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I. Zmluvné strany

obchodné meno: EMATRADE s.r.o
sídlo: Krosnianska 79, 040 22 Košice
IČO: 46954767
IČ DPH: SK 202%70495
DIČ: 2023670495
zapísaný:OU-KE-OZPl-2015/012046-2, vložka č.31286N,
73868
Bankové spojenie: Tatra Banka
Číslo účtu: SKl l 1100 0000 0029 2089 4085
BIC:

č.živnostenského

registra 820-

zastúpený: Erik Leško- konateľ

a k o dodá v ate

ľ (ďalej

len dodávateľ)

a
Mesto Prešov, Hlavná č. 73, 08001 Prešov
V zastúpení : Ing.Andrea Turčanová, primátorka
IČO : 00327646
DIČ : 202122567
Číslo účtu:
ŠJ Haburská SK86 7500 0000 0040 0859 9837

a k o o db e r a t e ľ

(ďalej

len odberateľ)
I. Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať ovocie a zeleninu a výrobky
z nich, spÍňajúce predpísané požiadavky na kvalitu, bezpečnosť bez vykazovania zjavných
kvalitatívnych nedostatkov, v presnej špecifikácii a v súlade s platným nariadením vlády SR
o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
pre deti a žiakov v školských zariadeniach pre školský rok 2019/2020 a v súlade
s Národnou stratégiou Slovenskej republiky pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny
u detí a žiakov v školách - "Školské ovocie" pre školský rok 2019/2020 a záväzok
odberateľa uvedený predmet zmluvy odoberať za dohodnutých zmluvných dojednaní
a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu. Dodávateľ sa zaväzuje v školskom roku 2019/2020
umožniť odberateľovi odber ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, v druhovej a množstevnej
špecifikácii na l porciu na l žiaka/dieťa, vrátane výšky doplatku plateného žiakom/dieťaťom
na l porciu, zo zoznamu odporúčaných druhov ovocia a zeleniny a výrobkov z nich,
uvedeného v platnom nariadení vlády SR č. 200 l 2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na
dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov
v školách (ďalej len "nariadenie vlády"), určeného pre školský rok 2019/2020.
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II. Množstvo dodávky

l. Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo dodávaného predmetu zmluvy sa bude riadiť
počtom prihlásených žiakov/detí odberateľa a počtom porcií na l žiaka/dieťa odberateľa v
danom mesiaci. Maximálny odber na I žiaka/dieťa budú 2 porcie týždenne, pričom
dodávky spracovaného ovocia a zeleniny nepresiahnu 50% podiel, ktorý je sledovaný
dodávateľom počas jednotlivých realizačných období dodávok OZ.

III. Cena a platobné podmienky

l. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je určená v súlade s aktuálne platnými právnymi
predpismi, na ktorú bude odberateľ (jeho žiaci/deti) doplácať sumu určenú nariadením
vlády pre daný školský rok. Kúpnu cenu dohodnutú v zmysle predchádzajúcej vety, je
možné zo strany dodávateľa jednostranne meniť len na základe zmeny platných právnych
predpisov na predmet zmluvy vzťahujúcich a to dňom ich účinnosti.
2. V jednotkovej cene za l porciu predmetu zmluvy sú zahrnuté aj dopravné náklady.
3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že kúpnu cenu podľa bodu l. tohto článku bude
dodávateľ spolu s DPH v zákonom stanovenej výške, účtovať odberateľovi po každej
dodávke faktúrou, na základe súhrnného dodacieho listu. Splatnosť jednotlivých faktúr
bude 14 dní odo dňa ich doručenia.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak odberateľ bude v omeškaní s úhradou
splatných faktúr, má dodávateľ právo pozastaviť nasledujúcu dodávku, pričom
o pozastavení objednávky včas /24hod vopred/ informuje odberateľa.
IV. Podmienky predaja

l. 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,
ktoré budú doručené dodávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred termínom dodávky vo
forme mailovej alebo faxovej korešpondencie, cez webový objednávkový portál
dodávateľa, alebo telefonicky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude odberateľovi dodávať predmet Zmluvy na
dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, v pracovných dňoch do jeho priestorov
nachádzajúcich sa na adresách zapojených Materských škôl bez právnej subjektivity:

•

ŠJ Haburská 9, Prešov- Nižná Šebastová

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.
"

..
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V. Doba trvania
l. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc !.dňom
(01.09.2019) a končiac posledným dňom školského roka (30.6.2020) po jej podpise
oboma stranami.
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VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

:~,\
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l.

