
DoHoDA o NAHRADENÍ ooľnnł;Šmrĺo zAvÄzxu NorľÝvĺ
zĹvĺzxoĺvĺ

uzatvoľená podľa S 570 a nasl. zákona č.40/1'964zb' občiansky zákonník v znení neskorších pľedpisov

Medzi zmluvnými stľanami pôvodne označenými ako

Poskytovateľ:
Síđ1o:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
V zastúpení:
Zapisanáv:

(Ďalej aj ako ,,Posk5rtov ateľ")

Pľíjímatel':

Síđ1o:
IČo:
DIČ:
V zastúpení

oľganika s.ľ.o.
Slnečná 3467 /8,921' 01' Piešťany
44555156
2022731293
Sbeľbank Slovensko, a.s'
sK59 3100 0000 0042 0005 3818
Mgĺ. et Mgr. Petra Vnuk, MPH, MHA, konatelka
obch. ľegistri okĺesného súđu Tľnavą odd. Sľo, vl. č.23072/T

Obec Miloslavov
pľe Materskú školu' 900 42 Miloslavov 87
časť Alžbetin Dvor a časť Miloslavov kóđ školy: 710001754
aZákJađnú školu, Alžbetin Dvor 81' 900 42 Miloslavov
kód školy: 710055420
Alžbetin Dvoľ ].8L,900 42 Miloslavov
00304948
2020662182
Milan Baďanský, starosta obce

@ĺej aj ako,,Prliimateľ")

I.
Medzi Poskytovateľom a Pľijímateľom bola dňa 3L.08.2015 ĺzafrĺoľená Znĺ.llĺlĺa o
zabezpeč'ení mliečnych qýľobkov č. 2015028, predmetom ktoľej bola realizácia dodania
a pľedaja mlieka a mlieÔrych výľobkov uvedených v naĺiadení vláđy SR č. 339/2008 o
poskytovaní pomoci na podporu spotľeby mlieka a mliečnych výrobkov pľe deti v
mateľských školácĘ pľe žiakov na zákLadných školách a pľe žiakov na stľedných školách
v znení neskoľších pľeđpisov v ľámci pľojektu ,,Školsky mliečrly program" a to na záklađe
právoplatrého rozhodnutia Pôdohospodáľskej platobnej agenfuĺy na poskytovanie
projektu ,,Školslcy mliečľry program" formou pľaviđelných dođávok tovaru poďa
jednotlivých písomných alebo telefonických objednávok Kupujúceho.

II.
Zmluvné strany pri plĺrení povinností vyplývajícicll. zo Zm7uvy o zabezpečení mliečnych
výľobkov č..2015028 zo đř:n 30.8'2015 postupovďi podľa nariadenia vlády SR č. 339/2008
Z.z. o poskytovaní pomoci na podpoľu spotľeby mlieka a mliečnych výrobkov pľe deti v
mateľských školác}u pľe žiakov na záklađných školách a pre žiakov na stľedných školách
v zneĺli neskoľších pľedpisov. Dňa 01.08.2017 bolo pľedmebré naľiađenie zrušené
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a nahľadené nowým naĺiadením vlády sR č. L89/2oL7 Z.z. Slovenskei ľepubliky o
poskytovaní pomoci na dodávanie a distľibúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov
z nich pre deti a żiakov v školských zariadeniach v znení neskorších pľedpisov.

Poskytovateľ ýmto vyhlasuje, Že dôvodom nahľadenia pôvodného záväzku novým
záväzkorn je výlučne legislatívna Zmena pľávnych predpisov upravujúcich práva
apovinností zmluvných stľán vyplývajúcich zoZm\ĺvy o zabezpeč'eni mliečnych
výľobkov č.2015028, ktoľými sa zaváđzajú nové povinnosti zmluvných stľán.

