ZMLUVA
na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
pre školský rok 2014/2015
( podľa § 273 ods. 1 a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka)
DODÁVATEĽ:
názov:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
IČ pre DPH :
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
BIC:
ODBERATEĽ:
názov:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
zast:
bankové spojenie:
číslo účtu:

1.1

1.2

LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
Peter Kaňuk - konateľ
36 472 549
SK2020019518
VÚB, a.s. Poprad
1779054954/0200
SK7402000000001779054954
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I.
Predmet plnenia
Predmetom plnenia je tovar ovocia a zeleniny dodávaný pre deti a žiakov v školách vrámci
programu Školské ovocie pre školský rok 2014/2015, a to z veľkoobchodného skladu
dodávateľa podľa špecifikácie v objednávke.
Obsahom objednávky bude množstvo, druh ovocia a zeleniny, vymedzenie času dodávky,
požadovaná kvalita a dohodnutá cena. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že množstvo
dodaného predmetu zmluvy sa bude riadiť počtom prihlásených žiakov/detí odberateľa
a počtom porcií na 1 žiaka/dieťa odberateľa v danom mesiaci. Zároveň sa odberateľ zaväzuje
dodržať pomer dodávok uchádzača medzi čerstvým ovocím a zeleninou a spracovaným
ovocím a zeleninou 1:1.

2.1

II.
Miesto plnenia
Miestom plnenia rozumejú zmluvné strany veľkoobchodný sklad dodávateľa. Pri dovoze tovaru
je miestom plnenia sklad odberateľa pokiaľ odberateľ v objednávke neuvedie iné miesto
plnenia, ktoré je pre dodávateľa záväzné.

3.1

III.
Dodacie podmienky
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar odberateľovi v lehote uvedenej v objednávke. V prípadoch,
keď dodávateľ nie je schopný túto lehotu dodržať, je povinný o tom bezodkladne informovať
odberateľa.

4.1

IV.
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je určená v zmysle nariadenia vlády č. 341/2009
Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských
školách a pre žiakov v základných školách, v znení jeho novely č. 201/2014 Z.z. ktorú bude
odberateľ ( j e h o žiaci/deti) doplácať vo výške 20% z ceny jednej porcie.

4.2

4.3

6.1

6.2

7.1

8.1

8.2

9.1

9.2

10.1

Ak sa zmluvné strany nedohodnú na platbe v hotovosti pri dodávke tovaru, platí, nže
odberateľ je povinný zaplatiť za poskytnuté plnenie dodávateľom kúpnu cenu na základe
daňového dokladu vystaveného dodávateľom so splatnosťou 14 dní (slovom štrnásť dní).
Lehota splatnosti plynie od doručenia daňového
dokladu
odberateľovi.
V prípade
pochybnosti považujú zmluvné strany daňový doklad za doručený na tretí deň po jeho odoslaní
dodávateľom, o čom dodávateľ predloží potvrdenie.
Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi kúpnu cenu v termíne splatnosti podľa bodu 4.2
tak, aby úhrada kúpnej ceny bola najneskôr v posledný deň splatnosti poukázaná príkazom na
úhradu na bankový účet dodávateľa. Pri hotovostnej platbe je odberateľ povinný platiť
najneskôr v deň uvedený na daňovom doklade ako deň splatnosti.
V.
Povinnosti zmluvných strán
Ak je odberateľ v omeškaní s prevzatím tovaru, musí dodávateľ urobiť opatrenia primerané
okolnostiam na uchovanie tovaru. V prípade, ak by k takýmto uchovaním tovaru vznikli
dodávateľovi náklady, odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi úhradu primeraných
nákladov, ktoré mu pritom vznikli.
V prípade ak odberateľ po dodaní tovaru tento tovar neprevezme má dodávateľ právo podľa
vlastného uváženia predmetný tovar ponúknuť inému záujemcovi. V prípade rozdielu medzi
dohodnutou predajnou cenou odberateľovi a cenou, za ktorý dodávateľ predá predmetný tovar je
odberateľ povinný dodávateľovi uhradiť vzniknutý rozdiel.
VI.
Nebezpečentvo škody na tovare
Na odberateľa prechádza nebezpečenstvo škody na tovare, keď mu dodávateľ v dohodnutom
čase ponúkne a je pripravený odovzdať tovar v súlade s objednávkou, alebo keď odberateľ
odmietne riadne ponúknuté plnenie prijať.

VII.
Zodpovednosť za vady tovaru
Zmluvné strany sa pri zodpovednosti za vady tovaru a nárokov z nich
vyplývajúcich budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.
Odberateľ je povinný reklamovať vady dodaného tovaru faxom resp. písomne do 24 hodín od
prevzatia tovaru okrem zjavných vád, t.j. množstva, druhu a viditeľného poškodenia, ktoré je
povinný reklamovať písomne ihneď pri prevzatí tovaru.
VIII.
Obaly a balenie
Predmet zmluvy bude balený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas
prepravy.
Použité obaly sú určené na jednorázové použitie, pokiaľ nieje dohodnuté inak.
IX.
Rozhodcovská doložka
Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych
vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane
sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom
konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ,
ARBITRÁŽNA a MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu
vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné
strany konečné a záväzné.

x.
Všeobecné ustanovenia
11.1

Zmluva sa uzatvára na školský rok 2014/2015, resp. do vyčerpania pridelených finančných
prostriedkov v programe Školské ovocie. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma
zmluvnými stranami, účinnosť
dňom nasledujúcim po jej zverejnení na web stránke
odberateľa, alebo jeho zriaďovateľa, prípadne na centrálnom webovom sídle a platí pre školský
rok 2014/2015. Nedodržiavanie bodov zmluvy môže mať za následok vypovedanie zmluvy.
Vypovedaním zmluvy sa nerušia povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy.

11.2

Túto zmluvu je možné meniť, doplňovať alebo zrušiť len po vzájomnej
písomnej dohode zmluvných strán.

11.3

Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy rozumejú a zaväzujú sa ich plniť, zmluvu
si prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

11.4

Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden
exemplár a jeden exemplár obdrží Pôdohospodárska platobná agentúra.
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Príloha č. 1
k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015,
vyhotovená v súlade s Nariadením vlády SR č. 341/2009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu
spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení
nariadenia SR č. 520/2010 Z.z.

Dodávateľ sa zaväzuje v školskom roku 2014/2015 umožniť odberateľovi odber ovocia a zeleniny
a výrobkov z nich v druhovej a množstevnej špecifikácii na 1 porciu na 1 žiaka/dieťa, vrátane výšky
doplatku plateného žiakom/dieťaťom na 1 porciu , z nižšie uvedeného zoznamu odporúčaných druhov
ovocia a zeleniny a výrobkov z nich:

Zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktoré sa poskytuje pomoc
Odporúčané množstvo
Por.č
Najvyššia úhrada
Druh
jednej
platené žiakom 20%
porcie na žiaka v g/l
v eurách/1 porcia
(s DPH)
1.

jablko

do 200 g

0,05

2.

hruška

do 200 g

0,05

3.
4.

broskyňa

do 200 g

0,05

marhuľa

do 200 g

0,07

5.

slivka

do 200 g

0,05

6.

čerešňa

do 200 g

0,08

7.

rajčina

do 200 g

0,06

8.

paprika

do 200 g

0,06

S.

reďkovka

do 200 g

0,03

10.

kaleráb

do 200 g

0,03

11

mrkva
ovocné
alebo

do 200 g

0,05

do 0,2 I

0,11

do 200 g

0,12

12.

zeleninové
šťavy 100%
13.

ovocné pyré

