
ZMLUVA o
uzatvorená v zmysle § 269 a

KÚPNA
uzatvorená v zmysle § 409 a

SPOLUPRACI
nasl. obchodného zákonníka
ZMLUvA
nasl. obchodného zákonníka

Dodávatel':

Odberatel':

Na§a §k

Názov: Fresco s.r.o.
Sídlo: Öerny§evského 26,Bratislava, PSÖ: 85 1 0l
zast. Mgr. Peter Derzsi, konatel'
tÖo: +s 316 767
zapís. v Obchodnom registri OS Bratislava I,
oddiel Sro, vloZka óislo 62329lB

(d alej aj iba ,,dodávatel"')

Názov: ,,i1.1

Sídlo: _{.',; ,.,.,

zast. il.-. ., ^]] ,: .

:

IÖo: l i 
"_

!" t-'/ l

i'i

(d alej aj iba ,,odberatet")

PRXAMBULA
Vzhl'adom na program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a Ziakov

v §kolách v zmysle platnej legislatívy uzatvárajű zmluvné strany túto zmluvu.
Fresco s.r.o., ako dodávatel', má záujem o poskltovanie kvalitného ovocia a

zeleniny na priamy konzum det'om a iiakom v plnom re§pekte princípov, ktorymi je in§pirovaná
Biela kniha o stratégii rie§enia zdravotnych problémov súvisiacich s vyíivou, nadváhou a
obezitou, vydaná Komisiou Európskych spoloöenstiev df,a 30. 5. 2007. Tento dokument
predstavuje aj pre Slovenskú republiku klúöovú strategickú prioritu do budúceho obdobia so
zameraním na tie opatrenia Európskej únie, ktoré ryívárajű a udrLiavajú vnútomy trh, zároveí
identifikujú kl'úöové oblasti v kaZdom sektore a odporúöajú postupnost'aproximácie legislatívy
ölensh.ich krajín.

Poskytovaním öerstvého ovocia, zeleniny a öerstvlch ovocnych a zeleninov}ch §tiav
det'om am|ádeíi chce Fresco s.r.o. podporovat' zdravy Zivotny §t}l mladfch l'udí amy§ovat
u nich konzumáciu ovocia ako podstatného zdroja príjmu vitamínov döleZitfch pre zdravy úvoj
l'udského organizmu.

Ovocie posk$ované na základe tejto zmluvy má pövod v Slovenskej republike, alebo
ölensk}ch §tátoch Eitrópskej únie, splia normy kvality v súlade s Potravinoqfm kódexom SR
a nariadenia EK o obChodnych normách.

]§,

oTá - ako odberatel'v programe §kohké Ovocie, pösobí na území Slovenskej
republiky.



CI. I.
Pti.ED]vIET ZMLUVY

1) Na základe tejto zmluvy bude dodávatel' odplatne zabezpeóovat' pre odberatel'a dodávku
ovocia, zeleniny a öerstvej ovocnej a zeleninovej §t'avy, ovocného pyré (d alej aj lba,, ovocie"),
ktoré budú uröené na priamy konzum det'om a Ziakom, ktorí vyuZívajú aktivity a öinnost'

odberatel'a.

2) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dodávatel' v súvislosti s realizáciou programu §t<olske

ovocie v §kolskom roku 20l4l20l5 zabezpeöí Odberatelovi likvidáciu kuchynského odpadu
(d alej len BRKO) vznikajúceho aj v dösledku realizácie progíamu §t otste ovocie a to tak, úe

bude l^_iluóne poöas realizácie programu Skolské ovocie zabezpeóovat zbet a likvidáciu BRKO, a

to v objeme 60 1 nádoby s frekvenciou vyvozu max. lx tyZdenne. Dodávatef poskytne uvedenú

60l nádobu Odberatel'ovi bezodplatne azároveí k tejto zmluve priloZí príslu§né oprávnenie na

vykonávanie öinnosti zberu a prepravy BRKO. MoZnost' öastej§ej frekvencie ako i vy§§ieho
objemu odvozu odpadu je moánánazáklade samostatnej dohody za dojednanú úhradu.