Vzhľađom na vyššie uvedené skutočnosĘ sa Zm]uvné stľany tejto Dohody dohodli' že
doterajší záväzok vyptývajnci zo Zrnlavy o zabezpečení mliečnych qýľobkov č. 20L5028
sa

NAHRÁDZA
novým záväzkoĺn, ktoľej znenie je nasledovné :

zMLUvA o z ABEŁPEČENÍ MLIEČI{YCH \.ýRoBKov
uzavtetáv zmysle S 269 ods. 2 obchodného zákonníka

Poskytovateľ:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
V zastúpení:
Zapísanáv:
Telefón:
e-mail:

(Ďa1ej v Zmluve len ako,,Poskýovateľ")

Pľijímateľ:

Kód školy:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie
IBAN:
V zastupení:
Telefón:
E-mail:

oľganika s.ľ.o.
Slnečná 3467 /8,92'l' 0'l' Piešťany
44555156
2022731293
Slovenská spoĺiteľňą a.s.

sK38 0900 0000 0051 2120 M32
Mgr. etMgľ. Petľa Vnuk, MPH, MHA, konatelka
obch. registľi okĺesného súdu Tľnava, odd. Sľo, vl. č.23072/T
0948 M8066
objednavka@oľganika. sk

Obec Miloslavov
pľe Mateľskú školu, 900 42 Miloslavov 87
710001754
AlŽbetin Dvoľ ]'81, 900 42 Miloslavov
00304948
2020662182
Prima banką a.s.

sK45 5600 0000 0018 7740 401.4

Milan Baďanský, staľosta obce
0907 711.830
obec@miloslavov.sk

(Ďalejv Zmluve len ako ,,Pńjimateľ")
Poskytovateľ a PľijímateÍ ďalejv Zmluve aj ako ,,zĺnluvné strany"
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uzaťaorili ttito Zmluau o zabezpečení mliečnych uýrobkoa (ďalej len ,flmluua")

PREAMBULA
Poskytovateľ je obchodná spoločnosť, ktoľá má opĺávnenie podnikať a zaobetá sa
disťľibúciou mlieka a rrliečnych výrobkov a ktorá vo vlastrom mene alebo v zast(lpeni
viaceľých osôb zabezpečuje pre žiakov činnosti dodávanie a distribúciu mlieka a mliečnych
v1i1obkov podľa čl. 4 ođs' 1 písm.. a) a č1. 5 ods. 1. písm. a) delegovaného naľiađenia Komisie
(EU) 2017 /40, ktorým sa dopĺňa naľiadenie Euľópskeho parlamentu a Rady @Ú) č.
1308 / 2013 a ktorým sa mení vykonávacie nariađenie Komisie Gq č. 9o7 / 201'4.

Poskytovateľovi bolo vydané ľozhodnutie o schválení žiadosti podľa S 3 ods. 2 písm. c)
naľiadenia vIáđy SR č. 339/2008 o poskytovaní pomoci na podpoľu spotreby mlieka a
mliečnych výľobkov pľe deti v mateľských školách, pĺe žiakov na základných školách a pľe
žiakov na stredných školách v znení neskorších pľeđpisov, pĺičom v súlađe s ním je
oprávnený zabezpečovať dodávky mlieka a mliečnych výłobkov do škôl v súlade s
naľiadením vlády sR č' 189 / 2017 Z.z. v ztrcni neskoľších pĺedpisov.

Prijímateľ je mateľská' záIďadná ďebo stľeđná školą ktorá za ýmto účelom uzatvoľila túto
Zmluvu.

Zmluvné strany sa zaväzlljú pľi plnení svojich ptáv a povinností podľa tejto Zmluvy
dodrŽiavať ustanovenia aktov EÚ, ako aj ustanovenia slovenských pľávnych pľedpisov
platných a účinných počas účinnosti tejto Zĺrluvy, najmä naľiadenia Komisie (Eo č.
2017/40, nariadenia Komisie (ES) č' 657/2008 a naľiadeniavláđy SR č. 189/2017 Z.z. v znení
neskoľších pľedpisov' 

ČrÁNorc I.
PREDMET A ÚČEL z}ł4lLIJ] Y

Ll' Pľedmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie dodávania mlieka a mliečnych výľobkov
(d'alej len ,,mlíečne qýľobky"), uvedených v pľflohe č. 1 naľiadenia vlády SR č'
1,89/2017 o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieką ovocia, zeleniny a
výľobkov z nich pľe deti a äakov v školských zariadeniach v zneni neskoľších
pľedpisov (đäejlen,,naľiadenie vláđy SR") v plabrom znenia to podľa konkrétrych
objednávok Pľijímateľa.

