
Dodávatel':

Odberatel':

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

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

Názov: Fresco s.r.o.
Sídlo: Öerny§evského 26,Bratislava, PSÖ: 851 01

zast. Mgr. Peter Derzsi, konatef
ICO: 45 316 767
zapís. v Obchodnom registri OS Bratislava I,

oddiel Sro, vloZka éíslo 62329/8

(dalej aj iba,,dodávatel"')

Názov: § f t*,C' trl, !'y t"í+ a t L/,i //
i í.l A ll

sídlo: Ü* trt* r;': l ű , &"* , Játga
zast, Plt,i, fty,Út fr?;, .urirL,Ét 1U-Í)

IÖo: 3 {t !ít /Í
(d'alej aj iba,,odberatel"')

PREAMBULA
Vzhl'adom na program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a iiakov

v §kolách v zmysle platnej legislatftry uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu.
Fresco s.r.o., ako dodávatel', má záujem o poskytovanie kvalitného ovocia a

zeleniny na priamy konzum det'om a Ziakom v plnom re§pekte princípov, ktorymi je in§pirovaná
Biela kniha o stratégii rie§enia zdravotnych problémov súvisiacich s qiZivou, nadváhou a
obezitou, vydaná Komisiou Európskych spoloöenstiev düa 30. 5. 2007. Tento dokument
predstavuje aj pre Slovenskú republiku klúöovú strategickú prioritu do budúceho obdobia so
zameraním na tie opatrenia Európskej únie, ktoré vfiárajű a udríiavajú vnútorny trh, zárovef,
identifikujú kfúöové oblasti v kaZdom sektore a odporúöajú postupnost' aproximácie legislatívy
ölenskfch krajín.

Poskytovaním öerstvého ovocia, zeleniny a öerstv}ch ovocnych a zeleninov}ch §tiav
det'om amládeLi chce Fresco s.r.o. podporovat' zdravy iivotny §tyl mladych l'udí a zvy§ovat'
u nich konzumáciu ovocia ako podstatného zdroja príjmu vitamínov döleZit}ch pre zdrav} v}voj
Iudského organizmu.

Ovocie poskytované na zák|ade tejto zmluvy má pövod v Slovenskej republike, alebo
ölensk}ch §tátoch Európskej únie, splüa normy kvality v súlade s Potravinovlm kódexom SR
a nariadenia EK o obchodnych normách.

Na§a §kola - ako odberatel'v programe §t otsre Ovocie, pösobí na území Slovenskej
republilry.



Cl.I.
PREDMET ZMLUVY

1) Na základe tejto zmluvy bude dodávatel' odplatne zabezpeéovat pre odberatel]a dodávku
ovocia, zeleniny a öerstvej ovocnej a zeleninovej §t'avy, ovocného pyré (d'alej aj iba,, ovocie"),
ktoré budú uröené na priamy konzum det'om aíiakom, ktorí vyuZívajú akíivity a öinnost'
odberateta.

2) Zmluvné strany sa dohodli, ie Dodávatel' v súvislosti s realizáciou programu §kolske
ovocie v §kolskom roku 201512016 zabezpeéi Odberatel'ovi íinanönú náhradu za_vyvoz
kuchynského odpadu (d'alej len BRKO) vznikajúceho_ aj v dösledku realizácie programu Skolské
ovocie a to tak, Ze bude poöas realizácie proglamu Skolské ovocie finanöne uhrádzat mesaöné

náklady spojené so zberom a likvidáciou BRKO, a to v objeme 60 l nádoby s frekvenciou vlvozu
max. lx tyZdenne. Dodávatel' bude frnanönú pomoc vo v}§ke faktúry za vyvoz odpadu
poskytovat' Odberatelbvi na úöet Odberatela, ktory uvedie.

öt. u.
SPÖSOB POSKYTOVANIA ÖnnSrVBHO OVOCIA A OSVETY

1) Dodávky öerstvého ovocia, zeleniny, ovocnej §t'avy apyré podl'a öl. m. tejto zmluvy a
aktivity uröené na osvetu budú zo strany dodávatel'a zabezpeéované pre odberatela v priebehu
§kolského roka20|512016 od mesiaca September 2015.

2) Dodávatel' zabezpeéí dodávky podfa ods. 1 tohto ölánku pravidelne poöas §kolského
vyuöovania maximálne 2x tyídenne a to v pomere 1: l ovocie, zelenina - v,jrobky z ovocia
(§t'avy, pyré), priöom ovocie zelenina a §t'ava alebo pyré budú dodané v poZadovanom mnoZstve
a balení. Celkov} poöet porcií möíe blt' mierne zvlf§eny v prospech öerstvého ovocia. Zv!§enie
öerstvého ovocia je v súlade s ciel'om programu - podporovaf zdravé stravovacie návyky.

