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Názov: Fresco s.r.o.
Sídlo: Černyševského26,Bratislava, PSČ: 85 1 01
zast. Mgr. Peter Derzsi, konateť
tČo: +s 316 761
zapis, v Obchodnom registri OS Bratislava I,
oddiel Sro, vložka čis|o 62329lB
(ďalej aj iba,,dodávateť")

Odberatel':
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(ďalej aj iba,,odberateí")

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.
Fresco s.r.o., ako dodávatel, má zilljem o poskytovanie kvalitného ovocia a
zeleniny na priamy konzum deťom a žiakom v plnom rešpekte princípov, ktoými je inšpirovaná
Biela kniha o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a
obezitou, vydaná Komisiou Európskych spoločenstiev dňa 30. 05. 2007. Tento dokument
predstavuje aj pre Slovenskú republiku kťúčovú
strategickú prioritu do budúceho obdobia so
zameranim na tie opatrenia Európskej únie, ktoré vytvárajú a udržiavajú vnútorný trh, zároveň
identifikujú kťúčovéoblasti v každom sektore a odporučajúpostupnost' aproximácie legislatívy

členských krajín.
Poskytovaním čerstvéhoovocia, zeleniny a čerstvých ovocných a zeleninových štiav
det'om amládeži chce Fresco s.r.o. podporovat'zdravý životný štýl mladých l'udí azvyšovat'
u nich konzumáciu ovocia ako podstatného zdroja príjmu vitamínov dóležitých pre zdravý vývoj
l'udského organizmu.
Ovocie poskytované na základe tejto zmluvy má póvod v Slovenskej republike, alebo
členských štátoch Európskej únie, spíňa noímy kvality v súlade s Potravinovým kódexom SR
a nariadenia EK o obchodných normách.

Naša škola - ako odberatel' v programe Štotst é Ovocie, pósobí na územíSlovenskej
republiky.

CI.I.

PREDMET ZI/ILaVY

l) Na základe tejto zmluvy bude dodávatef odplatne zabezpečovat'pre odberateťa dodávku
ovocia, zeleniny a čerstvej ovocnej a zeleninovej št'avy, ovocného pyré (ďalej aj iba ,, ovocie"),
ktoré budú určenéna priamy konzum deťom a žiakom, ktorí využívajúaktivity a činnost'
odberateťa.

2)

Pri poskytovaní ovocia móže dodávateť, pri príležitosti využívania voťnéhočasu alebo v
rámci róznych vyučovacíchpredmetov, bezodplatne vykonávať pre deti a žiakov, ktorí využívajú
aktivity a činnosťodberatel'a, osvetu spočívajúcuv zabezpečovaní propagačných materiálov,
organizovať odborné prednášky na danú tému a pod.

čt. tt.
SPÓSOB POSKYTOVANIA ČEnSIVÉHOOVOCIA A OSVETY

1) Dodávky čerstvéhoovocia, zeleniny, ovocnej šťavya pyré podťa čl, il. tejto zmluvy a
aktivity určenéna osvetu budú zo strany dodávatel'a zabezpečovanépre odberatel'a v priebehu
školského roka2017l2018 od mesiaca September 2017.
2)

Dodávateť zabezpeči dodávky podfa ods. l tohto článku pravidelne počas školského
vyučovania maximálne 2x týždenne a to v pomeíe l:1 ovocie, ze\enina výrobky z ovocia
(šťavy, pyré, sušenélupienky), pričom ovocie zelenina a šťava,pyré alebo sušenélupienky budú
dodané v požadovanom množstve a balení. Celkový počet porcií móže byť mieme zvýšený v
prospech Čerstvéhoovocia. Zvýšenie čerstvéhoovocia je v súlade s cieťom programu podporovať zdrav é stravovacie návyky.

3)

Dopravné náklady spojené s poskytnutím ovocia a št'avy a vykonaním osvetovej aktivity

znáša dodávateť.

4) Prípadná bližšiašpecifikácia konkrétnych požiadaviek odberatel'a bude v písomnej forme,
po odsúhlasenídodávateťom, tvorit' neoddelitel'nú prílohu tejto zmluvy.
čt. ur.

špEcInrxÁclA DoDÁvoK
(Predmet kúpy)
1) Dodávateť sa zavázýe, že zabezpečípre odberatel'a na základe jeho požiadaviek,
dodávku čerstvéhoovocia alebo zeleniny vrozsahu 1 porcie na jedného žiaka najeden deň
maximálne do 2009, dodávku 100%-nej ovocnej šťavy (iablková, jablkovo-jahodová,
jablkovo-višňová, jablkovo- ríbezl'ová, jablkovo- mrkvová, jablková s bazou čiernou,
jablková s jarabinou) v rozsahu 0,20 l na jedného žiaka na deň, dodávku ovocného pyré
fiablkové) v rozsahu 1 porcie na jedného žiaka na deň, maximálne 2009, dodávku sušených
lupienkov (iablkové) v rozsahu 1 porcie na jedného žiaka na deň, maximálne 30g a to počas
trvania Školskéhoroka 201712018 počnúcmesiacom september. Kvalita dodaného ovocia
bude prvej triedy, ovocie bude zabalené v ega|izovanom, hygienicky nezávadnom obale. Tak isto
aj kvalita

l0O%-nej ovocnej št'avy a pyré bude prvej triedy, na konzervovanie šťavy a pyré nepoužije
dodávateť chemické pryky, jej balenie pozostáva zo špeciálnych hygienicky nezávadných
plastických otvárateťných obalov. Celkové dodané množstvo ovocia a pyré v kilogramoch a
šťavyv litroch je určenéna základe počtu žiakov odberateťa a jeho požiadaviek. Na základe
uvedených kritériísa zmluvné strany dohodli, že dodávateť dodá odberateťovi v priebehu
školského roka 2017 l201 8 od mesiaca september požadovanémnožstvo ovocia, zeleniny, šťavya
pyré podl'a počtu žiakov apožiadaviek odberateťa.