\.2 PoskytovateÍ sa zaväzĺje zabezpečiť pre Pľijímateľa dodanie objednaných mtiečnych
výľokov a Pľijímateľ sa zaväzĺje zaplatlť Poskytovateľovi za icĺr. dodanie odplatu
podľa tejto Zmluvy.

1.3 Zmluvné strany sa zavärujĹt, że pri plnení práv apovinností vyplývajícich z tejto
Zm7ĺvy budú dodľžiavať všetky podmienky stanovené v tejto Zm7uve vľátane jej
pĺíloĘ v nariadení Komisie (Eo č. 2017/40, v naľiadení Komisie (ES) č. 657/2008 a
naľiađení vláđy SR č. 189/2017 Z.z. v zneĺli neskoľších pľedpisov, ako aj ostatrých
pľávnych pľedpisov SR a v právnych predpisoch EÚ, ktorými je SR viazaná.

7.4 Zm7ĺvné strany vyhlasujú, źe uzatvorenie tejto Dohody neodporuje právnym
pľedpisom upľavujúcim proces veľejného obstarávania.

Stľana 3 z 4



2.2

2:t

ČrÁNor n.
oDPLATA A PLAToBNÉ ľopnnENKY

Zmluvné stľany sa dohodĘ Že výśka odplaý za dodanie mliečnych výľokov je
určená a spravuje sa pľílohou č. 1 - Podmienkami spolupráce prírealizácii,,školského
pľogramu", ako aj pľílohou č. 2 - Sortiment zabezpeč.ovaných mliečnych výrobkov,
ktoľé tvoria neoddeliteľné prílohy tejto Zmluvy.
Zmluvné strany ýmto čestre vyhlasujú, Že sa pľed podpisom tejto Zm7ĺvy
oboznámili s Pođmienkami spolupľáce Pľi ĺea7izácli školského pÍogľamu a
súhlasia s nimi bezvýltad'.

ČrÁNor ĺl.
ZÁvEREČNÉ UsTANoVENIA

3.L Zm7ĺva nađobúda plahrosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami.
Poskytovateľ ýmto súhlasí so zverejnením Zmluvy v súlade s ust. S 47aobčianskeho
zákonnika, s výnimkou podpisu štatutáľneho orgánu a pečiatky Poskytovateľa (s

ýmto Poskytovateľ nesúhlasí v súlade s S 9 zákona o slobode informácií). Zm7uva
nadobúda účinnosť dňom nasleđujúci- po dni jej zverejnenia v súlade s ust' S 47a
občianskeho zákonnfüa. Zĺlúuva nadobúda účinnosť dňom nasledujúci* po dni jej

zveľejnenia v súlađe s ust. S  7aobÚanskeho zákonníka. Zmluvné stľany pľehlasujú,
že si tuto Zmhlrvĺ pľečítali a jej obsahu poľozumeli, ustanovenia tejto Zmhuy
výadrujú ich váŽnu a slobodnú vôľu a na znak súhlasu ju štatutáľne oľgány uvedené
v záh7avi tejto Zmluvy vlasfuroľučne podpisujú. Zmtĺva je vyhotovená v 2
vyhotoveniach, kaŽđé s platnosťou originálu, z ktoých 1 obđržs Poskytovateľ a']'
obđržs' Pľijímateľ.

3.2 Yzťahy medzi zmluvnými sfuanami, ktoľé nie sú upravené touto Zmluvou sa ľiadia
Podmienkami spolupráce pľi rea7izácíd ,,školského progľamu", ktoľé sú
neoddelitel'nou prílohou č. 1 tejto'Zm7uvy a príslušnjĺmi ustanoveniami zákona č.

513/1991' Zb. obchodný zákonník v zĺteni neskorších pređpisov a ďalšími všeobecne
záv äzný mi pľávnymi pľe đpismi.

