SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
uzavíraná na základě ust. § 1746 odst. 2, zákona 89/2012 v platném znění
-----------------------------------------------------------------------------------------------Smluvní strany
BOVYS, spol. s r. o.
se sídlem:
Dědová 40, 539 01 Hlinsko
IČ:
62028626
DIČ:
CZ62028626
zastoupená:
Karlem Boháčem, jednatelem
(na straně jedné - dále jen schválený žadatel nebo i dodavatel )
a
Základní škola , vzdělávací zařízení :

IČ :
………………………………..
zastoupená:
………………………………………………………………………………..
(na straně druhé - dále jen škola nebo i odběratel )
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o spolupráci
takto:
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran při realizaci projektu „Ovoce
a zelenina do škol“, do něhož je schválený žadatel a škola zapojen na základě
"Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247 ze dne 17. prosince 2015,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde
o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny
a
banánů
v
rámci
projektu
"Ovoce
a
zelenina
do
škol"
a „Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se
stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků
z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol", a kterým se
stanoví orientační přidělení podpory.", ve spojení s nařízením vlády ČR č. 478/2009 Sb.,
ze dne 21. 12. 2009, o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce
a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve
znění pozdějších předpisů ( nařízení vlády č.157/2014 Sb. a č. 166/2016 Sb., …) platných
ke dni podpisu této smlouvy.
Dodavateli bylo Státním zemědělským intervenčním fondem ( dále jen SZIF) přiděleno
registrační číslo 7801/100001/0021.
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2. Škola se podpisem této smlouvy zavazuje, že pravidelně potvrdí dodavateli vyplněný
formulář – Přehled měsíčních dodávek produktů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do
škol“, vydaný SZIF, a doručí ho vždy do požadovaného termínu , na korespondenční
adresu BOVYS spol. s r. o., 582 53 Štoky 516.
3. Škola se podpisem této smlouvy zavazuje, že poskytne schválenému žadateli zcela
vyplněný tiskopis Roční hlášení školy účastnící se projektu „Ovoce a zelenina do škol“,
vydaný SZIF, a to do termínu požadovaného dodavatelem , na korespondenční adresu
BOVYS spol. s r. o., 582 53 Štoky 516.
4. Škola se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy neuzavře na stejné období smlouvu
na dodávky čerstvého ovoce , zeleniny, banánů a ostatních způsobilých produktů s dalším
subjektem zapojeným do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a bude odebírat dotované
produkty vždy jen od tohoto smluvního dodavatele, schváleného SZIF.
5. Dodavatel dodá škole bezúplatně plakát min. velikosti A3 o zapojení do evropského
projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Škola se zavazuje plakát umístit na viditelném místě
a v případě jeho poškození či odcizení informovat bezprostředně dodavatele.
6.

Dodavatel se zavazuje dodávat škole prostřednictvím svým nebo svého distributora
bezplatně ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dle části IX až XI
přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1308/2013 a v souladu
s nařízením vlády ČR č. 478 /2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to nejméně
dvakrát měsíčně, zpravidla však jednou týdně, minimálně však ve stanoveném počtu
a hmotnosti jedné porce . To pak v množství odpovídajícím nahlášenému počtu žáků
prvního stupně , včetně dětí v přípravných třídách základních škol nebo v přípravném
stupni základních škol speciálních, převážně samostatně připravené pro jednotlivé třídy,
přičemž jednotlivé dodávky budou realizovány po dohodě obou stran.

7. Škola se zavazuje, dodavatelem dodané ovoce, zeleninu , banány a výrobky z nich, ve
sjednaných termínech od distributora, určeného dodavatelem, přebírat, dodat je
způsobilým žákům, potvrzovat dodací listy a poskytovat dodavateli součinnost nezbytnou
ke splnění předmětu této smlouvy, t.j. zejména jej bezprostředně informovat o změně
počtu zapsaných žáků prvního stupně, včetně přípravných tříd nebo přípravných stupňů .
Dodací listy a veškeré doklady o počtech a přehledy o žácích odebírajících dotované
produkty pak uschovat k případné kontrole, nepřetržitě po dobu 10 let.
8. Produkty budou dodavatelem dodávány v souladu s dikcí zákona č. 110/1997 Sb.,
vyhlášky č. 157/2003 Sb. v platném znění , v jakosti odpovídající jejich běžnému použití
a kriteriím daným příslušnou ČSN a ČSN ISO, případně všeobecnou a zvláštní obchodní
normou EU, týkající se jednotlivé komodity a platné v den realizace dodávky . Zboží
neodpovídající těmto požadavkům je škola oprávněna nepřevzít.
9. Prověřování plnění se provádí při vlastní dodávce dotovaných produktů . Zástupce školy
přebírá dodávku a její úplnost co do množství a druhu, dále v kvalitě a případně době
spotřeby předávaného zboží . Zjistí-li odběratel při přejímce zboží nesrovnalosti
v počtech, porušenou nebo neúplnou dodávku, je jím určený pracovník povinen sepsat o
tomto spolu s distributorem zboží zápis pro potřebu případné, následně uplatněné ,
reklamace.
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10. Škola a dodavatel se zavazují uskutečnit společně , dle svých možností , za účelem
prohloubení informovanosti žáků o zdravých stravovacích návycích , v environmentální
výchově a v obecných otázkách sektoru ovoce a zeleniny, doprovodná opatření
(programy).

II.
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré aktuální informace týkající se projektu , závazné pokyny , limity , a pod. , pro
příslušný školní rok , jsou uvedeny na webových stránkách SZIF , www.szif.cz ,
případně www.ovocedoskol.szif.cz.
2. V případě, že dojde ke změně podmínek projektu ( EU či republikových) nebo ke
změně dotace, je obchodní společnost Bovys , s.r.o. oprávněna odběratele seznámit
s novými skutečnostmi.
3. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti nabývá dnem zahájení příslušného školního roku.
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou , jmenovitě pak na období školního roku
2017 / 2018 a ruší a nahrazuje v plném rozsahu všechny případné uzavřené smlouvy
předchozí, vztahující se k tomuto období. Na tuto smlouvu se vztahují příslušná
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat na základě dohody smluvních stran, a to formou
písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží jeden výtisk.
Smluvní strany závěrem prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato
je uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných
podmínek, přičemž svobodu a určitost své vůle současně stvrzují svými níže připojenými
podpisy.

Ve Štokách

V(e) ……………………………..

dne …………………………….

dne ……………………..............

…………………………………….
schválený žadatel - dodavatel
BOVYS , s.r.o.

………………………..............……..
škola – odběratel
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