
- - MESTO ZLATÉ MORAVCE 
Zverejnené na internetovej stránke mesta 

fi:.(ť.~~c71J=.„ ...... ~ .. „„ 
0~ 1 •rn podpis rndpovednébo zamestnanca 

RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 
uzavretá podľa ust. § 269 ods .2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonr1ík v znení neskorších .. _______ _ 

predpisov „ .; (: ;: '~, .-:i ' ··rav~"..e 
~/:l : ZtSKý úrad l _. ... - . ·-------

l , -:~_:_pJ_lO . 2015 Čl. 1. 
Zmluvné strany 

. c • .e dslo . --~,.-~-:----' 

1. GASTRONOMY SHOP, s.r.o. /f!:· ..:z.~ .. z.:!.--./tJ!Í ·· ;}:„.. !Prflohyil1sty 
Dolný Harmanec 40 --------i 
976 03 Dolný Harmanec '·· ' 
zapísaný v obchodnom registri , OS B. Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo 226.83TS_„.,.. _______ L __ _ 

IČO: 46 773 690 
IČ DPH: SK2023572 I 00 
Č.ú .: 2400572349/8330 
e-mail : „ „„„„„„„„ 

zastúpený: Július Junás (konateľ) 

(ďalej len „Predávajúci") 

2. Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad Ul. 1. mája 2 
953 01 Zlaté Moravce 
zastúpené: Ing. Serafína Ostrihoňová 
JČO: 00308676 
DIČ: 2021058787 

Bankové spojenie podľa Subjektov: 
- ZŠS pri Materskej škole, Kalinčiakova 12, 

č.ú.: 1630391151/0200, IBAN: SK 93 0200 0000 0016 3039 1151 
- ZŠS pri Materskej škole, Slnečná 2, 

č.ú.: 1630375653/0200, IBAN: SK 8102000000 0016 3037 5653 
- ZŠS pri Materskej škole, Štúrova 15, 

č.ú.: 1630334851/0200, IBAN: SK 09 0200 0000 0016 3033 4851 
- ZŠS pri Materskej škole, Žitavské nábrežie 1, 

č.ú.: 1630353753/0200, IBAN: SK 69 0200 0000 0016 3035 3753 
- ZŠS pri Materskej škole, Parková 2, 

č . ú.: 1655435659/0200, IBAN: SK 24 0200 0000 0016 5543 5659 

(ďalej len „Kupujúci") 

(Predávajúci a Kupujúci budú tiež ďalej označovaní ako "Zmluvná strana" alebo spoločne ako 
"Zmluvné strany" a táto rámcová zmluva o dodávke tovaru bude ďalej označená ako „ Zmluva") 

Predávajúci týmto súhlasí s tým, že za Kupujúceho sú oprávnené tovar podľa tejto Zmluvy nakupovať 
subjekty majetkovo alebo organizačne prepojené s Mestom Zlaté Moravce (ďalej označené ako 
„Subjekt") a to bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho, ak Kupujúci vopred Predávajúcemu 
písomne oznámi údaje o tomto subjekte (uvedie jeho identifikačné údaje). 
V dobe uzatvorenia tejto zmluvy za Kupujúceho sú oprávnené nakupovať tieto Subjekty: 

- ZŠS pri Materskej škole, Kalinčiakova 12, 953 01 Zlaté Moravce, 
- ZŠS pri Materskej škole, Slnečná 2, 953 01 Zlaté Moravce, 
- ZŠS pri Materskej škole, Štúrova 15, 953 01 Zlaté Moravce, 
- ZŠS pri Materskej škole, Žitavské nábrežie 1, 953 01 Zlaté Moravce, 
- ZŠS pri Materskej škole, Parková 2, 953 OS Zlaté Moravce (m . č . Prílepy). 