3.3 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺĺať iba písomnými dodatkami po súłrlase oboch
zmluvných strán. Všetky dođatky budú označené poľadovými číslami a podpísané
zmluvnými stranami' Prijímateľ beľie na vedomie, źe priloha č. 2 - Sortiment
zabezpečovaných mliečnych výrobkov sa môže akfuďżovať kaž:dý školský rok a to
podľa mechanizmu uľčeného Pôdohospodáĺskou platobnou agentúľou, o tejto zmene
ho bude mailom infoĺmovať Poskytovateľ v lehote 7 dÍti, pričom nie je potľebný
posfup podľa prvejvety tohto bodu.

3.4 Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú tieto pľílohy: Príloha č. 1 - Podmienky
spolupráce pri rca7izácid ,,školského progľamu", Príloha č. 2 - Sortiment
zab e zp ečovaných mliečnych výľobkov

V Piešťanoctu dňa 1'4.09.2017

bec Miloslavov
Miloslavov 181

9mrt2 Miloslavov

Za

@
tČO'oo. 304.g4B .DIČ: W2aôó2l8Ż

Mgľ. et Mgľ. Petľa Vnuk, MPH, MHA
konatelka Organika s.r.o.

Organika s.r:o. O
Slnečná B, 921 01 Piešťany
to 44 555 156. tBP'r 9€(]227312g]

Vołsč 23O72lIo*łsdTl^rĽe

anský
obce
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PRíLoHA č. 1: PodmienĘ spolupráce pri realizácii 
"Škobkéno 

programu.
ktoré sú neoddelĺteľnou súčasťou Zmluvy o zabezpečenÍ mlĺečnych vyrobkov, resp. Dohody o úprave niektorych práv a povinnostíVyplyvajúcich
zo zmluvy o zabezpečení mliečnych ýrobkov uzavreých medzi spoločnosťou organika s' r. o., so sídlom Slnečná 3467 /8,921 01 Piešťany, lčo
:44 555 156 a Prijímateľom, resp. zariadením školského stravovania (ďalej len "Zmluva"). Vzáujme úpravy zmluvných vztahov spoločnosť
organika s. r. o' v súlade s s 273 obchodného zákonnka V platnom znení vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky").

Preambula
Zmluvné strany vyhlasujú, Že účelom tejto spo|upráce je zabezpečenie c)nariadeniavládySR),aksanatomsPrÜímateľompísomnedohodne,
dodávania mlieka a mliečnych vyrobkov pre žiakov Prijímateľa a v záujme c) Poskytovateľ nezodpovedá za vady tovaiu spôsobené v dôsledku
naplnenia tohto Účelu sa zaväzujú dodržiavať nariadenie Komisie (ES) č. nesprávnej manipulácie PrÜímateľom s tovaÍom, za takto spôsobenú škodu
657 /20oa, ktoým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia zodpovedá ýhradne Prijímater.
Rady (ES) ć. t234/2oo7' nariadenie Komisie (Es) ć.2077/40, ktoým sa 2.Práva a povinnosti Prijímatera:
dopíňa nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EÚ) ĺ. l3as/zőĺs a a)Zabezpećiťtrvalé umiestnenie ĺnformačného plagátu pri hlavnom Vchode do
ktonim sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EU) ć. 9o7/2014 a budovy školy na Viditernom mieste propagujúcom zapojenie školy do "Šxolsłénonariadenie vlády č. ta9/2ot7 Z.z. o posĘytovaní pomoci na dodávanie a programu"aoznačiťmiestodistribúcie.AksamliečneýrobĘŽiakomdistribuujú
distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a rnýrobkov z nich pre deti a žiakov V spolu sjedlami prostredníctvom školskej jedálne má Prijímateľ povinnosť
školských zarĺadeniach v znenÍ neskorších predpisov (ďalej len "nariadenie uvádzaťv jedálnom lĺstku informáciu, Že mlieko a mliečne rnýrobkysú podávané
vlády SR")' Vzájomná spolupráca zmluvných strán sa riadi ustanoveniami v rámci "Školského 

