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I. Zmluvné strany 

obchodné meno: HOOK, s.r.o. 
so sídlom: Toryská 6,040 11 Košice 
IČO: 36216224 
DIČ: SK2021691716 
v zastúpení : Ing. Ľubor Lelovits - konateľ 
označenie registra: Okresný súd Košice I 
číslo zápisu : vložka číslo: 13482N, oddiel: Sro 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Košice 
č. účtu: 2624753173/1100 
te1.,fax : 055/6405140,0917564429,0903900 150 
e-mail: rkudrikova@hook.sk 

a k o do d á v ate ľ (ďalej len dodávateľ) 

a 

Mesto Prešov, Hlavná č. 73,08001 Prešov 
V zastúpení: JUDr. Pavel Hagyari, primátor 
IČO: 00327646 
DIČ: 202122567 
Číslo účtu: 
ŠJ Bratislavská 4008602215/7500 
ŠJ Fraňa Kráľa 4008601765/7500 
ŠJ Hviezdoslavova 4008602194/7 500 
ŠJ Slánska 4008599837/7500 
ŠJ Mukačevská 4008602135/7500 
ŠJ Volgogradská 4008601570/7 5 OO 

a k o od ber ate ľ (ďálejlen odberateľ) 

Zmluvné strany týmto uzavreli zmluvu na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre 
školský rok 2011/2012 v súlade s Rámcovou zmluvou, uzavretou medzi nimi 8.12.2010 
v platnom znení zmien a dodatkov, ktorá ostáva v platnosti, pokiaľ touto zmluvou nie je 
dohodnuté inak 

II. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa v školskom roku 2011/2012 dodávať ovocie 
a zeleninu a výrobky z nich, spÍňajúce predpísané požiadavky na kvalitu, bezpečnost' bez 
vykazovania zjavných kvalitatívnych nedostatkov, v súlade s nar. vlády č. 341/2009 Z.z. 
v znení nar. vlády č. 520/2010 Z.z. a záväzok odberateľa uvedený predmet zmluvy odoberať 
za dohodnutých zmluvných dojednaní a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu, v presnej 
špecifikácii takto: 
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Dodávateľ sa zaväzuje v školskom roku 201112012 umožniť odberateľovi odber ovocia 

a zeleniny a výrobkov z nich, v druhovej a množstevnej špecifikácii na 1 porciu na 1 

žiaka/dieťa, vrátane výšky doplatku plateného žiakom/dieťaťom na 1 porciu, z nižšie 

uvedeného zoznamu odporúčaných druhov ovocia a zeleniny a výrobkov z nich: 


Najvyllia áhrada
Odporúčané mnohtvo platená žiakom 27 %

Por. č. 	 Druh jednej porcie na žiaka veurách/) porcia
v g alebo I (s DPH) 


1 jablko do 200 g 0,05 

2 hruška do 200 g 0,06 

3 broskyňa do 200 g 0,07 

4 marhuľa do 200 g 0,07 

5 slivka do 200 g 0,06 

6 čerešňa do 200 g 0,07 

7 rajčina do 200 g 0,06 

8 paprika do 200 g 0,06 

9 reďkovka do 200 g 0,03 

10 kaleráb do 200 g 0,03 

11 mrkva do 200 g 0,05 


12 ovocné alebo zeleninové do 0,21 0,15 

šťavy 100 % 


13 ovocné Q)'ré do 200 g 0,16 


" 
III. Množstvo dodávky 

1. 	 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že množstvo dodávaného predmetu zmluvy sa bude 
riadiť počtom prihlásených žiakov/detí odberateľa a počtom porcií na 1 žiaka/dieťa 
odberateľa v danom mesiaci. Maximálny odber na l žiaka/dieťa budú 2 porcie týždenne na 
1 žiaka/dieťa, pričom pomer medzi čerstvým ovocím a zeleninou a spracovaným ovocím a 
zeleninou je 1: 1. 

IV. Cena a platobné podmienky 

1. 	 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je určená podľa nar. vlády č. 341/2009 Z.z. v 
znení nar. vlády Č. 520/2010 Z.z., ktorú bude odberateľ ( jeho žiaci/deti) doplácať vo 
výške 27% z ceny 1 porcie. 

2. 	 V jednotkovej cene za 1 porciu predmetu zmluvy sú zahrnuté aj dopravné náklady. 
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( 	 V. Osobitné zmluvné dojednanie 

1. 	 Zmluvné strany prehlasujú a podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, . že zmluvné. dojednania 
týkajúce sa platobných podmienok, podmienok predaja, ukončenia tohto zmÍuvného 
vzťahu, ich vzájomných práv a povinnosti sú upravené medzi nimi Rámcovou zmluvou, 
uzatvorenou dňa 8.12.2010, ktorými sa zmluvné strany zaväzujú riadiť. 

VI. 	Záverečné ustanovenia 

1. 	 Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží 
jeden exemplár. 

2. 	 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa v prvom rade spravujú ustanoveniami 
Rámcovej zmluvy medzi zmluvnými stranami uzatvorenou dňa 8.12.2010 anásledne 
ustanoveniami Obch. zákonníka. 

3. 	 Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, že si túto zmluvu 
prečítali, jej obsahu porozumeli, že dobrovoľne a slobodne bez nátlaku ju uzatvárajú a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

4. 	 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda platnosť dňom jej podpisu a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

V Košiciach dňa ....-%.:.~:~~l~. 	 V Prešove dňa: J!.4'.:.P.?:·:,9!/? 

HQPK S.r.o. 
Dodávateľ: 	 Odberateľ: 

HOOK, s.r.o. Mesto Prešov 
v zastúpení : v zastúpení : 
Ing. Ľubor L JUDr. Pavel Hagyari 
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