Čl. II. 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho poskytovať - dodávať Kupujúcemu, resp. jeho 
Subjektom počas doby platnosti Zmluvy tovar v rozsahu cenovej ponuky na základe 
konkrétnych písomných objednávok Subjektov Kupujúceho za podmienok dohodnutých v 
Zmluve a za podmienok konkrétnych potvrdených objednávok, pričom každá zmluvnými 
stranami písomne potvrdená objednávka sa stáva samostatnou kúpnou zmluvou podľa 
ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto Zmluva, na druhej strane záväzok Kupujúceho 
za poskytnutý tovar zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu. Predávajúci sa zaväzuje dodať 
Kupujúcemu tovar vybraný Kupujúcim na základe ponuky Predávajúceho v sortimente 
a množstvách objednaných Kupujúcim. 

2. Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci v ponuke Predávajúceho, ktoré sú uvedené v Prílohe k tejto 
Zmluve. 
Dodávka tovaru podľa tejto zmluvy bude realizovaná na základe písomných objednávok 
Subjektov Kupujúceho, ktorá musí obsahovať minimálne: 
- druh resp. značku, 
- množstvo, 
- cenu, 
- termín a miesto dodania tovaru. 
Kupujúci, resp. jeho Subjekt bude zasielať Predávajúcemu, resp. jeho obchodnému zástupcovi 
objednávky e-mailom, na požiadanie Predávajúceho dodatočne aj poštou. Za okamih obdržania 
objednávky sa považuje moment obdržania objednávky Predávajúcim. 

3. Každá písomná objednávka bude Subjektom Kupujúceho doručená Predávajúcemu spravidla 
aspoň 3 pracovné dni pred požadovaným termínom dodania tovaru. Predávajúci je oprávnený 
predpokladať, že všetky správy, ktoré budú zaslané zo strany Kupujúceho (hlavne e-mailové 
správy), sú vykonané osobami oprávnenými v danej veci konať za Kupujúceho, resp. jeho 
Subjekty. Objednávky tovarov budú realizovať kuchárky alebo vedúce jedální na príslušných 
ZŠS. 
Predávajúci je povinný odpovedať na objednávku Kupujúceho tým, že ju potvrdzuje, alebo tým, 
že mení jej zadanie. V prípade, že Predávajúci vo svojej odpovedi na objednávku Kupujúceho 
zmení zadanie objednávky, je Kupujúci povinný potvrdiť túto zmenu, alebo zaslať nový návrh 
objednávky. 
K uzatvoreniu samostatnej dielčej zmluvy podľa Zmluvy je nutné, aby Predávajúci potvrdi l 
Kupujúcemu prijatie objednávky alebo Kupujúci potvrdil Predávajúcemu odsúhlasenie zm ien 
objednávky. 

Čl. III . 
Ceny a platobné podmienky 

1. Cena tovaru je dohodnutá medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe cenovej ponuky 
Predávajúceho zaslanej Kupujúcemu. Platnosť poskytnutých cien ako maximálnych Predávajúci 
garantuje počas celej doby platnosti tejto zmluvy. 
Cenová ponuka obsahuje ceny v EUR určené na predajnú jednotku /ks, balenie, kg/ vrátane 
dopravy a vyloženia tovaru na adresu sídla Subjektu Kupujúceho a je špecifikovaná takto: 

- cena bez DPH 
-DPH 
- cena s DPH 

2. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako „Príloha" je Cenová ponuka Predávajúceho s cenami 
platnými v čase podpisu Zmluvy a garantovanými ako maximálnymi počas celej doby platnosti 
tejto zmluvy. 



3. Predávajúci je povinný vystaviť osobitne každému Subjektu Kupujúceho uvedenému v článku I. 
Zmluvy na dodaný tovar faktúru obsahujúcu všetky zákonom stanovené náležitosti daňového 
dokladu, ktorú predloží pri dodávke tovaru a ktorú je Subjekt Kupujúceho povinný uhradiť 
bezhotovostným platobným stykom do 14 dní odo dňa doručenia faktúry na č. ú. Predávajúceho 
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci má právo v prípade nezaplatenia faktúry v lehote 
splatnosti na úrok z omeškan ia vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

5. Predávajúci poskytne Kupujúcemu spätný bonus z obratu za dodaný tovar, za dobu na ktorú sa 
Zmluva uzatvára, v hodnote 2% z obratu bez DPH. 

