
K Ú P N A  Z M L U V A

uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov.

Č1.I
Zmluvné strany

Predávajúci:

Štatutárny zástupca: 
IČO:
IČ DPH:
Zapísaná:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 
Číslo telefónu: 
Prevádzka:

M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Michalovská 10,
073 01 Sobrance
Daniela Bujdošová, konateľka
36730866
SK2022310576
Okr. súd Košice I odd. s.r.o. vložka 19275/V

r_
VUB, a.s. pobočka Michalovce 
SK42 0200 0000 0026 9417 8653 
056/643 2663
ul. Lastomírska 2, 071 01 Michalovce 
na strane jednej / ďalej len predávajúci/

Kupujúci:
Sídlo:
Štatutárny zástupca: 
IČO:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
Číslo telefónu:

Materská škola S. H. Vajanského, Michalovce
S. H. Vajanského 5, 07101 Michalovce 
Anna Veľková, riad. školy 
35542128 
Príma banka a.s.
4260354006/5600
0908454009

na strane druhej / ďalej len kupujúci /

ČI. II
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov 
z nich do škôl a školských zariadení podľa požiadaviek odberateľa
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*

v rámci realizácie programu „ Školský program“ pre školské roky 
2019/2020-2022/2023.

2.2 Predávajúci je rozhodnutím PPA zo dňa 10.8.2018 pod číslom 
700/794/2018 schváleným uchádzačom v programe „ Školský program“ 
pre školské roky 2018/ 2019 -  2022/2023.

2.3 Predávajúci zabezpečí informačný plagát pre kupujúceho do 30 dní od 
prvej dodávky a tento sa zaväzuje osadiť na viditeľnom mieste vo svojom 
sídle informačnú tabuľu, z ktorej bude zrejmé, že dodávky ovocia, 
zeleniny a výrobky z nich do škôl a školských zariadení sú z časti 
financované z EÚ.

2.4 Kupujúci vyplní a potvrdí čestné vyhlásenie školy na predpísanom tlačive, 
v ktorom sa zaviaže, že:
a) bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach , spotrebe a úhradách 

za OZ
b) nebude používať OZ na prípravu jedál
c) zabezpečí, že ovocie, zelenina alebo výrobky z nich budú spĺňať 

predpísané požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a nebude vykazovať 
zjavné kvalitatívne nedostatky

d) že poskytne uchádzačovi informácie o prijatých a spotrebovaných 
množstvách OZ žiakmi

e) písomne oznámi predávajúcemu každú zmenu údajov
f) umožní vykonanie akejkoľvek kontroly oprávneným osobám 

v súvislosti so správnym vykonávaním programu „Školský 
program“

g) dodávky ovocia a zeleniny a výrobky z nich bude odoberať len od 
jedného schváleného dodávateľa a poskytovať najviac dvakrát 
týždenne.

ČI. III
Objednávacie podmienky

3.1 Objednávky na dodanie jednotlivých druhov tovaru /zoznam predstavuje 
vybrané druhy ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahuje pomoc/ a sú
v súlade s prílohou č. 1 ,ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

ČI. IV
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia je školská jedáleň pri Materskej škole S. H. Vajanského 
5 v Michalovciach.
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ČI. v
Termín plnenia

5.1 Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať tovar v 
dohodnutom sortimente a v lehotách určených touto zmluvou kupujúcemu 
na náklady predávajúceho z expedície dodávateľa tovaru do miesta 
prevzatia kupujúceho.

5.2 Dodávka sa považuje za splnenú jej prevzatím zo strany kupujúceho.

ČI. VI
Cena plnenia

6.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade s aktuálne platnými 
právnymi predpismi. Cena bude uvedená na faktúre v deň uskutočnenia 
dodávky.
V dohodnutej cene je zahrnutá aj cena za dopravu tovaru predávajúcim 
a cena za nevratné prepravné obaly.

ČI. VII
Platobné podmienky

7.1 Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar predávajúcemu uhradiť príslušnú 
finančnú čiastku na základe faktúry.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom prevode úhrad za dodaný 
tovar. Lehota splatnosti faktúr je do 14 dní od dodania tovaru.

7.3 Pri nedostatkoch zistených inšpekciou PPA, spôsobených kupujúcou 
stranou, finančné následky znáša kupujúci. Do 14 dní bude vystavená 
faktúra na dlžnú čiastku.

ČI. VIII
Dodacie podmienky

8.1 Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje kupujúcemu dodať tovar 
v súlade s objednávkou, odovzdať doklady v deň dodania tovaru, ktoré sa 
na tovar vzťahujú a umožniť tak kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke 
právo k tovaru v súlade s touto zmluvou a Obchodným zákonníkom.

8.2 Dodaný tovar musí zodpovedať kvalite a označeniu v súlade s právnymi 
normami a predpismi platnými v Slovenskej republike a v súlade
s Potravinovým kódexom.
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8.3 Kupujúci je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste prevzatia, 
v dohodnutom rozsahu a v dohodnutých lehotách. Prevzatie tovaru sa 
uskutoční za prítomnosti splnomocneného zástupcu kupujúceho, ktorý 
po dôkladnej kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole potvrdí svojim 
podpisom a pečiatkou na faktúre predávajúcemu prevzatie tovaru. Faktúra 
bude vyhotovená v 4 exemplároch./ 2x pre kupujúceho, 2x pre 
predávajúceho/.

8.4 Kupujúci má právo tovar odmietnuť, neprevziať v prípade nevyhovujúcej 
hmotnosti a akosti tovaru, alebo ak tovar nespĺňa požiadavky vyplývajúce 
z platných štátnych noriem, zdravotných, hygienických a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli na podávaní tovaru max. 2 x týždenne,
v rámci programu „Školský program“, pričom pomer dodávok medzi 
čerstvým a spracovaným ovocím a zeleninou je 1 :1 .

ČI. X
Záverečné ustanovenia

10.1 Táto zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania obidvoma 
zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu určitú, a to od 02. 09. 2019 
do 30. 06. 2023.

10.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, dva dostane kupujúci a 
jeden predávajúci. Vo všetkých prípadoch ide o originálne zmluvy.

10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne, s jej obsahom sa 
stotožnili, obsahu porozumeli, že ju neuzatvárajú v tiesni, ani za ináč 
nevýhodných podmienok.

v Michalovciach, dňa

Štatutárny zástupca predávajúceho: Štatutárny zástupca kupujúceho:

Daniela Bujdošová -  konateľka Anna Veľková -  riad. školy
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