
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka

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

Dodávatel':

PLANTEX. s r"o.

Sídlo: 922 08 Veselé pri Piešt'anoch 4l7
Last. Ing" Marián Varga. konatel'. Irrg. Lubomír Lovrant. konatel'
IČo: 34l,t l48 l

IČ npH: SK2020389547
unicredit Bank
Zapísaný v Obchodnorn registri OS Trrrava. oddiel Sro. vložka 20óOiT

(d'ale,i a.i iba ..dodávatel"')

Odberatel':

Názov: Základná škola s MŠ
Sídlo: Petržalska 2l. 060 01 Kežmarok
Zast.: PaedDr. PavoI Kra.jči. riad.
Ičo 42035724
DlČ:2()22229253

(d'atej a.j iba ..odberatel"')

PREAMBULA

Vzhl'adom na program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách v zmysle
platnej legislatívy uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu.

PLANITEX, s.r.o.. ako pestovatel' a dodávatel'. má záujem o poskytovanie kvalitného ovocia na

priamy konzum det'om a žiakom v plnom rešpekte princípov. ktorými je inšpirovaná Biela kniha o stratégii
riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživoLr" nadváhou a obezitolt. vydaná Komisiou Európskych
spoločenstiev dňa 30.5.2007. Tento dokument predstavu_ie a.i pre Slovenskú republiku kl'účovú strategickú
prioritu do budúcelro obdobia so zalTeraním na tie opatrenia Európskej únie, ktoré vytvárajú a udržiavajú
vnťttornÝ trh, zároveň identiíikujú kl'účové oblasti v každom sektore a odporúčajú postupnost'aproximácie
legislatívy, členských kraj ín.

Poskytovanírn čerstvého ovocia det'orn a rnládeži chce PLANTEX. s.r.o. podporovat' zdravý životný
štýl mladých l'udí 6 7yyšovat' u nich konzumáciu ovocia ako podstatného zdroja príimLr vitamínov dóležitých
pre zdravý vývoj l'udského organizmu. Ovocie poskytované na základe tejto zmluvy má póvod v Slovenske.j
republike. splňa norm1, kvality v súlade s Potravinovým kódexom SR a nariadenia EK o obchodnÝch
normách.

čl. t.
PREDMET ZMLUVY



1) Na základe tejto zmluvy bude dodávatel'odplatne zabezpečovat'pre odberatel'a dodávku čerstvého
a spracovaného ovocia azeleniny v rámci programu školského ovocia, ktoré budú určené na priamy konzum
det'om a žiakom, ktorí využívaj ú aktivity a činnost' odberatel'a.

2) V súvislosti s poskytovaním ovocia a ze|eniny, dodávatel' ďalej móže na základe písomnej žiadosti
odberatel'a, uskutočnit' bezplatne pre deti a žiakov, ktorí využívajú aktivity a činnost' odberatel'a, osvetové
ěinnosti spočívajúce napríklad v organizovani exkurzií v ovocných sadoch, v skladoch a v ostatných
zariadeniach dodávatel'a, zabezpečovať distribúciu propagačných materiálov, organizovat' odborné prednášky
na danú tému a pod. podl'a možností dodávatel'a.

čt. n.
ŠPBCIPIXÁCn DODÁVOK

(Predmet kúpy)
l ) Množstvo l 00% jablkovej št'avy v jednej dávke fieden žiak l x týždenne) je stanoven é na 0,20 l, porcia
čerstvého ovocia je stanovená do 200 g. vjednej dávke (eden žiak 1x týždenne). Kvalita dodaného ovocia
bude prvej triedy, obalový materiál na ovocie je polyetylénové perforované vrecko. Tak isto aj kvalita 100%-
nej št'avy bude prvej triedy, na konzervovanie jablkovej št'avy nepoužije dodávatel' chemické prvky, jej
balenie pozostáva zo špeciálnych plastických otváratel'ných obalov s ventilom, ktoré sú uložené v papierovej
škatuli. Celkové dodané množstvo ovocia a št'avy v porciách je určené na základe Prehlásenia o počte žiakov.

