
ZMLUVA  0  SPOLUPRAcl
uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka

KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Dodávatel':     PLANTEX, s. r. o.

Sídlo:                   Veselé pri piešťanoch 417,  922 08
V zastúpení:     Ing. Marĺán Varga,  konatel', Ing. Ľubomír Lovľant, konatel'
IČO:                       34141481

IČ DPH:            SK2020389547
Unicredit Bank
Zapísaný v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel  Sro, vložka 2060/T

(ďalej  iba „dodávatel'")

Odberatel':     Materská škola

Si'dlo:                  Sokolská 494, 0]3 24  Strečno
V zastúpení:
IČO:                     37813447
DIČ :                  2021670992

(ďalej  iba „odberatel'")

PREAMBULA

Vzhľadom  na  program  podpory  spotreby  ovocia  a  zeleniny  pľe  deti  a  žiakov  v  školách  v  zm.vsle

platnej legislaĺĺvy  uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu.
Spoločnosť  PLANTEX,  s   .r  .o.,  ako  zástupca  dodávateľov,  má  záujem  o  poskyíovanie  čershJého  aj

spracovaného  ovocia  ria  priamy  konzum  deťom  a  žiakom  v  plnom  rešpekĺe  princípov  platných  nariadení
Národnej  stratégie SR pre program  „ Školské ovocĺe".  Ovocie  a výroblqi poskytované na základe tejto zirilu`Jy

majú pôvod v Slovenskej republike, spĺňajú norľriy kvality v súlade s Potravinovým kódexom.

Čl. I.
PREDMET ZMLUVY
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Y,

priamy konzum det'om a žiakom, ktorí využívajú aktivity a činnosť odberatel'a,

2)          Dodávateľ  prehlasuje,   že  je   oprávnený   zabezpečovat'  dodávky  ovocia   a zeleniny   alebo   výrobkov
z nich, ako schválený uchádzač platobnou agentúrou v zmysle nariadení vlády SR  189/2017 Z.  z.
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v organizovaiií    exkurzií     v ovocných    sadoch,    v skladoch    av ostatných    zariadeniach    dodávatel'a,
zabezpečovať  distribúciu   propagačných   materiálov,  organizovať  odborné  prednášky   na  danú  tému
a pod., na žiadosť odberatel'a a s prihliadnutím na možnosti dodávatel'a.

Čl. II.
ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK

(Predmet kúpy)

1)           Dodávateľ   sa   zaväzuje   vrámci   programu   Školské   ovocie   azelenina   (v   zmysle   platnej   metodiky
Pôdohospodárskej  platobnej  agentúry)  zabezpečiť  pre  odberatel'a  dodávku  čerstvého  a spracovaného  ovocia

(ďalej    len   produkty)   v rozsahu   stanovenom    metodickým   postupom   apla!nou   legislatívou,   v súčasno5ti
Nariadením  vlády  SR  č.189/2017  Z.  z.  o  poskytovaní  pomoci  pre  dodávanie  adistribúciu  mlieka,  ovocia,
zeleniny  a  výrobkov  z nich  pre deti  a Žiakov v Školských zariadeniach.

2)           Celkové dodávané množstvo ovocia a šťavy v porciáchje určené na základe čestného vyhlásenia školy
o  počte  detí,  v ktorom je  uvedený  počet  Žiakov  zúčastnených  na  školskom  programe na príslušný  Školský  rok
2018  /  2019.

3)            I)istribúciu  produktov  zabezpečí  na  vlastné  náklady  dodávateľ,  pričom  čerstvé  a spracované  produkty
bude  dodávatel' dodávať  priamo  do  sídla  Školských  zariadení  odberatel'a a tieto  školské  zariadenia  odberateľa
zabezpečia distribúciu  produktov pre svojich Žiakov.

