr do 24 hodín od jeho preízatia
odberatel'om. Spôsob nakladania s prípadným odpadom vzniknuým z dodávok ovocia sa bude riadiť
prevádzkoqým poriadkom školy.
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čHnoľ 3
Kúpna cena a jej splatnost'

l. Kúpna cena dodaného ovocia, zeleniny a ýrobkov z nich za jednu poľciu sa zmluvnými stľanami určuje

akđ najvyššia úhľada platená'žiakom, kto'á .u riađi aktuálnym naľiadením vlády pľe školshý pľogram na

vybrané druhy čeľstvého oZ a ýrobkov z nich.

2' rĺpnu ""n Ádodané ovocie, zeleninu avýrobky znich si dodávateľ uplatní voči odbeľateľovi formou

ĺuł*ĺ.y so splatnosťou 14 dní vyhotov"ně; ;.o"''L.át mesačne po skončení príslušného mesiaca za

uskutóčnené łodávĘ podľa dodacích listov potvrđzujúcich prevzatie dodávĘ.

článolĺ ł
Ostatné ustanovenia

1 . Povinnosťou odbeľateľa je , že sa zaväĄe zabe4ečiť, aby ovocie podľa tejto zmluvy bolo uľčené len na

spotľebu detí a Žiakov u škol" v súlade ś p.og'*orn . Zabezpeěiť eviđenciu o dodávkach, spotľebe ovocia

a o úhľadách zaovociepľijaých od detí äzřukor,resp. ich iodičov. Šwľttočne podávať hlásenie školy na

predpísanom tlačive o spotrebe ovocia, zeleniny a ýľobkov znich.
Ż. ^odbäľateľ 

prehlasuje, Że nemá uzatvoľenú rovnalci zmluvu na dodávku ovocia v školskom progľame

s iným dod'ávateľom. Súčasne sa zavänlje neuzavrieť počas trvania tejto zmluvy ďalšiu zmluvu s iným

dodávatel'om ovocia.

článolĺ 5
Doba platnosti a tľvanie programu

1. Zm|uvné strany sa đohodli, Že tźiĺo zmluva sauzatvtra na čas uľčiý - na jeden školsĘý rok poěnúc

o2.o9.Ż0I8 a končiac 30.0620Ig školského roka a jej pľolongácie o ďalší školsĘ rok, ak kÍoľákol'vek zo

zmluvných strán 3 mesiace pred skončením jej platnósti neomámi písomne druhej zmluvnej stľane, Že

platnosi tejto zmluvy končí postedným dňom príslušného školského roka.

2. Trvanie pľogramu 
'zabeąeĺí 

dodávateľ minimálne počas dvoch období školského roka. Ukončenie

realizácieprogramu oznźrmivčas pred vyčerpaním priđelených finančných prostriedkov uľčených najeho

rea|izácillproštrednícwom webov.ého portálu - wwu,.skolske_ovocie.sk
'-''' 

článok 6
Záverećné ustanovenia

1. Zmhvné strany sa dohodli, že tźÉo zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a zźlroveřl

zanikajűa rušiá sa doterajšie, ak boli zrnluvnými stľanami uzavreté.

2' Zm|uvaje vyhotovená v troch rovnocenných v-itlačkoch, Żx pre dodávatel'a a lx pľe odberatel'a' Zmeny

a doplnĘ môŽu sa vyhotoviť len písomnou formou'

3. ostatné právne vďihy, ktoré nie sú špecifikované touto zmluvou sa riadia ustanoveniami obchodného

zákonníka SR.
4. Zmluvné strany pľehlasujú, Že zmluvu uzavľeli slobodne aváŹne, s jej obsahom bez qýhľađ súhlasia, na

znak čoho ju oprávnené osoby za kaŽdri stranu podpisujú'

'ł.'Lc'ďcrŁ

štatutár )dodávat od
- g:đpisi
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