Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na dodávku Školského
ovocia v školskom roku 2013/2014

Uzatvorená v zmysle § SOa Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Budúci dodávateľ: Poľnohospodárske

družstvo Hrušov

Hrušov 1147, 925 02 Dolné Saliby
Predseda: Stanislav Kováč
Podpredseda: Ing. Michal Majo
IČO: 00587478
DIČ: SK2020370231

Kontaktná osoba: Ing.Janka Raganová, 0908 039 208
pdhrusov@stonline.sk
~

Budúci odberateľ:
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(ďalej len ,.budúci odberatel''' a spolu s budúcim dodávateľom ďalej len "zmluvné strany")

Článok l.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy sú dodávky ovocia a ovocných štiav v programe európskej únie
"Školské ovocie" na rok 201312014.

Článok II.
Podmienky zmluvy na dodávku školského ovocia

1. Budúci dodávateľ sa zaväzuje dodávať raz za týždeň 200 g ovocia a 200 ml ovocnej
šťavy na jedného žiaka v kvalite určenej Európskou úniou. Zoznam ovocia a ovocných
štiav sa spresní v nasledujúcej zmluve, po schválení uchádzačov Poľnohospodárskou
Platobnou Agentúrou (PPA).
2. Budúci dodávateľ

sa zaväzuje dodávať ovocie na kglks v plastových

prepravkách

alebo kartónoch a ovocné šťavy v tetrapakových obaloch 200ml, 11, 51, podľa dohody
s odberateľom.
3. Budúci dodávateľ nebude vyžadovať za dodaný tovar platbu od rodičov ani od školy,
t.j. tento tovar bude dodávať bezplatne.
4. Budúci odberateľ

sa zaväzuje

po schválení

uzavrieť s budúcim dodávateľom

dodávateľa

školského

OVOCIaPP A,

zmluvu na dodávku Školského ovocia na školský

rok 2013/2014.

Článok III.
Iné dojednania

1. Túto zmluvu je možné zmeniť, doplňať

alebo opraviť len po vzájomnej

dohode

zmluvných strán a to v písomnej forme.
2. Táto zmluva bola uzavretá podľa slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne

prejavenej

vôle zmluvných strán, ktorú na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.

2t3. 08 . 2~13

V Hrušove, dňa:

Budúci odberateľ:

Budúci dodávateľ:
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