öl. rr.
SPÖSOB POSI(YTOVANIA ÖnnSrVBHO OVOCIA A OSVETY

1) Dodávky öerstvého ovocia, zeleniny, ovocnej §t'avy apyré podfa öl. n. tejto zmluvy a

aktivity uröené na osvetu budú zo strany dodávatefa zabezpeóované pre odberatela v priebehu
§kolského roka20I4l20l5 od mesiaca September 2014.

2) Dodávatel' zabezpeéí dodávky podfa ods. 1 tohto ölánku pravidelne poöas §kolského
vyuöovania maximálne 2x tyLdenne a to v pomere 1:1 ovocie, zelenina - l}robky z ovocia
(§t'avy, pyré), priöom ovocie zelenina a §t'ava alebo pyré budú dodané v poZadovanom mnoZstve
a balení. Celkoqf poöet porcií möZe byt mierne zvy§eny v prospech öerstvého ovocia. Zvy§enie
öerstvého ovocia je v súlade s ciel'om programu - podporovat zdravé stravovacie návyky.

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

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

öl. rrr.
§pBcrrrxÁclA DoDÁvoK

(Predmet kúpy)
1) Dodávatel' sa zavázuje, íe zabezpeéí pre odberatel'a na záHade jeho poZiadaviek,
dodávku öerstvého ovocia alebo zeleniny vrozsahu 1 porcie najedného Liakana jeden defi

maximálne do 2009, dodávku 100%-nej ovocnej §t'aly (iablková, jablkovo-jahodová,
jablkovo-vi§üová, jablkovo- ribezl'ová, jablkovo- mrkvová, jablková s bazou Öiernou,
jablková s jarabinou) v rozsahu 0,20 l na jedného Ziaka na deü, dodávku ovocného pyró

fiablkové) v rozsahu 1 porcie na jedného í,iaka na deü, maximálne 2009 a to poÖas trvania
§kotského roka 201,412015 poönúc mesiacom september. Kvalita dodaného ovocia bude prvej

triedy, ovocie bude zabalenév ega|izovanom, hygienicky nezávadnom obale. Tak isto aj kvalita



l00%-nej ovocnej §t'avy a pyré bude prvej triedy. na konzervovanie §t'avy a pyré nepouZije
dodávatel' chemické prvky, jej balenie pozostáva zo §peciálnych hygienicky nezávadnfch
plastickych otváratel'nych obalov, Celkové dodané mnoZstvo ovocia a pyré v kilogramoch a

§t'avy v litroch je uröené na základe poötu Ziakov odberatel'a ajeho poZiadaviek. Na základe
uvedenych kritérií sa zmluvné strany dohodli, Le dodávatel' dodá odberatel'ovi v priebehu
§kolského roka20I4l2015 od mesiaca september poZadované mnoZstvo ovocia, zeleniny, §t'avy a
pyré podl'a poötu Ziakov a poZiadaviek odberatel'a.

2) Odberatel' sa zavázuje distribuovat' Ziakom ovocie, zeleninu a v}robky z ovocia
(ovocna §fava alebo pyré) tak,Le v rámci 1tyúdíta 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 z organizaönych dövodov dodávatel' musí menit' termín
plánovanej dodávky ovocia je povinny vopred informovat' odberatela. Dodávatel' zabezpeóí
realizáciu dodávok v mnoZstve a v öasovych intervaloch v súlade s pridelenymi 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 zabezpeóia spoloöne vzájomnou súöinnost'ou odberatel'
a dodávatel, priöom dodávatef zabezpeéí na vlastné náklady dopravu ovocia, §t'avy a pyré do
sídla odberateía a odberatef zabezpeéí distribúciu ovocia a §t'avy pre Ziakov.