programu",
Zmluvy o zabezpečení mliečnych q;robkov (ďalej ĺen 

'zmluva"), 
resp. Dohody b) Mliečne ýrobky nebucle škola pouŽÍva( pri príprave jedál (za prípravu jedá| sa

o úprave niektoých práv a povinností vyplýajúcich zo zmluvy o zabezpečení nepovažuje samotné zohriatie mlieka, pridanie kakaa, ovocia alebo marmelády
mliečnych Wrobkov a zároveň Ęmĺto Podmienkami, ktoré tvoria nedeliteľnú do mlieka alebo mliečnych ýrobkov a táto úprava mlieka je povolená),
súčasťtejto ZmlUVy. c) PrijÍmateľ sa zaväzuje dodané mliečne ýrobĘ uskladňovať, expedovať a

Vyhlásenie Poskytovatera pľedávať v súlade s platnými právnymi normami, ďalej zabezpečĹ Že Wdávané
Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený zabezpečovať dodávky mlieka a mliečne ýrobĘ budú spíňať predpísané poŽiadavky na kvalitu a nebudú
mliečnych ýrobkov (ďalej aj ako "mliečne výrobky")' do škôl v súlade vykazovaťzjavné kvaĺitatíVne a zdravotné nedostatky,
s príslušnými právnymi predpismi. d) Prijímateľ sa zaväzuje vieď oddelenú evidenciu o dodáVkach, spotrebe

Vyhlásenie PrÜÍmateÍa a úhradách prijaých od žiakov zúčastnených v 
"Školskom 

programe". Evidenciu
PrijÍmateľ čestne vyhlasuje, že nebude počas existencie zmluvného vđahu Prijímateľ vedie okrem iného aj elektronicky cez webovú stiánku spoločnosti
s Poskytovateľom súbeŽne objednávať, kupovať alebo odoberať mliečne organika s.r.o. na www.organika.sk, čÍm poskytne Poskytovateľovi informáciu
Vyrobky v rámci "Školského programu" od iného dodávateľa a bude o prUatýcn a.potrebovaru.7ch l.nnoŽswách mliečnych wýrobiov žiakmi,
dodržiavaťvšetkypovinnosti vyplývajúcejejzpríslušnýchprávnychpredpisov' e) PrijÍmateľ je povinný pri predaji mliečnycń rnýrobkov Žiakom dodržiavať

čl. 1 Doba trvania najvyššiu úhrađu platenú žiakom stanovenu na základe nariadenia vlády SR v
1. Zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka, pričom ak ani jedna zo platnom znení;
zmluvných strán nedoručĺ druhej zmluvnej strane písomnú rnýpoveď (listom) Đ Prijímateľje povinný poskytnúť Poskytovateľovi za účelom splnenia podmienok
najneskôr do 31júla príslušného kalendárneho roka, táto Zmluva sa stanovenýchPôdohospodárskouplatobnouagentúroupriposĘytnutípomociza
automaticky a aj bez d'alšieho súhlasu zmluvných strán pred|Žuje o ďalší dodanie mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia vlády sR a ostatných
kalendárny rok. VprÍpade ýpovedejednej zo zmluvných strán, platnosť všeobecnezáväznýchprávnychpredpisovSRVšetkupotrebnúsúčinnosť,Korá
Zmluvy končí k poslednému dňu nasledujúceho obdobia podľa čl' 4 bod 2. sa bude odvi]ať predovšetkým od inštrukcií Pôdohospodárskej platobnej
písm. i) t\ichto Podmienok po obdobĹ v ktorom bola qÍpoveď druhej zmluvnej agentúry.
stranedoručená. Vprípade4'povedepočaslll.obdobia(O1.apríl -30jún) g)Prijímateľprehlasuje,žestrpíkontroluaposkytnevšetkupotrebnúsúčinnost
platnosť Zm|uvy končÍ 31júla. V prípade skončenia Zmluvy zo strany orgánom kontroly,
PrÜímateľa, je tento povinný vykonať všetky úkony, Koých vykonanie právne h) Prijímateľ sa zaväzuje, Že neprekročÍ maximálnu dennú dáVku WdáVanú
predpisy vyŽadujú pre posliŕtnutie pomoci na dodávanie alebo distribúciu Žiakom zapísaným vškolskom zariadení PrÜímatera, sKoým Poskytovateí
mliečnychýrobkovpodľanariadeniavládySR,prípadnepodl'ainýchprávnych uzatvoril Zmluvu,tj.250ml mliekaalebo1ksmliečnehoýrobkupĺepočftanéľlopredpisov' - na ekvivalentný objem mlieka na jedného žiaka a jeden lyučovací deň a berie

