SMLOUVA O DODÁVÁNÍ PRODUKTŮ
„Ovoce a zelenina do škol“
uzavřená mezi smluvními stranami

MK Fruit s.r.o. ,

Mendlovo náměstí 17/9, B R N O - město 603 00
Zastoupena: Svatoplukem Měrkou
Kontakt: tel. 583 21 26 11, 777 730 334, mkfruit@mkfruit.cz
IČO: 25 55 12 13 DIČ: CZ 25 55 12 13
Č.účtu : 43 – 63 93 97 02 07 / 0100
0bchodní rejstřík : C 32 816 Datum zápisu : 19. 01. 1999
( dále jen MK Fruit s.r.o. )
a
Název školy …...………………………………………………………………………………………………….
Adresa ……...……………………………………………………………………………………………………..
…………………...………………………………………………………………………………………………….
Odloučené pracoviště …………………………………………………………………………………………..
Okres:……………………………..………………………………………………………………………………..
Ředitel / ka .………………………………………..…IČO:……………………….DIČ:…………………….....
Tel..……………………………... Fax…………………….……
E–mail……………………….…………………………………..
Odpovědná osoba: (kontaktní) …………………………………………..................................................
(dále jen odběratel)
dále uvedeného dne, měsíce a roku v tomto znění:

I. Předmět smlouvy
1) MK Fruit s.r.o. je, schválený dodavatel v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, zajišťující
prostřednictvím Distributorů dodávky dotovaného čerstvého ovoce a zeleniny, baleného ovoce,
zeleniny a banánů, ovocných a zeleninových šťáv, apod., dle nařízení vlády ČR č. 478/2009 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, nařízení komise (ES) č. 288/2009 ve znění pozdějších předpisů a nařízení
Rady (ES) č. 13/2009 ve znění pozdějších předpisů. (Dotací se pro účely této smlouvy rozumí
podpora z finančních zdrojů Evropských společenství a národní podpora z finančních zdrojů ČR, jsou
výrobky a produkty dotované z jednoho či obou uvedených zdrojů jsou dále označovány jako
„dotované produkty“).
2) Odběratel má zájem o dodávky dotovaných produktů v odpovídajícím množství po dobu účinnosti
této smlouvy.
3) Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dodávky dotovaných produktů jsou dílčím plněním této
smlouvy. Dílčí dodávky se uskutečňují na základě přihlášení školy do projektu „Ovoce a zelenina do
škol“ na daný školní rok. Podle počtu zúčastněných dětí, které potvrdí odběratel v příslušném
formuláři, zajistí MK Fruit s.r.o. dodávky dotovaných produktů v průběhu daného školního roku 4 krát
měsíčně, avšak nejméně dvakrát měsíčně ( dle dohody ) a při splnění podmínek stanovených ve výše
uvedených nařízeních a ve znění pozdějších předpisů.
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II. Práva a povinnosti smluvních stran
a) MK Fruit s.r.o. se zavazuje:
1) Seznamovat odběratele s dodávkami dotovaných produktů.
2) Přijímat od odběratele přihlášky na příslušném formuláři pro daný školní rok a zajistit podle školou
potvrzených formulářů dodávky dotovaných produktů v potřebném množství přímo na místo určení,
tzn. do školy.
4) Podporovat zájem o projekt „Ovoce a zelenina do škol“ .
5) V případě, že dojde ke změně podmínek nebo ke změně dotace, je MK Fruit s.r.o. povinna
odběratele seznámit s novými skutečnostmi.