4) Öasové obdobie dodávok je obdobie §kolského roka2014/2015,tj. najskör od 01.09.2014
do 30.06.2015, Dodávky budú realizované v mnoZstvách poZadovanych odberatel'om maximálne
2-krát do tyídia, a to v dohodnu|fch pracovnych düoch.

(Nadobudnutie vlastníckeho práva)
5) Dodávatel' je povinny nechat' si potvrdit' aspofi od jednej z kompetentn;fch osöb
odberatel'a realizovanú dodávku s píesne uröenym mnoZstvom dodaného ovocia a §t'avy
podpisom na dodacom liste, priöom 1 vyhotovenie dodacieho listu si dodávate]] nechá pre seba
a 1 lryhotovenie nechá odberatel'ovi. Prevzatím dodávky a podpisom prechádza vlastnícke právo
na odberatel'a.

(Kúpna cena a spösob jej uröenia)
6) Zmluvnymi stranami dohodnutá maximálna jednotková kúpna cena za 1 porciu (0,2 kg)
dodany'ch jablk je 0,05 EUR vrátane DPH, za l 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 l porciu (0,2 kg) rajöín je 0,06
EUR vrátane DPH, za l potciu (0,2 kg) mrkvy je 0,03 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 EUR 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 dodávatefa dkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy.

7) Odberatel' sa zavázuje osadit' na viditel]nom mieste vo svojom sídle informaönú tabul'u, ak
ju e§te nemá, z ktorej bude zrejmé, Le dodávky ovocia a §tavy sú z öasti financované Európskou
úniou. Dodávatel' sa zavázuje dodat' túto informaönú tabul'u odberatel'ovi ak ju e§te nemá do
30.10.2014 najneskör v§ak do 21 pracovnych dní po zaéatírealizácieprogramu,,§kolské ovocie".



8) Cenu za dodané ovocie a §t'avu vyúötuje dodávatel' odberatel'ovt na základe dodacích
listov faktúrou s náleZitost'ami riadneho daöového dokladu vZdy k poslednému dfiu mesiaca,
v ktorom boli dodávky realizované, Splatnost' faktúry je 14 dní od jej vystavenia. Odberatel'
uhradí cenu za dodané ovocie a §t'avu bezhotovostnym prevodom na úöet dodávatel'a uvedeny na
faktúre alebo v hotovosti príjmov}m dokladom,.

Cl. IV.
zÁvnnBÖNE usTANovENIA

1) Dodávatel'aodberatef sazavázujűnavzájom sa informovat odőleZítych skutoönostiach,
ktoré möZu ovplyvnit'plnenie tejto zmluvy.

2) Kaídázo zmIuvnych strán möZe lypovedat'túto zmluvu bez udania dövodu s l-mesaönou
v}povednou lehotou. V prípade závaLného alebo opakovaného poru§enia tejto zmluvy má druhá
strana právo zmluvu vypovedat' s l-t}Zdfiovou vlpovednou lehotou. Vypovedná lehota zaéína
plynút'odo düa doruöenia vfpovede druhej strane.

3) Táto zmluva möZe bl.t' zmenená len písomnymi dodatkami podpísanymi obidvomi
zmluvnlmi stranami,

4) Prípadné spory vyplyvajúce z tejto zmluvy budú obidve zmluvné strany rie§it' prednostne
vzájomnou dohodou.

5) Zmluvné strany prehlasujú, úe zmluvu uzatvorili slobodne aváLne, nie v tiesni ani zainak
nápadne nev}hodnych podmienok, s jej obsahom bez v}hrad súhlasia, na znak öoho ju v dvoch
rovnopisoch, z kíorych kaídy sa povaZuje za origináI, vlastnoruöne podpisujú. Jedno ryhotovenie
zmluvy je uröené pre dodávatel'a a jedno pre odberatel'a.

V Bratislave, dfia 04.05.2014
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za odberateía

ZókIadnó §kola 6yuIu §tcl;i,.:
r vyuiovacím jazvttorn mad'at s itt,,i

Szabó Gyrrla Alapisko}a
Skolská u!íca i.9]í/} a
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