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

císlo :

Dodávatel': FRUCTOP, s.r.o.
Ostratice c.144, 95634 Ostratice
ICO: 34106022
DIC: 2020418345
IC DPH: SK 2020418345
Bankový úcet: 6613643006/ 1111 UniCredit Bank Bratislava
Telefón: 038 -7688184, fax: 038 -7688244

V zastúpení: Ing. Miloš Šebo
Zapísaný v OR OS Trencín, oddiel Sro vložka c. 19026/R
(d'alej aj iba "dodávatel"')

Odberatel': Mesto Prievidza

Námestie slobody c. 14
971 01 Prievidza

V zastúpení: JUDr. Katarína Machácková - primátorka mesta

Bankové spojenie:
ICO:
DIC:
telefón:

vid' príloha c.l
318442
2021162814
vid príloha c.1

(d'alej iba "odberatel"')

PREAMBULA
Vzhl'adom na program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách v zmysle platnej

legislatívyuzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu.
Odbytové družstvo SK FRUIT, ako zástupca dodávatelov, má záujem oposkytovanie kvalitného cerstvého

aj spracovaného ovocia na priamy konzum detom a žiakom vplnom rešpekte princípov platných nariadení,
Národnejstratégie SR pre program" Školské ovocie".

Ovocie a výrobkyposkytované na základe tejto zmluvy majúpóvod vSlovenskej republike, spínajú
normy kvality v súlade s Potravinovým kódexom SR a nariadenia EK o obchodných normách aje vypestované
výlucne clenskýmisubjektami Odbytového družstvo SK FRUIT .

Clenskými subjektami zapojenými do programu "Školské ovocie" ODPO SK FRUlT sú: FRUCTOP spol.
s.r.o. Ostratice,PD Tvrdošovce, OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory n. Žitavou, Pol'nohospodár Nové Zámky, a.s.

CI. I.

FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁ VANIA

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou
podl'a § 102 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.



CI.II.

PREDMET ZMLUVY

I) Na základe tejto zmluvy bude dodávatel'zabezpecovat pre odberatel'av rámci programu "Školské
ovocie" cerstvé ovocie -jablká a spracované ovocie v podobe 100%jablkovej štavy, ktoré budú urcené na
priamy konzum detom a žiakom.
2) Dodávatel' prehlasuje, že je oprávnený zabezpecovat dodávky OZ ako schválený uchádzac
platobnou agentúrouv zmysle platných nariadenívlády SR 341/2009Z.z.
3) Pri poskytovaní cerstvého ovocia bude dodávatel',pri príležitosti využívania vol'ného casu alebo v
rámci róznych vyucovacích predmetov, na požiadanie bezodplatne vykonávat pre deti a žiakov, ktorí
využívajú aktivity a cinnost odberatel'a, osvetu spocívajúcu v organizovaní exkurzÍÍ v ovocných sadoch,
v skladoch a v ostatných zariadeniach dodávatel'a, zabezpecovat distribúciu propagacných materiálov,
organizovat odborné prednáškyna danú tému a pod.

CI. III.

SPÓSOB POSKYTOVANIA DODÁVOK

I) Dodávky cerstvého ovocia a štiav podl'a cI. IV. tejto zmluvy a aktivity urcené na osvetu budú zo
strany dodávatel'a zabezpecované pre odberatel'a v priebehu školského roka na základe podpísanej
zmluvy medzi oboma stranami.
2) Dodávatel' zabezpecí dodávky podl'a ods. I tohto clánku najviac dvakrát za týžden pocas
školského roka, pricom pomer medzi cerstvým ovocím a spracovaným ovocím dodaným do jednej školy
je I: I Gablká: štava).
Dodávky budú realizované pravidelne, v den dohodnutý s dodávatel'om, na základe telefonickej
objednávky. Ak z organizacných dóvodov dodávatel' musí menit termín plánovanej dodávky ovocia je
povinný vopred informovat' odberatel'a.
3) Dopravnénáklady spojené s poskytnutímovocia ajablkovej štavy a vykonaním osvetovej aktivity
znáša dodávatel'.

CI. IV.

ŠPECIFlKÁCIADODÁVOK

I) Dodávatel' sa zavazuje, že zabezpecí pre odberatel'a dodávku odporúcaného množstva OZ pre
jedného žiaka na jeden den nasledovne:
a.) cerstvého ovocia v rozsahu do 0,20 kg najedného žiaka najeden den,
b.) dodávku 100%-nej jablkovej štavy v rozsahu do 0,20 I na jedného žiaka na jeden den a odberatel' je
ich povinný prebrat pocas trvania školského roka.

Kvalita dodaných jabÍk bude prvej triedy, jablká budú zabalené v egalizovanom obale -
nevratnom kartóne, alebo vratnom obale.