2) Dodávatel' sa zavázuje v rámci programu školské ovocie (v zmysle platnej metodiky PPA) zabezpečit'
pre odberatel'a dodávku čerswého a spracovaného ovocia (ďa|ej len produkty) v rozsahu stanovenom
metodickým postupom aplatnou legislatívou, vsúčasnosti najmá: Nariadením vlády SR č.341/2009 vznení
prípadných d'alších neskorších zmien a doplnkov (č.52012010, 20l l20l 4).

3) Dodávky produktov budú uskutočňované podl'a plánu dodávatel'a. Ak sa z organizačných dóvodov
odberatel'a musí meniť termín plánovanej dodávky produktov, je odberatel' povinný o tom informovat'
dodávateloa |ýždeň vopred.

3) Skladovanie produktov zabezpečuje dodávate|' vo vlastných, resp. v prenajatých skladovacích
priestoroch, ktoré spÍRa;U základné hygienické a bezpečnostné predpisy.

4) Distribúciu produktov zabezpečí na vlastné náklady dodávate|', pričom čerstvé a spracované produkty
bude dodávatel'dodávať priamo do sídla školských zariadení odberatel'a atieto školské zariadenia odberatel'a
zabezpečia distribúciu produktov pre svojich žiakov.

5) Predpokladané časové obdobie dodávok je obdobie školského roka 2015/2016, t.j. od 15.9.2015 do
30.6.2016. Dodávatel' je oprávnený prispósobit' množstvo a časové intervaly dodávok produktov počas
školského roka, s ohl'adom na jemu pridelený strop individuálnej pomoci v príslušnom kalendárnom roku
v rámci programu podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách. V prípade zmeny množstva
alebo časových intervalov dodávok, je dodávatel'povinný o tejto skutočnosti informovat'odberatel'a.

6) Dodávatel' je oprávnený v prípade nových legislatívnych zmien týkajúcich sa programu školské ovocie
v priebehu školského roka upravit' množstvo a dodávku produktov po telefonickom dohovore s odberatel'om.

(Nadobud nutie vlastníckeho práva)
7) Za odberatel'a sú oprávnenými osobami na prevzatie dodávok produktov v jednotlivých školských
zariadeniach odberatel'a, odberatel'om poverené osoby. Dodávatel' je povinný nechat' si potvrdiť aspoň od
jednej z uvedených osób realizovanú dodávku s presne určeným množstvom dodaného tovaru podpisom na
dodacom liste, pričom jedno lryhotovenie dodacieho listu si dodávatel'nechá pre seba ajedno vyhotovenie
nechá odberatel'ovi. Prevzatím dodávky zo strany tu uvedených osób prechádza vlastnícke právo k dodanému
tovaru na odberatel'a.



(Kúpna cena a spósob jej určenia)
8) Kúpna cena produktov je stanovená hodnotami detinovanými v Nariadení vlády SR č. 34l12009
v znení prípadných d'alších neskorších zmien a doplnkov. Kúrpna cena stanovená v Nariadení vlád;- SR
č,34l/2009 v zmysle neskorších cien a doplnkov .ie maximálna a konečná. V ne.i sú zahrnuté a.i náklady
dodávatel'a spojené s distribúciou, balením a skladovaním produktov, prípadne s inými činnost'ami
dodávatel'a týkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy.

9) Odberatel' sazavázuje osadit'na viditel'nom mieste vo svojom sídle informačný plagát. z ktorého bude

zrejmé. že dodávky produktov vymedzených touto zmluvou sú z časti financované Európskou úniclu v rámci

Programu podpory" spotreby, ovocia. zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách, Dodávatel' dodá
i níbrmačn,v' p l agát odberate l'ov i .

l0) Za dodanie produktov, ako aj za aktivity zrealizované s ciel'om osvetv podl'a čl. I. tejto zmluvy sa

odberatel' zavázule vystavit' pre dodávatel'a písomný doklad. v ktorom budú potvrdené pri.iaté dodávky
produktov a vr,,konané aktivity súvisiace s osvetou.

i l) Cenu za dodané prodLrkty vr-,účtu.ie dodávatel' odberatel'ovi na základe dodacích listov zbernou
t'aktúrou s náležitost'ami riadneho daňového dokIadu k 31.12. 201,5. k 31.3,20l6 a k 30.ó,20l6. Splatnost'
t-aktú11,.ie 30 dní od.je.j v,vstavenia, Odberatel'r-rhradí cenu za dodané produkt1, bezhotovclstným prevodom na