2)

Odberatel' sa zavázaje distribuovat' žiakom ovocie, zeleninu a výrobky z ovocia
(ovocna št'ava alebo pyré) tak, že v rámci 1tyždňa budú žiakom dodávané v pomere 1:1.
(znamená to, že v jednom týždni žiak dostane 1x porciu ovocia alebo zeleniny a lx porciu
ovocnej šťavyalebo pyré ). Ak z organizaóných dóvodov dodávateť musí menit' termín
plánovanej dodávky ovocia je povinný vopred informovať odberatefa, Dodávateť zabezpeói
realizácil dodávok v množstve a v časových intervaloch v súlade s pridelenými finančnými
prostriedkami tak, že prispósobí frekvenciu dodávok pre rovnomerné poskytovanie ovocia a
výrobkov zovocia deťom počas celého školskéhoroka.

3)

Distribúciu ovocia

4)

Časovéobdobie dodávokje obdobie školského roka2017l20l8, tj. najskór od04.09.2017

a

št'avy zabezpečia spoločne vzájomnou súčinnosťouodberatel'

pričom dodávateť zabezpeói na vlastné náklady dopravu ovocia, šťavya pyré do
sídla odberateía a odberateť zabezpeči distribúciu ovocia a šťavy pre žiakov.

a dodávateť,

do 29.06.2018. Dodávky budú rea|izované v množstvách požadovaných odberateťom maximálne
2-1<íát do týždřn, a to v dohodnutých pracovných dňoch.

(Nadobudnutie vlastníckeho práva)
5) Dodávatel' povinný nechat' si potvrdiť aspoň od jednej z kompetentných osób
odberateťa rcalizovanll dodávku s presne určeným množstvom dodaného ovocia a šťavy
podpisom na dodacom liste, pričom 1 vyhotovenie dodacieho listu si dodávateť nechá pre seba
a l vyhotovenie nechá odberateťovi. Prevzatim dodávky a podpisom prechádza vlastnícke právo

je

na odberateťa.

(Kúpna cena a spósob jej určenia)
6) Zmluvnými stranami dohodnutá maximálna jednotková kúpna cena za 1 porciu (0,2 kg)
dodaných jabik je 0,05 EUR vrátane DPH, za 1 porciu (0,2 kg) hrušiek je 0,05 EUR vrátane
DPH, za l porciu (0,2 kg) sliviek je 0,05 EUR vrátane DPH, za 1 porciu (0,2 kg) rajčínje 0,06
EIJR 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 šťavyje 0,11 EUR vrátane DPH, jednotková kúpna cena dodaného ovocného pyré je
0,12 EUR vrátane DPH, jednotková kúpna cena dodaných sušených lupienkov 0,14 EUR vrátane
DPH V tomto článku dohodnuté jednotkové ceny sú definitívne a sú v nich zahrnuté aj náklady
dodávateťa spojené s distribúciou, balením a skladovaním dodanétro tovaru, prípadne s inými
činnosťami dodávateťa týkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy.

7) Odberatel' sa zavázýe osadit' na viditeťnom mieste vo svojom sídle informačnútabuťu, ak
ju ešte nemá, z ktorej bude zrejmé, že dodávky ovocia a šťavy sú z časti financované Európskou
úniou. Dodávateť sa zavázuje dodat' túto informačnútabuťu odberateťovi ak ju ešte nemá do
30.II.2Ol7 najneskór však do 3l pracovných dní po začati realizácie programu ,,Školskéovocie".

v
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8) cenu za dodané ovocie a šťawvyuěfuje dodávateť odberateťovi na zil<lade dodacích
listov faktúrou s náležitosťami riadneho Oariového ,dokladu vždy
kposlednému dňu mesiaca,
v ktorom boli dodávkY realizované. Splatnost' faktury je 14
dni od lej vystavenia. odberatel,
uhradí cenu za dodané ovocie a šťavubezhotovostnýnpievodom
na tr8ei aoaavateťa uvedený na
faktúre alebo v hotovosti príjmovým dokladom,.

čl rv.

zÁvnnnčNÉusTANovENIA

l)

Doďávatel'aodberatel' sazavázujúnavzájom sa informovať od6|ežltých
skutočnostiach,
ktoré móžu ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

2) KaŽdá zo zmluvných strán móže vypovedať tuto zmluvu bez udania dóvodu s l_mesačnou
výPovednou lehotou. V PdPade závaŽného alebo opakovanóho porušenia
tejto zmluvy má druhá
strana Právo zmluvu vyPovedať s l-týŽdňovou výpovednou
lehotou. Výpóvedná lehota zaóína
plynút'odo dňa doručenia výpovede druhej síane .
3)

Táto zmluva móŽe byť zmenená len písomnými dodatkami poclpísanými
obidvomi

zmluvnými stranami.

4)

PríPadné sPory vYPlývajice ztejto zmluvy budú obidve zmluvné
strany riešiť prednosfire
vzájomnou dohodou.

5) , Zmluvné stranY PrehlasujÚ,
napadne
rovnopis
zmluvy j
6)

Že zm|uvu uzatvorili slobodne a vážne,nie v tiesni anj za
inak
asia, na znak čoho ju v dvoch
e
podpisujú. Jedno vyhotovenie
pre

obs
za

Táto zmluvasauzaŇára na dobu určitúškolský rok2017/2018.

Dňa

Mgr. Peter Derzsi, konatel'
za dodávatel|a

za oďleratel'a