Čl. IV. 
Dodacie podmienky 

l. Kupuj úci, resp. jeho Subjekt je povinný v objednávke uviesť nasledovné údaje: 
obchodné meno a sídlo Predávajúceho a identifikačné údaje Kupujúceho 
číslo objednávky 
druh a množstvo objednaného tovaru s uvedením jednotkových cien podľa cenníka 
Predávajúceho 
požadovaný termín dodania tovaru s uvedením dátumu a času 
požadované miesto dodania tovaru - konkrétne ZŠS Subjektu 
meno a priezvisko osoby oprávnenej tovar prevziať (t.j. spravidla vedúcej ZŠS), s uvedením 
te l. č. a e-mailovej adresy 
meno a priezvisko osoby, ktorá objednávku vystavila, s uvedením tel.č . a e-mailovej adresy 

2. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade 
so Zmluvou, objednávkou a doručenou faktúrou. 

2. Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné na to, aby Predávajúci mohol dodať tovar 
v dohodnutej dobe. Dodaný tovar je Kupujúci povinný prevziať v dohodnutej dobe. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar podľa dohody v deň a v hodinu, na ktorú bol objednaný, 
na požadované miesto dodania tovaru - t.j. na konkrétne ZŠS. 

4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude koordinovať dodávky tovaru tak, aby sa nerealizovali v čase 
podávania obeda a to od 11: 15 hod. do 12:30 hod. 

5. Dodávka objednaného tovaru bude uskutočnená na účet a riziko Predávajúceho až do okamihu 
prevzatia tovaru Kupujúcim od dopravcu na adrese Subjektu Kupujúceho, a to potvrdením 
dodacieho listu . Dodací list je oprávnená potvrdiť kuchárka alebo vedúca príslušného Subjektu 
kupujúceho, t.j . príslušného ZŠS. 

6. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v požadovanom množstve a v kvalite v zmysle 
objednávky. 

7. Predávajúci je povinný pri dodávke tovaru dodržiavať hygienické zásady a predpisy pre 
prepravu, sk ladovania a manipuláciu s potravinárskymi výrobkami. 

Čl. v. 
Vady tovaru a nároky vyplývajúce z ich uplatnenia 

1. Tovar má vady, ak nebol dodaný v požadovanom množstve a akosti a v dohodnutom čase podľa 
objednávky Kupujúceho. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než bolo uvedené 
v objednávke Kupujúceho . 

2. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar s odbornou starostlivosťou pri dodaní tovaru. Zjavné 
vady tovaru je Kupujúci povinný reklamovať u Predávajúceho zaslaním reklamácie formou e
mai lu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru. V prípade rýchlo sa 
kaziaceho tovaru je Kupujúci oprávnený tovar reklamovať aj ústne priamo pri jeho dodávke . 
Ostatné vady tovaru je Kupujúci oprávnený reklamovať u Predávajúceho v dobe spotreby 
tovaru. 



3. Kupujúc i nemoze odstúpiť od Zmluvy/dielčej zmluvy, ak vadu tovaru včas neoznámi l 
Predávajúcemu. 

4. Účinky odstúpenia od Zmluvy/dielčej zmluvy nevzniknú alebo zan iknú, ak Kupujúci nemôže 
vrátiť tovar v takom stave, v akom mu tovar bol dodaný, teda nepoužitý (tým sa nemyslí napr. 
rozbalenie obalu na tovare). 

5. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru 
od Predávajúceho. 