účet dodávatel'a. uvederrý na í-aktťrre. V prípade omeškania s úhradoLr ktore.ikol'vek faktúr;, .|e dodávatel'
oprávnený účtovat'odberatel'ovi úroky z omeškania vo výške 0.0l% zdlžne.i sum),za každý deň omeškania.

l2) V prípade. že sa zmluvné strany dohodnú spósob úrhrady móže byt'aj v hotovosti.

l3) Odberatel' za zavázuje poskytnút' dodávatel'ovi čestné vl,hlásenie s písomným závázkom, že posl<1trre

inforrnácie o pri.jatých spotrebovanýclr množstvách a hlásenie odberatel'a o spotrebe produktov, ako a.i

d'alšie doklady podl'a platne^j metodikl,a usmernení Pódohospodárske^j Platobne.i Agentúry,.

l4) Odberatel' prelrlasu.ie. že nemá uzatvorenú zmlul,u s iným subjektom ako dodávatel'om. ktorej
predmetom .ie poskytovanie produktov v rámci programu podporv spotreb}, ovocia azeleniny pre deti
a žiakov v školách azavázu_le sa takúto zmluvu počas trvania te_ito zmluvy neuzavriet'.

l5) V prípade porušenia závázku odberatel'a (neposkytnutie hlásenia školy o spotrebe ovocia) ani do 30
l<alendárrrych dní od skončenia štvrt'rol<a.ie dodávatel'oprávnený uplatnit'voči odberatel'ovi zrnluvnú pokutu
vo výške kúpne.j ceny dodaného tovaru za štvrt'rok. za ktorý odberatel'neposkvtol hlásenie. Uplatnenie
a zaplatenie zmluvnej pokuty, nezbavuje odberatel'a povinnosti hlásenie predložit' a ani povinnosti zaplatit'
kúpnu cenu dodaného tovaru"

l6) Dodávatel'bude neodkladne komunikovat'zmeny v metodike školského ovocia odberatel'ovi oznámením,
Podstatné zmeny budú riešené uzavretím písomného dodatku. ktorý bude podpísaný oboma zmluvrrými
stranami. Tieto zmen_v budú vyvolané aktualizáciou metodického postupLl v programe školského ovocia. alebo
zmenoLl legislatívy,.

čl. ttt.
ZÁVBnPČNE USTANOVENIA

l) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od2.9.20l5 do 30.6.20l6.

2) Dodávatel' a odberatel' sa zavázujú navzá.jorn sa iníbrmovat' o dóležitých skLrtočnostiach^ ktoré móžr-r

ovplyvnit' plnen ie tejto zrn luvy.



3) Každá zo zmluvných strán móže vypovedat'tťlto zmluvu bez udania dóvodu s 6-mesačnou výpovedrrou
lehotou. V prípade závažného alebo opakovaného porušenia te.ito zmluvy má druhá strana právo zmluvu
vypovedat' s 3-nresačnou výpovednou lehotou, pri obzvlášt' závažnom porušení s okamžitou platnost'ou.
Výpovedná lehota začína plynút'odo dňa doručenia výpovede druhej strane,

4) 'ráto zmluva móže byt' zmenená len písomnými dodatkami podpísanými obidvorni zmluvnými
stranam i.

5) Prípadné spory vyplýva.iúce z te.jto zmluvy,budú obidve zmluvné stranv riešit'prednostne vzájomnou
dohodou.

6) Zrnluvné strany prehlasu.jťr. že zmluvu uzatvorili slobodne avážne. nie v tiesni ani za inak nápadne
nevýhodných podmienok, s.je.j obsahom bez výhrad súrhlasia. na znak čoho.iu v troch rovnopisoch. z ktorých
každý sa považuje za originál, vlastnoručne podpisujú. Dve vl,hotovenia zmluvy sú r-rrčené pre dodávatel'a
a jedno pre odberatel'a,

Vo Veselom , dňa..,..(.é. ? Loer Phr.q,.. 
".,,..,., dňa,..{.(.,..?:. 4?#:.

základná školr

za odberatel'a
Ing. Marián ! i konatel'

Ing. Lubomír vrant, konatel'

...,...,,....t:7........