b) Odběratel se zavazuje :
1) Poskytovat MK Fruit s.r.o. informace o počtu žáků, včetně všech změn, podle výše uvedených
předpisů a jmenovat odpovědného pracovníka a jeho zástupce (pro případ nepřítomnosti), kteří jsou
oprávněni s MK Fruit s.r.o. jménem odběratele jednat.
2) Zasílat přihlášky pro daný školní rok, řádně vyplněné a potvrzené.
3) Zabezpečit, aby určený pracovník na sjednaném místě převzal dodávku dotovaných produktů od
distributora .
4) Zabezpečit, aby dotované produkty určené ke konzumaci dětmi v jeho vzdělávacím zařízení, byly
vydávány ve stanoveném množství a pouze žákům, kteří na ně mají nárok dle výše uvedených
nařízeních v platném znění. S těmito předpisy se odběratel seznámil ( např. na www.mkfruit.cz
nebo www.szif.cz ).
5) Podrobit se případné fyzické kontrole ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu nebo
jiného příslušného kontrolního orgánu ohledně plnění podmínek projektu „Ovoce a zelenina do škol“.
6) Zajistit, aby dotované produkty byly dávány dětem nad rámec pravidelného školního stravování,
tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce a zelenina do škol“ nebude nahrazovat
naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění
pozdějších předpisů.
7) Zajistit, aby ve škole odběratele byl trvale umístěn plakát „Ovoce a zelenina do škol“, a to na
viditelném místě .
8) V případě že se odběratel rozhodne ukončit odběr dotovaných produktů v průběhu školního roku, je
povinen sdělit tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem písemně MK Fruit s.r.o., a to na
formuláři vydaném SZIF.
9) Odběratel prohlašuje, že nemá uzavřenou smlouvu o dodávkách dotovaných produktů v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ s jiným subjektem, a je si vědom, že nový smluvní vztah může
uzavřít pouze po účinném ukončení platnosti této smlouvy a v průběhu jednoho školního roku může
odebírat pouze od jednoho dodavatele (žadatele o podporu).
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10) Odběratel si je plně vědom, že v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ by měl zajistit i
doprovodná opatření, a to jak ve výuce, tak při realizaci tematicky zaměřených akcí.
11) Dále odběratel, resp. škola prohlašuje, že je zapsána v platném školském rejstříku a případnou
změnu bezodkladně písemně oznámí firmě MK Fruit s.r.o. (včetně změn názvu, adresy, atd.).
III. Místo a čas plnění smlouvy
Dotované produkty budou doručeny na adresu odběratele, resp. školy ve stanovených termínech
během školního roku, a to čtyřikrát měsíčně ( minimálně však dvakrát měsíčně ).
IV. Přejímka a reklamační řízení
1) Dotované výrobky musí být dodány v požadovaném množství a obvyklé jakosti.
2) Zjistí-li odběratel při přejímce zboží nesrovnalosti v počtu, zřejmou porušenost nebo neúplnost
dodávky, či okolnosti tomu nasvědčující, je určený pracovník povinen upozornit distributora o vzniklé
situaci, popřípadě telefonicky firmu MK Fruit s.r.o. na t.č. 583 21 26 11. Firma MK Fruit s.r.o.
bezodkladně zajistí náhradu tohoto zboží.
3) Vady dodávky zřejmé při odběru je odběratel povinen reklamovat ihned při převzetí dodávky,
ostatní vady pak bez zbytečného odkladu.
V. Závěrečná ustanovení
1) Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, a je účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
2) Smluvní vztah zaniká písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
3) Pokud některá ze stran smlouvy nesplní závazky ze smlouvy vyplývající ani v dodatečně určené
lhůtě, je poškozená smluvní strana oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit. Odstoupení je
třeba učinit písemně a je účinné dnem doručení druhé straně.
4) Změny a doplňky smlouvy musí být provedeny písemně a odsouhlaseny oběma smluvními
stranami.
5) Práva a povinnosti ze smlouvy přecházejí bez dalšího i na právní nástupce smluvních stran.
V Šumperku dne: …………..

……………………………………
Odběratel

……………………………………………..
MK Fruit s.r.o. Svatopluk Měrka

……………………………………….
MK Fruit s.r.o. Luděk Kolek
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