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SMLOUVA O DODÁVÁNÍ PRODUKTŮ

„Projekt Meéko do škoľ‘
uzavřená mezi smluvními stranami
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uvedeného dne, měsíce a roku v tomto znění:

I. Předmět smlouvy

1) žadatel, o.p.s. LAKTEA, se zavazuje prostřednictvím distributorů zajistit dodávky dotovaných produktů v rámci Školního
projektu .. Mléko do škol, dle Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., v platném znění a v souladu se všemi k tomu se vztahujícími
předpisy a nařízeními, v platném znění. Dále může žadatel zajistit dodávky např. mléka, mléčných a dalších produktů bez
dotace.

2) Škola má zájem o dodávky dotovaných, popř. nedotovaných produktů v odpovídajícím množství Po dobu účinnosti této
smlouvy a zavazuje se potvrzovat přihlášení školy do projektu „Mléko do škol“ na daný školní rok. Podle počtu zúčastněných
dětí, které potvrdí škola v příslušném formuláři, zajistí žadatel dodávky dotovaných produktů v potřebném množství přímo
na místo určení, tzn. do školy, v průběhu daného školního roku, při splnění podmínek stanovených ve výše uvedených
Nařízeních a předpisech v platném znění.

3) Škola se zavazuje poskytovat žadateli 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 žadatelem jménem
odběratele jednat.

4) Škola se zavazuje zabezpečit, aby určený pracovník na sjednaném místě převzal a překontroloval dodávku dotovaných
popř. nedotovaných produktů od distributora bez zbytečného prodlení a potvrdil ji na dodacím listě podpisem popř.
razítkem, a zabezpečit potvrzení a včasné doručení žadateli dalších potřebných dokladů (např. měsíční hlášení), a zajistit
uložení těchto dokladů včetně přihlášek školy apod. Po dobu 10 let, k případné kontrole.

5) Škola zabezpečí patřičné hygienické podmínky potřebné ke skladování, výdeji a konzumaci dotovaných popř.
nedotovaných produktů.



6) Škola se zavazuje zabezpečit, aby dotované produkty, určené ke konzumaci žáky/studenty ve vzdělávacím zařízení, byly
vydávány ve stanoveném množství a pouze žákům/studentům, kteří na ně mají nárok dle výše uvedených Nařízení
a předpisů v platném znění, s nimiž se škola seznámila (např. na www.laktea.cz, www.szif.cz).

7) Škola se zavazuje podrobit se případné fyzické kontrole ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu nebo jiného
příslušného kontrolního orgánu ohledně plnění podmínek projektu „Mléko do škol“.

8) Škola se zavazuje zajistit, aby ve škole byl trvale umístěn plakát Evropské unie „Školní projekt“, a to na viditelném místě.
Tento plakát bude škole dodán žadatelem.

9) V případě, že se škola rozhodne ukončit odběr dotovaných produktů v průběhu školního roku, je povinna sdělit tuto
skutečnost písemně žadateli, a to na formuláři vydaném SZIF.

10) Škola prohlašuje, že nemá uzavřenou smlouvu o dodávkách dotovaných produktů v rámci projektu „Mléko do škol“
s jiným subjektem, a je si vědoma, že nový smluvní vztah může uzavřít pouze po účinném ukončení platnosti této smlouvy
a v průběhu jednoho školního roku může odebírat v rámci projektu „Mléko do škol“ pouze od jednoho žadatele. V případě
nedodržení tohoto bodu je škola povinna uhradit žadateli nevyplacenou dotaci v plné výši a to včetně případné sankce.

11) V případě zájmu školy a za podmínek stanovených ve výše uvedených nařízeních a předpisech, se žadatel zavazuje zajistit
nabídku doprovodných opatření v rámci projektu „Mléko do škol“. S nabídkou doprovodných opatření žadatel školu včas
seznámí obvyklým způsobem.

12) Škola prohlašuje, že je zapsána v platném školském rejstříku ČR a případnou změnu bezodkladně písemně oznámí
žadateli (včetně změn názvu, adresy, atd.).

13) Žadatel se zavazuje dodat dotované popř. nedotované produkty v požadovaném množství a v obvyklé jakosti. Zjistí-li
škola při přejímce nesrovnalosti v počtu, zřejmou porušenost nebo neúplnost dodávky, či okolnosti tomu nasvědčující, je
určený pracovník povinen sepsat o tom spolu s distributorem produktů zápis, který pečlivě uschová. Odmítne-li distributor
(řidič) zápis provést, škola produkty nepřevezme.

14) Vady dodávky zřejmé při odběru je škola povinna reklamovat ihned při převzetí dodávky, ostatní vady pak bez
zbytečného odkladu, v případě balených produktů s delší dobou trvanlivosti nejpozději do S dnů před uplynutím doby, Po
kterou výrobce poskytuje záruku a která je vyznačena na obalu výrobku, a to pod sankcí zániku práva z odpovědnosti za tyto
vady. Vždy je třeba sepsat a uschovat reklamační protokol, který potvrdí škola a distributor. Žadatel se zavazuje případnou
reklamaci neprodleně řešit.

Il. Závěrečná ustanovení

1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, je platná dnem podpisu obou smluvních stran a vztahuje se na období počínající
školním rokem 2017/2018.

2) Smlouva je účinná dnem schválení společnosti LAKTEA, o.p.s., schváleným žadatelem dle Nařízení vlády č. 74/2017 Sb.
Pokud ke dni podpisu této smlouvy je LAKTEA, o.p.s., již schváleným žadatelem, smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu
oběma smluvními stranami.

3) Smluvní vztah zaniká písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé straně, avšak škola a žadatel jsou oprávněni vypovědět smlouvu nejdříve po
uplynutí 6 měsíců ode dne platnosti této smlouvy.

4) 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.

5) Změny a doplňky smlouvy musí být provedeny písemně a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

6) Práva a povinnosti ze smlouvy přecházejí bez dalšího i na právní nástupce smluvních stran.
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