4)           Časové  obdobie  dodávokje  obdobie  školského  roka 2018  / 2019.  Dodávatel'je  oprávnený  prispôsobiť
množstvo  a časové  intervaly  dodávok  produktov  počas  Školského  roka,  s ohl'adom  na jemu  pridelený  strop
individuálnej  pomoci  v pri'slušnom  kalendárnom  roku,  v rámci  programu  podpory  spotreby  ovocia  a zeleniny

pre  deti  a   žiakov  v Školách.   V prípade  zineny  množstva  alebo  časových  intervalov  dodávok, je  dodávateľ
povinný o tejto skutočnosti  informovať odberatel'a.

5)           Doclávk}'  produktov  budú   uskiitočňované  podl'a  plánu  dodávatel'a.  Ak  sa  zorganizačných  dôvodov
odberateľa   musí   meniť   termi'n   plánovanej   dodávky   produktov,  je   odberateľ   povinný   otom   infomovať
dodávateľa   vopred.

6)           Skladovanie   produktov    zabezpečuje   dodávateľ   vo   vlastných,   resp.   v   prenajatých   skladovacĺch

priestoroch,  ktoré spĺňajú základné hygienické a bezpečnostné predpisy.

7)           Dodávatel'je oprávnený  v prípade nových  legislatívnych  zmien týkajúcich  sa programu  školské ovocie
v priebehu   Školského   roka   upraviť   množstvo   a dodávku   produktov   atelefonicky   informovať   odberatel'a
o  zmene.

(Nadobudnutie vlastníckeho práva)

1)           Za  odberateľa  sú  oprávnenými   osobami   na  prevzatie  dodávok  produktov  vjednotlivých  Školských
zariadéniach  odberatel'a,  odberatel'om  poverené  osoby.  Dodávatel' je  povinný  nechať  si  potvrdiť  aspoň  od

jednej  z poverených  osôb  realizovanú  dodávku  s presne  určeným  množstvom  dodaného  tovaru  podpisom  Ta
dodacom    liste,    pričom    jedno    vyhotovenie    dodacieho    listu    patrí    dodávatel'ovi    ajedno    vyhotovenie
odberateľovi.  Prevzatím  dodávky  zo  strany  poverenej  osoby  prechádza vlastnícke  právo  k dodanému  tovaru
na odberateľa.
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2)           V prípade     realizácie     programu     prostredni'ctvom     zariadenia    ško]ského     stravovania,     odberatel'
splnomocňuje vedúcu školskej jedálne na plnenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z realizácie programu,

3)           Odberateľ  sa  zaväzuje  viesť  riadnu  evidenciu  dodaného  ovocia,  zeleniny  a výrobkov  z nich  v rámci

programu.

4)           Odberateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť dodávatel'ovi  čestné  vyhlásenie  školy  o  počte  žiakov  zúčastnených
na  školskom  programe  a  Hlásenie  odberateľa  o  spotrebe  produktov  ovocia,  zeleniny  a  výrobkov  z  nich  a  o
vykonaných súvisiacich  sprievodných opatreniach s pi'somným záväzkom, ako aj  ďalšie doklady podľa platnej
metodiky a usmernení Pôdohospodárskej Platobnej Agentúry.

5)           Odberateľ sa zaväzuje umiestniť na viditeľnom  mieste vo svojom  sídle  informačný plagát, z ktorého je
zrejmé,  že dodávky  produktov vymedzených  touto zmluvou   sú  z časti  financované  Európskou  úniou  v  rámci
Programu podpory  spotreby  ovocia,  zeleniny  a výrobkov  z nich  pre  deti  a žiakov  v  školách.  Dodávateľ  dodá
informačný plagát odberateľovi.

(Kúpna cena a spôsob jej určenia)

1)             Kúpna  cena  stanovená  vNariadení  vlády   SR  č.189/2017  vzmysle  neskorších   cien  adoplnkov  je
maximálna a konečná.  V nej  sú zahrnuté aj  náklady dodávatel'a spojené s distribúciou,  balením  a skladovaním

produktov, prípadne s inými činnosťami dodávateľa týkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy.