čl.2 Miesto plnenia na Vedomie, Že mlieko a mĺiečne rnýrobky dođávané v rámci "školského1. Miestom plnenia sa rozumie zariadenie Prijímateľa, tj' jeho sídlo uvedené programu" srj určené r4Ílučne pre Žiakov školy vo vekovej kategórii od 3 do 18
v záhlaví Zmluvy; prípadne iné zariadenie školského stravovania vopred rokov v dňoch školského vyučovania. Ďalej berie na vedomie, że dodaný tovar
určené a oznámené Prijímateľom Poskytovateľovi podľa dohody o úprave. nieje určený pre ostatných stravníkov, ktoým zabezpečuje stravu, ako ani na
niektoýchpráVapovinnostívyplýajúcichzozmluvyozabezpečenímliečnych beŽnýpredaj(mimoprojektu"šĺ<olsłyprogram"),
vyrobkov. ch) Prijímateľ VykonáVa objednávky písomne (zaslaním e-mailu, sms,
2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať mliečne vyrobĘ PrijÍmateľovi na určené vyplnením objednávkového formulára na webovej stránke www.organika.sk)
miestoplneniaaPrijímateľjepovinnýmliečnernlrobkyprevziaťadodacílist alebotelefonickyuPosĺĺytovateľa,
riadne potvrdiť pečiatkou a podpisom, pričom minimálne dve vyhotovenia i) PrijÍmateľ si je vedomý, Že Žĺadost o poskytnutie pomoci predkladá
dodacieho ĺistuje povinnýodovzdaťosobe, ktorátovaĺdodala. Poskytovater Pôdohospodárskej platobnej agentúre spätne, pričom obdobia
3. Prijímateľ nadobúda vlastnĺcke pľávo k mliečnym Vyrobkom potom, čo sú posliŕtnutia pomoci sú rozdelené nasledovne:
mu dodané mliečne ýrobky riadne odovzdané' Odovzdaním prechádza na l. obdobie: 01. september - 31. december
Prijímateľa nebezpečenstvo vzniku škody na dodaných mliečnych ýrobkoch. ll' obdobie: 01. január - 31. marec
4. Poskytovater nezodpovedá PrÜímateľovi za nedodanie mliečnych ýrobkov lll. obdobie: 01. aprÍl - 30' jún
z dôvodu vls maior (vyššej moci), z dôvodu zýšenia ceny mliečnych rnýrobkov a V tejto súvislosti sa zaväzuje Prijímateľ, že riadne a včas (do 5 dni) v
nad úroveň stanovenú V prílohe aktuálneho nariadenia Vlády alebo z dôvodu nasledujúcom mesiaci Vykoná Všetky potrebné úkony poŽadované
vyčerpania vyšky pomocĺ poskytnutej Poľnohospodárskou platobnou právnymi predpismi a poskytne Poskytovateľovi všetĹu potrebnú súčinnosť;
agentúrou Poskytovateľovi, o zvyšeníceny mliečnych ýrobkov je Posliŕtovatel' j) Prijímateľ pĺsomne oznámi PosĄltovateľovi kaŽdú zmenu údajov,
povinnýinformovatPrijímateľanajneskôrdo7 dníododňa,kedysaozvyšení k) vprÍpade, Že PľijÍmateľ zabezpeču.je, resp' poskytu.je stravu pre žiakovdozvedel. z Viaceďch škÔl, je povinný o tom písomne informovať Poskytovateľa,