3) Dopravné náklady spojené s poskytnutím ovocia a §t'avy a vykonaním osvetovej aktivity
zná§a dodávatel'.

4) Prípadná bliZ§ia §pecifikácia konkrétnych poZiadaviek odberatel]a bude v písomnej forme,
po odsúhlasení dodávatefom, tvorit' neoddelitel'nú prílohu tejto zmluvy.

öt. rrr.
§pncnrxÁclA DoDÁvoK

(Predmet kúpy)
1) Dodávatel sa zavázuje, Le zabezpeöí pre odberatel'a na základe jeho poZiadaviek,
dodávku öerstvého ovocia alebo zeleniny v rozsahu 1 porcie na jedného Liaka na jeden deö
maximálne do 2009, dodávku 100%-nej ovocnej §t'avy (iablková, jablkovo-jahodová,
jablkovo-vi§úová, jablkovo- ríbezl'ová, jablkovo- mrkvová, jablková s bazou Öiernou,
jabtková s jarabinou) v rozsahu 0,20 l na jedného iiaka na deü, dodávku ovocného pyré

fiabtkové) v rozsahu 1 porcie na jedného Liaka na deü, maximálne 2009a to poÖas trvania
§kolského roka 201,512016 poönúc mesiacom september. Kvalita dodaného ovocia bude prvej

triedy, ovocie bude zabalenév egalizovanom, hygienicky nezávadnom obale. Tak isto aj kvalita



lgg%-nej ovocnej §t'avy a pyré bude prvej triedy, na konzervovanie §t'avy a pyré nepouZije

dodávatei chemické prvky, jej balenie pozostáva zo §peciálnych hygienicky nezávadn}ch

plastick}ch otváratetnych obalov. Celkové dodané mnoZstvo ovocia a pyré v kilogramoch a

sru,.y vlitroch je uröené nazák|ade poötu Ziakov odberatel'a ajeho poZiadaviek. Na základe

uvedenych kíitérií sa zmluvné strany dohodli, Le dodávatel' dodá odberatel'ovi v priebehu

§kolského roka201512016 od mesiaca september poZadované mnoZstvo ovocia, zeleniny, §t'avy a

pyré podl'a poötu Ziakov a poZiadaviek odberatefa.

2) odberatel' sa zavázuje distribuovaf iiakom ovocie, zeleninu a vfroblry z ovocia

(ovocna §t'ava alebo pyré) tak,üe v rámci ltyí.día budú Ziakom dodávané v pomere 1:1.

(znamená to, Le v jednom tyLdni Ziak dostane 1x porciu ovocia alebo zeleniny a lx porciu

ovocnej §t'avy alebo pyré ).Ak zorganizaénych dövodov dodávatef musí menit'termín
plánovanej dodávky ovocia je povinn;f vopred informovat' odberatel]a. Dodávatel' zabezpeéí

iealizáciu dodávok v mnoZstve a v öasov,_fch intervaloch v súlade s pridelenjmi finanÖnymi

prostriedkami tak, Ze prispösobí frekvenciu dodávok pre rovnomerné poskytovanie ovocia a

qfrobkov z ovocia det'om poöas celého §kolského roka.

3) Distribúciu ovocia a §t'avy zabezpeéia spoloöne vzájomnou súöinnost'ou odberatel'

a dodávatel', priöom dodávatel' zabezpeóí na vlastné náklady dopravu ovocia, §t'avy a pyré do

sídla odberatel'a a odberate| zabezpeöí distribúciu ovocia a §t'avy pre Ziakov.

4) Öasové obdobie dodávok je obdobie §kolského roka20l5l2016, tj. najskör od 01,09.2015

do 30.06.2016. Dodávky budú realizované v mnoZstvách poZadovanych odberatel'om maximálne

2-1<íát do tyídía, a to v dohodnu|ich pracovnych df,och.

(Nadobudnutie vlastníckeho práva)
5) Dodávatel' je povinn;f nechat' si potvrdit' aspoü od jednej z kompetentnych osÖb

odberatel'a realizovanú dodávku s presne uröenym mnoZstvom dodaného ovocia a §t'avY

podpisom na dodacom liste, priöom 1 vyhotovenie dodacieho listu si dodávatel'nechá pre seba

á 1 vyhotovenie nechá odberatel]ovi. Prevzatím dodávky a podpisom prechádza vlastnícke právo

na odberatel'a.

