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Rámcová k pna zmluva
na dodávky ovocia školsk, m a predškolsk, m zariadeniam

uzatvorená podta 409 a nasl. zákona číslo 513/199I Zb, v platnom znení (d'alej len Obchodn'

zákonník) medzi

predávaj cim:
obchodné meno:
síd lo:

lČo:
IČ DpH:
DIČ:

zapísa nri:

Bankové spojenie:
Čislo rjčtu/IBAN
BlC:

zastri pe n\ :

osoba oprávnená rokovať:
(d'a lej le n,, pre d óvaj ťlci " )

a

kupujricim:
obchodné meno:

síd Io:

lČo:
DlČ:

Zapísa ny :

Zastripen,:
(d'alej le n,,ku puj(lci" )

GAS Familia, s.r.o., Stará [ubovňa
Prešovská 8, 064 01 Stará lubovňa
31 691 552
SK202 0525727
2020525727
Obchodnri register vedeny Okresnym s rdom v Prešove

Oddiel: Sro, vložka číslo: L766/P
VÚg d.s., Stará lubovňa
SK91 0200 0000 0000 L240 L6o2

SUBASKBX - VÚB banka
lng. Štefa n Zima PhD., konatel' spoločnosti
lng. Jarostav Jurkovsk , obchodny ma nažér

Obec Rokycany
Materská škola škola
Obecny rad Rokycany 45, O82 4L
00 3277 oI

Obchodny register vedeny Okresn,im sridom v

Oddiel: vložka číslo: l
Ján Kovalik, starosta obce

účastníci tejto zmluvy sa v záujme zabezpečenia dostatoČného mnoŽstva ovocia od

predávajriceho pre kupuj ceho dohodli na uzatvorenítejto rámcovej k pnej zmluvy za nasiedujticich

podmienok:

čtánok l.

1,. predmetom tejto zmluvy sri opakované dodávky ovocia predávajricim kupujricemu podÍa

požiadaviek (druh, množstvo) kupujriceho realizované v srilade s nariadenie vlády Slovenskej

republiky č. t8gl2ot7 Z, z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribriciu mlieka, ovocia,

zeleniny a v, robkov z nich pre deti a žiakov v školsk, ch zariadeniach (d'alej len ,,nariadenie

vlády SR č. 18gl2ot7 Z. z."| a s visiacimi právnymi aktmi Európskej rinie a právnymi

predpismi SR, (ktoré s uvedené v metodickej príručke PPA).

2. Na základe tejto zmluvy je predávajrici oprávnen, pre kupujriceho, ako prevádzkovateÍa

školského alebo predškolského zariadenia, zabezpečiť podía svojich moŽností sprievodné

akcie a to:



L.

zabezpečenie ochutnávok ovocia a LOO % štiav u predávajriceho,
zabezpečenie návštev vo v, robnej prevádzke a sadoch predávaj ceho,
organizovanie vzdelávacích podujatí, ktoré s zamerané na vzdelávanie detí v oblasti
poínohospodárstva a zdrav, ch stravovacích návykov,
organizovanie tematick, ch podujatí pre žiakov, s ťaží a hier pre žiakov s tematikou
v, živov, ch hodnót ovocia a zeleniny,
organizovanie in, ch sprievodn,ch akcií zameran,ch na propagáciu zv,šenia spotreby
školského ovocia a zeleniny.

článok ll.
predávajrici sa zavázuje kupujricemu podía jeho písomn, ch alebo telefonick,ch objednávok
dodať ovocie (d'alej len ,,tovar") v dohodnutom sortimente, množstve a akosti na miesto
dodania (prevádzkovej jednotke kupujriceho alebo ním určenej osobe). Dodávku tovaru je

kupujtici povinn, predávaj cemu písomne potvrdiť na dodacom liste.

Kupujrici sa zavázuje predávajricemu za dodan, tovar zaplatiť kripnu cenu v zmysle

všeobecne závázn(lch právnych predpisov platn,ch v Slovenskej republike upravujricich
poskytovanie pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v matersk, ch Školách

a pre žiakov v základn, ch školách, a to na základe faktriry predávajriceho doruČenej
kupujricemu v lehote do 14 dníod jej doručenia.
Kupujtici v zastripení riaditeía školy, splnomocňuje vedricu školskej jedálne alebo
administratívnu pracovníčku na plnenie všetk, ch tiloh, ktoré vypl, vaj z tejto zmluvy v rámci

realizácie programu,,Školské ovocie" pre školsk, rok2OL8|2O19, splnomocnenie je sričasťou

tejto zmluvy ako Príloha č. 2.

Kupujrici sa zavázuje umiestniť na viditeínom mieste vo svojom sídle informačnti tabu[u,

z ktorej bude zrejme, že dodávky ovocia a spracovaného ovocia sri z časti financované
Európskou riniou. predávajrici sa zavázuje dodať trlto informačnrj tabuíu kupuj cemu do 30

dní od prvej dodávky.

článok lll.
!, V d'alších, touto zmluvou neupraven, ch právnych vzťahoch platia primerane ustanovenia

409 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu je možné meniť, Oopíňať iba písomnou formou po vzájomnej dohode oboch

zmluvn, ch strán formou písomn, ch dodatkov k nej.

3. Zmluva je platná a ričinná od podpísania oboma zmluvn, mi stranami do 30.6.2019.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom kupujrici obclrží jedno

vyhotovenie, dodávatel' druhé.
5. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujri, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, Že

táto zmluva je vyjadrením ich slobodnej a pravej vóle, a že táto zmluva nebola uzavretá

v tiesni ani za inak nev, hodn, ch podmienok pre ktor koívek z nich.

2.

3.

4.

V Starej lubovni,

Predávaj ci:

24.09.2oL8


