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

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

Dodávateľ: PLANTEX, s r.o. 
Sídlo: 922 08 Veselé pri Piešťanoch 417 
Zast.: Ing. Marián Varga, konateľ, Ing. Ľubomír Lovrant, konateľ IČO: 
34141481 IČ DPH: SK2020389547 UniCredit Bank 

Zapísaný v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro. vložka 2060/T (ďalej 

aj iba ..dodávateľ“) 

Odberateľ: 02) É C t 
Sídlo: VAŕC/vy' ÓIA3 ft/ft/rfy C ■ 202, 0ó"2 ̂ 0 
Zastúpenie: IN&. JO*£F0/y / r) ébccirozZou^ 
IČO: QQôtff 
DIČ: jflji 

(ďalej aj iba „odberateľ“) 

PREAMBULA 

Vzhľadom na program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách v zmysle 
platnej legislatívy uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu. 

Plantex s.r.o. ako dodávateľ, má záujem o poskytovanie kvalitného ovocia a zeleniny na priamy 
konzum deťom a žiakom. Poskytovaním čerstvého ovocia a zeleniny a čerstvých ovocných a 
zeleninových štiav deťom a žiakom spoločnosť Plantex s.r.o. zabezpečuje zdroj príjmov vitamínov, 
potrebných pre zdravý vývoj detí a žiakov. 

Produkty dodávané v súčinnosti s touto zmluvou sú vypestované v Slovenskej republike. 
Spĺňa kvalitu v súlade s Potravinovým kódexom SR a nariadenia EK o obchodných normách. 

ČI. I. 
PREDMET ZMLUVY 

1) Na základe tejto zmluvy bude dodávateľ odplatne zabezpečovať pre odberateľa dodávku 
čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci EU programu Školské ovocia a zelenina, ktoré 
budú určené na priamy konzum deťom a žiakom, ktorí využívajú aktivity a činnosť odberateľa. 

2) V súvislosti s poskytovaním ovocia a zeleniny, dodávateľ ďalej môže na základe žiadosti 
odberateľa, uskutočniť bezplatne pre deti a žiakov, ktorí využívajú aktivity a činnosť odberateľa, 
osvetové činnosti spočívajúce napr. v organizovaní exkurzií v ovocných sadoch, v skladoch a v 
ostatných zariadeniach dodávateľa, zabezpečovať distribúciu propagačných materiálov, organizovať 
odborné prednášky na danú tému a pod. podľa možností dodávateľa. 



ČI. II. 
ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK 

(Predmet kúpy) 

1) Dodávateľ sa zaväzuje v rámci programu školské ovocie (v zmysle platnej metodiky PPA) 
zabezpečiť pre odberateľa dodávku čerstvého a spracovaného ovocia (ďalej len produkty) v rozsahu 
stanovenom metodickým postupom a platnou legislatívou. Celkové dodané množstvo v porciách je 
určené na základe Prehlásenia o počte žiakov. 

2) Dodávky produktov budú uskutočňované podľa plánu dodávateľa. Ak sa z organizačných 
dôvodov odberateľa musí meniť termín plánovanej dodávky produktov, je odberateľ povinný o tom 
informovať dodávateľa vopred. 

3) Skladovanie produktov zabezpečuje dodávateľ vo vlastných, resp. v prenajatých skladovacích 
priestoroch, ktoré spĺňajú základné hygienické a bezpečnostné predpisy. 

4) Distribúciu produktov zabezpečí na vlastné náklady dodávateľ, pričom čerstvé a spracované 
produkty bude dodávateľ dodávať priamo do sídla školských zariadení odberateľa a tieto školské 
zariadenia odberateľa zabezpečia distribúciu produktov pre svojich žiakov. 

5) Dodávky čerstvého ovocia, zeleniny, ovocnej šťavy a pyré budú zo strany dodávateľa 
zabezpečované pre odberateľa v priebehu školského roku 2017/2018 od mesiaca IX/2017. 

Dodávateľ je oprávnený prispôsobiť množstvo a časové intervaly dodávok produktov počas 
školského roka, s ohľadom na jemu pridelený strop individuálnej pomoci v príslušnom kalendárnom roku 
v rámci programu podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách. V prípade zmeny 
množstva alebo časových intervalov dodávok, je dodávateľ povinný o tejto skutočnosti informovať 
odberateľa. 

Špecifikácia dodávok 

Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre odberateľa na základe jeho požiadaviek dodávku 
čerstvého ovocia - jablko alebo hrušku v rozsahu 2x mesačne a dodávku spracovaného ovocia - 100% 
šťavu / pyré alebo sušené ovocie taktiež v rozsahu 2xmesačne. 
1 porcia na jedného žiaka, na jeden deň v požadovanom dni v týždni /buď čerstvé alebo spracované 
ovocie/. Dodávka jablka alebo hrušky maximálne do 200g, dodávku 100% - nej ovocnej šťavy 
(jablková, jablkovo-jahodová, jablkovo- višňová, jablkovo- ríbezľová, jablko- mrkvová, jablková s 
bazou čiernou, jablková s jarabinou) v rozsahu do 200ml, dodávku ovocného pyré (jablkové) v rozsahu 
do 200g. dodávku sušených lupienkov v rozsahu do 30g a to počas trvania školského roka 2017/2018 
počnúc mesiacom september/október. 