(Kúpna cena a spösob jej uröenia)
6) Zmluvnlmi stranami dohodnutá maximálna jednotková kúpna Qena za 1 porciu (0,2 kg)

dodanych jabÍk je 0,05 EUR vrátane DPH, za 1 porciu (0,2 kg) hru§iek je 0,05 EUR vrátane

DPH, za 1 porciu (0,2 kg) sliviek je 0,05 EUR vrátane DPH, za 1 porciu (0,2 kg) rajÖÍn je 0,06

EUR vrátane DPH, za 1 porciu (0,2 kg) mrkvy je 0,05 EUR vrátane DPH, za 1 porciu (0,2 kg)

kalerábu je 0,03 EUR vrátane DPH. Jednotková kúpna cena dohodnutá za 0,2 litra dodanej

ovocnej §t'avy je 0,11 EUR vrátane DPH, jednotková kúpna cena dodaného ovocného pyré je

0,12 EÚR vrátane DPH. V tomto ölánku dohodnuté jednotkové ceny sú definitívne a sú v nich

zahrnuté aj náklady dodávatel'a spojené s distribúciou, balením a skladovaním dodaného tovaru,

prípadne s inymi öinnost'ami dodávatel'a t}kajúcimi sa plnenia tejto zmluvy.

7) odberatel' sa zavázuje osadit' na viditelhom mieste vo svojom sídle informaönú tabuliu, ak

ju e§te nemá, z ktorej bude zrejmé,Le dodávky ovocia a §t'avy sú z öasti ftnancované Európskou

úniou. Dodávatel' sa zavázuje dodat' túto informaönú tabul'u odberatel'ovi ak ju e§te nemá do

30.10.2015 najneskör v§ak do 21 pracovnych dní po zaéatírea|izácie programu ,,Skolské ovocie".



8) Cenu za dodané ovocie a §t'avu vyúötuje dodávatel' odberatel'ovi na základe dodacích

lístov faktúrou s nálezitost'ami riadneho daüového dokladu vzdy k poslednému düu mesiaca,

v ktorom boli dodávky realizované. Splatnost' faktúry je 14 dní od jej vystavenia- Odberatet

uhradí cenu zadodané ovocie a §t'aw bizhotovostnym prevodom na ÚÖet dodávatefa uveden} na

faktúre alebo v hotovosti príjmov}m dokladom,.

CI.Iv.
zÁynnnÖNp usTANovENIA

1) Dodávatel' a odberatel sa zavázujű navzájom sa informovat' o döleZitlch skutoÖnostiach,

ktoré möZu ovplyvnit' plnenie tejto zmluvy.

2) Ka1dázo zmluvnych strán möZe vypovedat túto zmluvu bez udania dÖvodu s 1-mesaÖnou

v}povednou lehotou. V prípade závahného alebo opakovaného poru§enia tejto zmluvy má druhá

,ir*u právo zmluvu vypovedat' s l-bfZdiovou vlpovednou lehotou. Vypovedná lehota zaéína

plynút' odo dila doruöeniav}povede druhej strane.

3) Táto zmluva möZe byt' zmenená len písomnymi dodatkami podpísanymi obidvomi

zmluvnymi stranami.

4) prípadné spory vyplyvajúce ztejto zmluvy budú obidve zmluvné strany rie§it'Prednostne

vzájomnou dohodou.

5) Zmluvné strany prehlasujú, Ze zmluvu uzatvorili slobodne aváZne, nie v tiesni ani zainak
nápadne nel}hodnycú podmienók, s jej obsahom bez vyhrad súhlasia, na znak öoho ju v dvoch

rovnopisocn, z ktorYch kahdy sa povaZuje zaoiginál,vlastnoruöne podpisujÚ. Jedno vyhotovenie

zmluvy je uröené pre dodávatelia a jedno pre odberatelia.

liiL,"l:fu, j írorh,-, / 4. d'€, xt; i,J'

V Bratislave, düa 04.04.2015
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Ziiüdnó ikola Gyrrtu Snból
s wucúvacírn jazykogt rnadafs|r}m

Szábó 6yula Ala6liskola r^
lttotskó uilca ö,936/1 '\y

DrriulCá §ir qda, §un-,{ixtr d*hetv

Mgr. Peter Derzsi, konatel'
za dodávatela za odberatel'a


