
3

ktoré budú doručené dodávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred termínom dodávky vo
forme mailovej alebo faxovej korešpondencie, v krajnom prípade telefonicky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude odberateľovi dodávať predmet Zmluvy na
dodávku ovocia a zeleniny a vý~ov z 1J.\@,- v pracovných dňoch ~o jeho priestorov
nachádzajúcich sa na adrese ~...,/...r: :M...9/.'JU. ..i..:..'tN.J...:s.(/.81!pričom dodávatel'
zabezpečí predmet Zmluvy na dodávku ovocia a itleniny a výrobkov z nich, podl'a
vlastného rozvozného plánu na vyššie uvedené miesto odberatel'a na vlastné náklady.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdávanie a preberanie predmetu Zmluvy na dodávku
ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, sa bude uskutočňovať na základe Súhrnného
dodacieho listu, ktorý budú podpisovať zodpovední zamestnanci oboch zmluvných strán.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktpými osobami pr.9 účely tejto-zmluvy a na strane
odberatel'a sú tťtu./ľ···· illr.S/W1.1iof/l..r. ..-: V.10~ ..C;) ..

VI.
Doba trvania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú so začiatkom odo
dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, minimálne do konca aktuálneho
školského roka.

2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že túto zmluvu môže písomne vypovedať ktorákoľvek
zmluvná strana, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 3 mesačná a
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane.

3. V prípade výpovede je dodávateľ povinný riadne a včas dodať predmet Zmluvy na
dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, ktorý bol odberateľom objednaný do konca
výpovednej lehoty. Odberatel' je povinný za takto dodané ovocie a zeleninu a výrobky
z nich zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Odberatel' sa zaväzuje:
a.) že nebude používať ovocie a zeleninu a výrobky z nich na prípravu jedál a ak bude

podávané spoločne s obedom bude viesť osobitnú evidenciu o spotrebe ovocia
a zeleniny a výrobkov z nich, na ktoré poskytuje EÚ pomoc na základe vyššie
uvedeného nariadenia

b.) že ovocie a zeleninu a výrobky z nich, na ktoré sa vzťahuje pomoc, budú určené len na
spotrebu žiakov/detí v škole

c.) že bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od
žiakov za ovocie a zeleninu a výrobky z nich, na ktoré sa vzťahuje pomoc

d.) že pri platbe žiakmi/deťmi za ovocie a zeleninu a výrobky z nich v rámci tohto
programu do škôl sa neprekročí najvyššia úhrada platená žiakmi/deťmi stanovená
platným právnym predpisom.

e.) že zabezpečí, že ovocie a zelenina a výrobky z nich budú splňať predpísané
požiadavky na kvalitu a nebudú vykazovať zjavné kvalitatívne nedostatky

2. Dodávatel' je oprávnený kedykol'vek vykonať kontrolu u odberateľa za účelom
dodržiavania záväzkov uvedených a opísaných v bode 1. tohto článku.