2)            Za  dodanie  produktov,  ako  aj  za  aktivity  zrealizované  s ciel'om  osvety  podľa  čl.1.  tejto  zmluvy  sa
odberateľ  zaväzuje   vystaviť   pre   dodávatel'a   písomný   doklad,   v ktorom   budú   potvrdené   prijaté   dodávky

produktov a vykonané aktivity súvisiace s osvetou.

4)           Cenu   za   dodané   produkty   vyúčtuje   dodávatel'   odberatel'ovi   na   základe   dodaci'ch   listov   zbemou
faktúrou  s náležitosťami  riadneho  daňového  dokladu  v trojmesačnom   intervale.   V   pri'pade  dohody  oboch
strán, je  možné  interval  fakturácie  upraviť  na  týždenný  alebo  mesačný.  Splatnosť  faktúry  .ie  30  dni'  od  jej
vystavenia.  Odberatel'  uhradí  cenu   za  dodané     produkty     bezhotovostným   prevodom   na  účet  dodávateľa,
uvedený  na  faktúre.  V prípade  omeškania  s úhradou  ktorejkoľvek  faktúry  je  dodávateľ  oprávnený  účtovať
odberatel'ovi  úroky z omeškania vo výške 0,01%  z dlžnej  sumy za každý  deň  omeškania.  Horeuvedeiié   plati'  ,

pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú  inak.

4)          Vprípade,  že  sa  zmluvné  strany  dohodnú  sa  inom  spôsobe  úhrady  t.  j.  vhotovosti,je  možné  platbu
realizovat' aj týmto spôsobom.

5)           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 zaväzuje sa takúto zmluvu počas trvania tejto zmluvy neuzavrieť.

6)           Dodávatel'    bude    neodkladne    komunikovať    zmeny    vmetodike    školského    ovocia    odberateľovi
oznámením.  Podstatné  zmeny   budú   riešené  uzavreti'm   písomného   dodatku,   ktorý   bude   podpísaný   oboma
zmluvnými  stranami.  Tieto  zmeny  budú  vyvolané  aktualizáciou  metodického  postupu  v programc  Školského
ovocia, alebo zmenou  legislatívy.
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Čl.  111.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1)           Táto zmluvasa uzatvára nadobu  určitú t.j. obdobie školského roka2018 /2019.

2)           Dodávatel'  a odberateľ  sa  zaväzujú  navzájom  sa  informovať  o dôležitých  skutočnostiach,  ktoré   môžu
ovplyvnit' plnenie  tejto  zmluvy.

3)          Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu s 6-mesačnou výpovednou
lehotoiL   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)           rl`áLo   zmluva   môže   by{.   zmenená   len   písomnými   dodatkami   podpísanými   obidvomi   zmluvnými
stranami.

5)           Prípadné  spory  vyplývajúce  z tejto  zmluvy  budú  obidve  zmluvné  strany  riešiť  prednostne  vzájom"
dohodou.

6)           Z,mluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej   podpísania  obidvomi  zmluvnými   stranami.  Zmluva  nadobúda
účinnost. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust.§47a ods.10bčianskeho zákonníka.

6)           Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  zmluvu  uzatvorili  slobodne  avážne,  nie  v  tiesni  ani  za  inak  nápadne
nevýhodných  podmienok,  s jej  obsahom  bez výhrad  súhlasia,  na znak čoho ju v dvoch rovnopisoch, z ktorých
každý  sa  považuje  za  originál,  vlastnoručne  podpisujú.  Jedno  vyhotovenie  zmluvy je  určené  pre  dodávatel'a
a jedno pre odberatel'a.

7)           Kontaktné osoby dodávateľa v projekte školské ovocie a zelenina:

Mgr.  Magdaléna Strapková tel.: +421  918  830 027, email:  strapkova@plantex.sk, skolskeovocie@plantex.sk

lng.  Lucia  Kubíková email:  lLicia.kubikova@plantex.sk,  skolskeovocie@plantex.sk

Vo  Veselom, dňa
&.04.   íflll v  ...#.lrď.f.;Lg_ ...--, ďňa
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za dodávateľa

#/ff   `C5Ý      f tAi&.

za odberateľa


