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II.
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich je/bude záväzok
dodávateľa dodávať ovocie a zeleninu a výrobky z nich, splňajúce predpísané požiadavky na
kvalitu, bezpečnosť bez vykazovania zjavných kvalitatívnych nedostatkov, v súlade
s aktuálne platnými právnymi predpismi a záväzok odberateľa predmet zmluvy odoberať za
nižšie uvedených zmluvných dojednaní a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu.

III.
Množstvo dodávky

1. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že množstvo dodávaného predmetu Zmluvy na
dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, sa bude riadiť počtom prihlásených
žiakov/detí odberateľa a počtom porcií na 1 žiaka/dieťa odberateľa v danom mesiaci.
Zmluvné strany sa dohodli na minimálnom odbere na 1 žiaka/dieťa a to 2 porcie mesačne,
maximálny počet porcii na žiaka/dieťa, ako aj vzájomný pomer medzi čerstvým ovocím
a zeleninou a spracovaným ovocím a zeleninou, bude zmluvnými stranami osobitne
dohodnutý pre aktuálny školský rok v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi.

2. Dodávateľ bude predmet Zmluvy na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich,
distribuovať v termínoch podľa dohody apodľa dohodnutého množstva celkového
mesačného odberu (minimálne 2x mesačne a maximálne 2x týždenne).

3. Osoba oprávnená konať vo veciach administratívnych bude Ix mesačne hlásiť počet
prihlásených žiakov a počet porcii.

IV.
Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je/bude určená stranami zmluvy v súlade
s aktuálne platnými právnymi predpismi pre daný školský rok.

2. V jednotkovej cene za 1 porciu predmetu zmluvy sú zahrnuté aj dopravné náklady.
3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že kúpnu cenu podľa bodu 1. tohto článku bude

dodávateľ spolu s DPH v zákonom stanovenej výške účtovať odberateľovi po každej
dodávke na základe daňového dokladu, na základe súhrnného dodacieho listu. Splatnosť
jednotlivých daňových dokladov bude do 7 dní odo dňa ich vystavenia.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak odberateľ poruší svoje povinnosti uvedené a
opísané v čl. VII. bode 1. tejto zmluvy a dodávateľ bude z uvedeného dôvodu
sankcionovaný Pôdohospodárskou platobnou agentúrou alebo iným správnym orgánom,
tak v takomto prípade sankcia, ktorá bude zaväzovať dodávateľa na vrátenie finančných
prostriedkov alebo bude znamenať nepreplatenie dotovanej časti ceny, bude recipročne
uplatnená v plnej výške voči odberateľovi.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak odberateľ bude v omeškaní s úhradou
splatných daňových dokladov, má dodávateľ právo pozastaviť nasledujúcu dodávku, resp.
túto uskutočniť len na základe priamej platby.

V.
Podmienky predaja

1. Zmluvné strany sa dohodli, že počet, druh ovocia a zeleniny a výrobkov z nich a miesto
dodania bude bližšie vymedzený v jednotlivých písomných objednávkach odberateľa,