Odberateľ

a.)

b.)
c.)
d.)

e.)

2.

sa zaväzuje:
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
že ovocie a zeleninu a výrobky z nich, na ktoré sa vzťahuje pomoc, budú určené len na
spotrebu žiakov/detí v škole
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
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.
že zabezpečí, že ovocie, zelenina a výrobky z nich budú spÍňať predpísané požiadavky
na kvalitu a nebudú vykazovať zjavné kvalitatívne nedostatky medzi dodaním
a výdajom

Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu u odberateľa za
dodržiavania záväzkov uvedených a opísaných v bode l. tohto článku.

účelom

3. V prípade, ak sa dodávateľ zapisuje do registra partnerov verejného sektora (ďalej len
"register") v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení
neskorších predpisov, prehlasuje, že je v registri zapísaný pri podpise tejto zmluvy a bude v
ňom zapísaný aspoň počas doby trvania tohto zmluvného vzťahu. Dodávateľ sa zároveň
zaväzuje zapísať sa do registra aj kedykoľvek počas trvania t()hto zmluvného vzťahu, pokiaľ
dôjde k takej zmene okolností, ktorá zápis dodávateľa do registra v zmysle zákona o registri
partnerov verejného sektora vyžaduje.
4.

Dodávateľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny, ktoré budú v
registri podľa bodu 3. tohto článku zmluvy vo vzťahu k nemu vykonané, a to do 3 dní
odkedy k zápisu zmeny do registra došlo.

5. Ak si dodávateľ nesplní povinnosti uvedené v bode 3. tohto článku zmluvy alebo ak
nastanú okolnosti uvedené v ust. § IS zákona o registri partnerov verejného sektora,
objednávateľ je oprávnený neplniť, čo mu ukladá táto zmluva, pričom nie je v omeškaúí a toto
neplnenie sa nepovažuje za porušenie zmluvy. Dodávateľ nie je oprávnený uplatňovať si v
tomto prípade voči objednávateľovi akúkoľvek náhradu škody alebo sankcie.
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l.

2.

3.
4.
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ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že podpisom tejto zmluvy rušia a zároveň zanikajú týmto
úkonom všetky doterajšie zmluvné vzťahy, ktoré táto zmluva v plnom rozsahu nahrádza
v prípade, že takéto zmluvné vzťahy boli medzi nimi skôr uzatvorené.
Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom odberatel' obdrží dva exempláre,
dodávate!' obdrží jeden exemplár a jeden exemplár obdrží Pol'nohospodárska platobná
agentúra.
Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Obch. zákonníka.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, že si túto zmluvu
prečítali, jej obsahu porozumeli, že dobrovpl'ne a slobodne bez nátlaku ju uzatvárajú a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda platnosť dňom jej podpisu a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

,.

V Košiciach dňa ........ .

S: 9 .

9.:.. ;,..L0

V Prešove dňa : ... P.r;(.: ..
Odberatel' :

Mesto Prešov
v zastúpení :
Ing. Andrea Turčanová, primátorka

v zastúpení 1 /
Erik Leškifkonatel'

c

r

Prfloha č. l
k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny
a výrobkov z nich pre školský rok 2019/2020
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Splnomocnené osoby k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre
školský rok 2019/2020

Školské stravovacie
zariadenie

Adresa školského
zariadenia

Splnomocnené osoby na právne
úkony
súvisiace
s objednávkou,
prevzatím tovaru a administráciou
týchto úkonov podľa tejto zmluvy

ŠJ pli Mš Haburská

Haburská 9, Nižná
Šebastová

Mária Rozmanová 051/77 642 72