Kvalita dodaného ovocia zeleniny, 100% ovocnej šťavy a pyré bude I. triedy, ovocie bude 
zabalené v egalizovanom, hygienicky zabezpečenom obale. Na konzervovanie šťavy a pyré 
dodávateľ nepoužije chemické prvky, jej balenie pozostáva zo špeciálnych hygienicky 
nezávadných obalov. 

Časové obdobie dodávok je obdobie školského roku 2017/2018, t.j. najskôr od 04.09.2017 
do 29.06.2018. Dodávky budú realizované v požadovanom množstve odberateľa, maximálne 2- 
krát do týždňa v dohodnutých pracovných dňoch. 

6) Dodávky spracovaného ovocia a zeleniny nepresiahnu 50% podiel, ktorý je sledovaný 
uchádzačom počas jednotlivých realizačných období dávok OZ a kontrolovaný prostredníctvom počtu 
dodaných porcií a dodaných objemov ovocia a zeleniny a výrobkov 
z nich do jednej školy. Dodávky do jednej školy sú realizované jedným dodávateľom. 



Dodávateľ je oprávnený v prípade nových legislatívnych zmien týkajúcich sa programu školské ovocie 
v priebehu školského roka upraviť množstvo a dodávku produktov po dohovore s odberateľom. 

(Nadobudnutie vlastníckeho práva) 

7) Za odberateľa sú oprávnenými osobami na prevzatie dodávok produktov v jednotlivých 
školských zariadeniach odberateľa, odberateľom poverené osoby. Dodávateľ je povinný nechať si 
potvrdiť aspoň od jednej z uvedených osôb realizovanú dodávku s presne určeným množstvom dodaného 
tovaru podpisom na dodacom liste, pričom jedno vyhotovenie dodacieho listu si dodávateľ nechá pre 
seba a jedno vyhotovenie nechá odberateľovi. Prevzatím dodávky zo strany tu uvedených osôb prechádza 
vlastnícke právo k dodanému tovaru na odberateľa. 

Dodávateľ poskytne odberateľovi na požiadanie záznam o doručenej dodávke tovaru 
elektronickou poštou. 

(Kúpna cena a spôsob jej určenia) 

8) Kúpna cena produktov je stanovená hodnotami definovanými v Nariadení vlády SR. Kúpna 
cena stanovená v Nariadení vlády SR v zmysle neskorších zmien a doplnkov je maximálna a konečná. 
V nej sú zahrnuté aj náklady dodávateľa spojené s distribúciou, balením a skladovaním produktov, 
prípadne s inými činnosťami dodávateľa týkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy. 

Jednotková maximálna kúpna cena za 1 porciu ( do 0,2kg) dodaných jabĺk je U,05€ 
vrátane DPH, 1 porcia ( do 0,2kg) hrušiek 0,05€ vrátane DPH. Jednotková kúpna cena dodanej 
ovocnej šťavy (do 200ml) je 0,11 € vrátane DPH, jednotková kúpna cena dodaného ovocného 
pyré (do 200ml) je 0,12€ vrátane DPH, jednotková kúpna cena za sušené lupienky ( do 30g) je 
0,14€ s DPH. 

Dohodnuté jednotkové ceny sú definitívne a sú v nich zahrnuté aj náklady dodávateľa 
spojené s distribúciou, balením a skladovaním dodaného tovaru, prípadne s inými činnosťami 
dodávateľa týkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy. 

9) Odberateľ sa zaväzuje osadiť na viditeľnom mieste vo svojom sídle informačný plagát, z 
ktorého bude zrejmé, že dodávky produktov vymedzených touto zmluvou sú z časti financované 
Európskou úniou v rámci Programu podpory spotreby ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a 
žiakov v školách. Dodávateľ dodá informačný plagát odberateľovi. 

10) Za dodanie produktov, ako aj za aktivity zrealizované s cieľom osvety podľa čl. I. tejto zmluvy 
sa odberateľ zaväzuje vystaviť pre dodávateľa písomný doklad, v ktorom budú potvrdené prijaté dodávky 
produktov a vykonané aktivity súvisiace s osvetou. 

11) Cenu za dodané produkty vyúčtuje dodávateľ odberateľovi na základe dodacích listov zbernou 
faktúrou s náležitosťami riadneho daňového dokladu . Splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia. 
Odberateľ uhradí cenu za dodané produkty bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa, uvedený na 
faktúre. V prípade omeškania s úhradou ktorejkoľvek faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať 
odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Horeuvedené 
platí, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

12) V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú spôsob úhrady môže byť aj v hotovosti. 
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