Kvalita 100%-nej jablkovej štavy je prvej triedy z cerstvo vylisovaného ovocia, neobsahuje
pridaný cukor, umelé sladidlá a iné prídavné konzervacné látky.

Jej balenie pozostáva zo špeciálnych plastických otváratel'ných obalov, ktoré sú uložené
v papierovej krabici.

Celkové dodané množstvo jabÍk v kilogramoch a jablkovej štavy v litroch je urcené na základe
objednávky Odberatel'a, ktorú vykonáva na základe poctu žiakov/porcií, pricom Dodávatel' sleduje
a usmernuje dodržiavanie pomeru I: I Gablká : štava) v rámci dohodnutého casového obdobia - l.Q.
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2) Skladovanie ovocia ajablkovej štavy zabezpecuje dodávatel' vo vlastných, resp. v prenajatých
skladovacíchpriestoroch, ktoré spÍnajúzákladné hygienickéa bezpecnostné predpisy.
3) Distribúciu jabÍk a jablkovej štavy zabezpecia spolocne vzájomnou súcinnostou odberatel'
a dodávatel', pricom dodávatel' zabezpecí na vlastné náklady dopravu jabÍk ajablkovej štavy do sídla
odberatel'aa odberatel' zabezpecí sprostredkovaniejabÍk a jablkovej štavy pre žiakov.
4) Casovéobdobie dodávokje obdobie školskéhoroka, t.j. od 02.09. do 15.06.
Dodávky budú realizované v množstvách požadovaných odberatel'om lx krát do týždna, v den urcený

podl'atelefonickejdohody.
(Nadobudnutie vlastníckeho práva)

5) Za odberatel'asú oprávnenými osobami na prevzatie dodávokjabÍk a jablkovej štavy:

Meno a priezvisko,kontakt (vid' príloha c.1).

Dodávatel' je povinný nechat si potvrdit aspon od jednej z uvedených osób realizovanú dodávku s presne
urceným množstvo dodanýchjabÍk ajablkovej štavy podpisom na dodacom liste, pricom dve vyhotoveni a
dodacieho listu si dodávatel' nechá pre seba a dve vyhotoveni a nechá odberatel'ovi. Prevzatím dodávky
zo strany tu uvedených osób prechádza vlastnícke právo k dodaným jablkám a jablkovej štave na
odberatel'a.

Dodávatel' nezodpovedá za vady vzniknuté v zariadení odberatel'a.
Zjavné vady (chýbajúci tovar; viditel'né poškodenie, atd'.) je odberatel' povinný ihned' vyznacit na
dodacom liste pri preberaní dodávky s podpisom zodpovedného pracovníka.
Iné chyby reklamovat písomne, v najkratšom možnom case od prebratia dodávky ovocia.

(Kúpna cena a sposob jej urcenia)

6) Zmluvnýmistranami dohodnutájednotková kúpna cena za 0,20 kg dodanýchjabÍk
je 0,05EUR vrátane DPH, jednotková kúpna cena dohodnutá za 0,20 litra jablkovej štavy je 0,15 EUR
vrátane DPH.

V tomto clánku dohodnuté ceny za 0,2 kg jabÍk a za 0,20 litra jablkovej štavy sú definitívne a sú v nich
zahrnuté aj náklady dodávatel'a spojené s distribúciou,balením a skladovaním dodaného tovaru, prípadne
s inými cinnostami dodávatel'atýkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy.
7) Odberatel' sa zavazuje osadit na viditel'nom mieste vo svojom sídle informacnú tabul'u, z ktorej
bude zrejmé, že dodávky ovocia ajablkovej štavy sú z casti financované Európskou úniou. Dodávatel'sa
zavazujedodat túto informacnútabul'u odberatel'ovido 30 dní od prvej dodávky.
8) Za dodané ovocie a jablkovú štavu, ako aj za aktivity zrealizované s ciel'om osvety podl'a cI. II.
tejto zmluvy sa odberatel' zavazuje vystavit pre dodávatel'a písomný doklad, v ktorom budú potvrdené
prijaté dodávky cerstvého ovocia a vykonané aktivity súvisiace s osvetou.
9) Cenu za dodané ovocie a jablkovú štavu vyúctuje dodávatel' odberatel'ovi na základe dodacích
listov faktúrou s náležitostami riadneho danového dokladu vždy k poslednému dnu mesiaca, v ktorom
boli dodávky realizované. Splatnost faktúryje 30 dní od jej vystavenia. Odberatel' uhradí cenu za dodané
jablká ajablkovú štavu bezhotovostným prevodom na úcet dodávatel'a, uvedený na faktúre. V prípade
omeškania s úhradou ktorejkol'vek faktúry je dodávatel' oprávnený úctovat odberatel'ovi úroky
z omeškaniavo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý den omeškania.

CI.V.