Ö. a ooplata a platobné podmien]ry D Prijímateľ je povinný vŽdy ku koncu prĺslušného obdobĺa Ĺvedeného v písm' j)
1. odplata za predaj a dodanie tovaru je stanovená v prílohe č. 2 k Zmluve. tohto bodu zabezpečiť, aby došlo k vydaniu Všetkého dodaného mlieka
2. odplata bude zaplatená na základe súhrnnej mesačnej faktúry vystavenej a mliečnych ýrobkov žiakom zapísaným v školskom zariadení PrijÍmateľa,
PosĘĄovateľom azaslanej PrÜímateľovi r4llučne elektronicky. Splatnosť m)poskytnúťsúčinnosťprivyhodnocovaníplneniapovinnostíVrámci'Školského
faktúryje14dníoddňajejvystavenia.Akovariabilnýsymbol sauvádzacelé programu"
číslo faktúry' čl. 5 zodpovednoď za škodu
3. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s platením odplaty, vzniká !. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za všetku škodu, ktorá mu bola
Poskytovateľovi nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo vyške v zmysle spôsobená v dôsledku porušenia povinností Pruímateľa vyplýajúcich mu zo
ust. $ 369 zákona č. 5L3/t997 Zb. obchodný zákonnk vznenÍ neskorších Zmluvya príslušných právnych predpisov.predpisov. 2.Ąainé vady (cńýnajĺci tóvar,'zničený obal, atď.)je Prijímateľ povinný vyznačiť
4.PoskytovateľmôŽepozastaviťdodávkutovaruVprípade,akPrijímateľjeV na dodacom liste s podpisom zodpovednej osobý PrijÍmateľa a zodpovednej
omeškaní s úhradou faktúr alebo v prÍpade, ak PrijÍmateľ porušuje osoby Poskytovateľa V deň dodávky' lné vady je ľii;ímateľ povinný reirla'ouai
(nedodrŽiava) ustanovenia právnych predpisov, resp. právnych aktov, na pÍsomne, avšak iba v záručnej lehote, inak právo zo zodpovednosti za vady
ktoých dodrŽiavanie sa v Zmluve zaviazal alebo ak mu bolo kontrolou na zaniká. Chyby vo fakturáciĺ je možné reklamovať do 30 ctní od prevzatia tovaru.
mieste zistené hrubé porušovanie jeho povinností alebo ak obe zmluvné čl.ozáverečné ustanovenia
strany s pozastavenĺm dodávĘ prejavia pÍsomný súhlas. t. Zmluva, ako aj tieto Podmienky nadobúdajú platnosť ich podpisom,

Čl.4 Práva a povinnosti zmluvných strán pričom tieto Podmienky platia počas celej dobytrvania zmluvného vztahu medzi
L.Práva a povinnosti PoskytovateÍa: PrÜímateľom a Poskytovateľom. Zmluva, ako aj tieto Podmienky nadobúdajú
a)Poskytovateľjepovinnýdodaťtovar,takabyspíňalplatnénormykvalĺý, účinnosť dňom nasĺedujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. $ 47a
b)PoskytovaterjeoprávnenýzabezpečiťprePrijÍmateľainformačnýplagát($1 občĺanskehozákonnka.
písm. d) nariadenia vlády SR) a sprievodné vzdelávacie opatrenia (S1 písm. 2' Pĺávna úprava v Zmluve má prednosť pred znením týchto Podmienok.



PRÍLoHA č.2:

Soľtiment zabezpeč,ovan ch mliečnych v ľobkov

0,060,30171,45 stéglik 1'45 gB21".

0,020,1771250 mlkart n/fľašallA

poIotučné mlieko
neochutené,
ultravysokotepelne ohľiate

4.

Najvyššia r1hĺada v euľácĘ
ktorri možno Žiadať od školy
alebo od
zmluvného žiaka za porc:u

Mieľa pomoci, ktoni
možno vyplatiť na
pokľytie predajnej ceny
v euľách za porctu bez
dane

Veľkosť jeđnej
poľcie pľe žiaka
a pľe žiaka na
stľeđnej škole na derĺ

Dľuh a veľkosť
balenia

označenie
v zľobku

Názov q robkuP. č.


