Rámcová zmluva č. 114/2018
(ďalej len zmluva)
Uzatvorená podľa § 409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
I. Zmluvné strany
Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Menom predávajúceho koná:
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
Zapísaný:

OVD – ovocinárske družstvo
Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou
36 558 460
SK20201791728
Ing. Emil Schultz
Slovenská sporiteľňa a.s.
SK29 0900 0000 0050 7823 7959
v obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel Dr. Vložka č.10059/N

(ďalej len „dodávateľ“)

Odberateľ:

Obec Podhájska ako zriaďovateľ školského zariadenia
Materská škola, Poštová 328/6, Podhájska
Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska
Ing. Vladimír Bakoš - starosta obce
00309192
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK71 0200 0000 0017 9638 4058

Sídlo:
Zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „odberateľ“)
(dodávateľ a odberateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“).

II. Predmet zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predmetom zmluvy sú dodávky tovarov: ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl, na základe
objednávky kupujúceho, v súlade s aktuálne platnou „Príručkou pre žiadateľov“ o poskytnutí pomoci
v rámci programu školské ovocie a zelenina a s nariadením vlády SR č. 341/2009 Z. z. v znení
neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, podľa jeho objednávok dodať ovocie a zeleninu a výrobky z nich
v dohodnutom čase, kvalite, sortimente a množstve na dohodnuté miesto dodania určenej osobe a
zároveň previesť na odberateľa vlastnícke právo k tovaru.
V súvislosti s programom „ Školské ovocie a zelenina“ dodávateľ môže uskutočniť bezplatne pre
školské zariadenie osvetové činnosti spočívajúce napríklad v organizovaní exkurzií v ovocných
sadoch, potravinárskych závodoch, organizovaní ochutnávok, odborných prednášok a distribúciu
propagačných materiálov v rámci sprievodných opatrení programu školské ovocie a zelenina, podľa
možností dodávateľa.
3. Miestom dodania tovaru je Materská škola, Poštová 328/6, 941 48 Podhájska
4. Odberateľ sa zaväzuje:
- viesť riadnu evidenciu dodaného sortimentu ovocia , zeleniny a výrobkov z nich v rámci
programu a odobraté množstvá
dodávateľovi písomne
potvrdiť vyplnením hlásenia
o spotrebe
- osadiť na viditeľnom mieste vo svojom sídle informačnú tabuľu, z ktorej bude zrejmé, že
dodávky ovocia , zeleniny a výrobkov z nich do škôl a školských zariadení sú z časti
financované zo zdrojov Európskej únie
- tovar prevziať a zaplatiť zaň dodávateľovi kúpnu cenu za dodaný tovar.
III. Kúpna cena a spôsob fakturácie
1. Jednotková cena tovaru t.j. maximálne úhrady od žiakov nepresiahnu sadzby stanovené v Prílohe
č. 1 nariadenia vlády SR č. 341/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, resp. v aktuálnej „Príručke
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pre žiadateľov o poskytnutí pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok
2018/2019“.
2. Dokladom a prevzatí tovaru odberateľom je
prevzatie tovaru potvrdí odberateľ svojím podpisom.

dodací list

vystavený dodávateľom, pričom

3. Podkladom pre úhradu kúpnej ceny je faktúra vystavená dodávateľom ako daňový doklad.
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti
určené platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, má odberateľ právo vrátiť
faktúru dodávateľovi na prepracovanie. Lehota splatnosti faktúry sa počíta od doručenia faktúry
obsahujúcej náležitosti podľa tretej vety tohto bodu.
IV. Obchodné podmienky
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar kupujúcemu v súlade so zákonom NR SR č. 152/1995 Z. z. o
potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinovým kódexom SR.
2. Odberateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodania akosti, štruktúry
alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2018 do 30.6.2019.
4. Zmluvné strany sa dohodli na prolongácii tejto zmluvy pre každý nasledujúci školský rok po jej
podpise, ak ktorákoľvek zmluvná strana najneskôr 3 mesiace pred ukončením jej platnosti neoznámi
písomne druhej zmluvnej strane, že platnosť zmluvy končí posledným dňom príslušného školského
roka.
V. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá. Pred uplynutím tejto doby zaniká:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy; ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy
v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto
zmluvy,
c) písomnou výpoveďou; túto zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať bez
udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť odo dňa doručenia
výpovede druhej zmluvnej strane.
2. Túto zmluvu je možné meniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku zmluvy.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na webovej stránke školy, alebo jej zriaďovateľa, pričom podlieha povinnému
zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dve pre každú zmluvnú stranu.
5. Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli, bola uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nápadne
nevýhodných podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.
Dvory nad Žitavou, dňa 01.06.2018
Za dodávateľa :

....................................................................
Ing. Emil Schultz – predseda družstva

Podhájska, dňa 09.07.2018
Za odberateľa:

.................................................................
Ing. Vladimír Bakoš – starosta obce
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