ZÁ VÁZNÉ PREHLÁSENIE

I. Podl'anariadeniaKomisie (ES) c. 288/2009 sa Odberatel' zavazuježe :
a) nebude používat' dodané ovocie a štavy na prípravu jedál v zariadení, na ktoré poskytuje EÚ

pomoc na základe vyššie spomenutéhonariadenia,
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b) ovocie a štavy, na ktoré sa vztahuje pomoc, budú urcené len na spotrebu detí a žiakov v zariadení
odberatel'a ( program "Školské ovocie")

c) bude viest oddelenú evidenci u o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov v programe
školské ovocie

d) pri platbe žiakmi za dodané ovocie a štavy v rámci tohto programu do škol sa neprekrocí
najvyššia úhrada platená žiakmi/detmi stanovená nariadením vlády SR c.34112009 Z.z.

e) odobraté množstvo ovocia na ktoré sa vztahuje pomoc je obmedzené na 0,20kg porciu ovoci a na
den a žiaka alebo na 0,20 I štavy na den a žiaka zapísaného v škole na vyucovací den.

2. Odberatel' cestne prehlasuje, že si nebude nárokovat' na dotáciu z prostriedkov EÚ a ponechá toto
rozhodnutie na dodávatel'a.

3. Odberatel' zároven prehlasuje, že nebude spolupracovat súcasne aj s iným dodávatel'om rovnakých
komodít podl'a cI. I. bod 1. tejto zmluvy v programe "Školské ovocie".
4. Odberatel' sa zavazuje nahradit' škodu dodávatel'ovi z titulu odobratia podpory z EÚ v prípade, že
kontrolný orgán zistí porušenie závazkov odberatel'a uvedených v clánku IV. a V. tejto zmluvy.

CI.VI.

INÉ DOJEDNANIA

1. Odberatel' sa zavazuje predložit dodávatel'ovi formulár "Cestné vyhlásenie školy" v dvoch
vyhotoveniachv lehote najnes'kordo 5 dní odo dna dorucenia formuláru.
2. V prípade, že sa škola rozhodne riešit realizáciu dodávok OZcez školskújedálen, spinomocní
školskújedálen na plnenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z realizácie programu školské ovocie.
3. Odberatel' predloží sumárny výkaz odberu produktov na program školské ovocie -"Hlásenie
školy o spotrebe ovocia, zeleniny a výrobkov z nich" vždy na konci dohodnutéhoobdobia a to najneskor
do 14 dní po skoncení tohto obdobia.
4. Dohodnutým casovým obdobímje :
a.) od 1. septembrado 31. decembra
b.) od I.januára do 31. marca
c.) od l.aprílado 30.júna

CI.VII.

ZÁ VERECNÉ UST ANOVENIA

1) Dnom podpísania tejto zmluvy sa ruší kúpna zmluva zo dna 3.11.2010.
2) Nová kúpna zmluva so zapracovanými zmenami, ktoré vyplynuli z nariadenia vlády SR c.
520/2010Z. z., ktorým sa mení a dopÍna nariadenie vlády SR c. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na
podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách
nadobudneúcinnost dnom nasledujúcompo jej zverejnení..
3) Dodávatel' a odberatel' sa zavazujú navzájom sa informovat o doležitých skutocnostiach, ktoré
možu ovplyvnit plnenie tejto zmluvy.
4) Každá zo zmluvných strán može vypovedat túto zmluvu bez udania dovodu s 3-mesacnou
výpovednou lehotou. V prípade závažného alebo opakovaného porušenia tejto zmluvy má druhá strana
právo zmluvu vypovedat s 2-mesacnou výpovednou lehotou,pri obzvlášt závažnom porušení s okamžitou
platnostou. Výpovedná lehota zacína plynút odo dna dorucenia výpovede druhej strane.
5) Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu urcitú do 30.6. 2011.
Táto zmluva može byt' zmenená len písomnýmidodatkami podpísanýmiobidvomi zmluvnýmistranami.
6) Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú obidve zmluvné strany riešit prednostne
vzájomnoudohodou.
7) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni ani za inak
nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak coho ju v dvoch
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rovnopisoch,z ktorých každý sa považuje za originál, vlastnorucne podpisujú. Jedno vyhotoveniezmluvy
je urcené pre dodávatel'aa jedno pre odberatel'a.

8) Kontaktnáosoba pri spísaní zmluvy a zmene dát (adresa, císlo úctu..)

............................................................................................................................................................

9) Kontaktnáosoba odbytu za Dodávatel'a:
Meno: p. Gális Igor
Tel. císlo: 038- 768 8430
Mobil: 0911 153041

V Prievidzi , dna ../ff:.J!t:..#.11.....

fRUCTOPspol. s r.O.
956 4 OSTRATlCE144

...::~~s~::~.".............
za dodávatel'a JUDr. Katarína Machácková

primátorka mesta
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