6. Kupujúci je povinný tovar skladovať na mieste, ktoré zodpovedá všetkým hygienickým 
predpisom pre nakladanie s dodaným tovarom. Za vady tovaru, ktoré vzniknú jeho nesprávnym 
skladovaním Predávajúci neručí . 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.8.201 6 Zm luvu a tým aj všetky dielčie zmluvy môže 
každá zm luvná strana ukončiť: 

a) Dohodou: Dohoda musí byt' písomná, musí v nej byt' uvedený dátum ukončen ia 

zmluvného vzťahu a spôsob vysporiadania vzájomných pohľadávok a záväzkov 
zmluvných strán z tejto zmluvy vyplývajúcich. 

b) Výpoveďou: Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená Zmluvu kedykoľvek 

vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína p lynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručen í písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

c) Odstúpením od zmluvy: Od tejto zm luvy je oprávnená odstúpiť ktorákoľvek zmluvná 
strana v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinnosti 
uvedených v tejto zmluve a toto porušenie neodstráni ani v primeranej lehote na to jej 
poskytnutej druhou zmluvnou stranou . 
Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich ostatné vzt'ahy neupravené Zmluvou riadia zákonom č. 

513/199 1 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ďalším i právnymi 
predpismi platnými na území SR. 

3. Zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba písomnými dodatkami formou číslovaných dodatkov, 
ktoré budú podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddel iteľnú súčasť tejto zmluvy. 

4. Za riadne doručenie písomnosti súvisiacej so Zmluvou sa považuje jej zaslanie na adresu sídla 
druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy, a to aj vtedy, ak si druhá Zmluvná strana 
doručenú písomnosť v odbernej lehote 3 (troch) pracovných dní nevyzdvihne. 

5. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých Predávajúci obdrží jedno vyhotovenie 
a Kupujúci dve vyhotovenia. 

6. Zml uva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení Kupujúcim v zmysle§ 47a Občianskeho zákonníka. 

7. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento 
zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 

v Zlatých Moravciach, dňa 4.8 .2015 

Za Predávajúceho: 



KRYCI LIST PRE MESTO ZLATE MORAVCE 

Tropico Sirup Exclusiv 

šk. norma 1.027 

Sl T Kolča (bez kofeínu) 

Tropico Sirup Natural 
šk. norma 1.027 

51 Malinovo-jahodový 

51 Višňa 

51 Čučori edka 
51 Pomaranč 

51 Kvet bazy + citrón 

51 Ovocie z lesa 

51 Aloe Vera 

21 Elfík - novinka 

21 Broskyňa 

21 Čierne ríbezle 

21 Pomaranč 

21 Ľadový čaj Broskyňa 

21 Moruša sladká 

21 Aloe Vera 

TropicoMilk - príchuť do mlieka 

21 Broskyňa 

21 Karamel 

21 Kokos 

21 Vanilka 

21 Čokoláda 

1 

Tropico Čaj Ajaj, sirup na prípravu čaju 

škol. normy 1.031, 1.032 a 1.033 
51 Čierny čaj citrón s medom 

51 Čaj jablko-škorica 

51 Lipový čaj s medom 

51 Čaj bazový 

21 Čaj jablko-škorica 

21 Čaj bazový 

21 Čaj zázvorový 

21 Lipový čaj s medom - novinka 

21 Čierny čaj citrón s medom - novinka 

Tropico Fruit Natural šk. norma 1.026 
2kg 1 Pomaranč 

2kg 1 Jablko 

2kg 1 Čierne ríbezle 

2kg Grep 

2kg Multifruit 

2kg Ananás 

Tropico Sirup Klasik 

51 Pomaranč 

51 Broskyňa 

51 lce tea Citrón 

51 Jahoda 

51 Čierna ríbezle 

51 Jablko 

Dátum: 

Sun Fruit - ovocný koncentrát 

škol. normy 1.27 

51 Pomaranč 

51 Jablko 

51 Multifruit 

51 Ananás 

21 Pomaranč 

21 Ananás 

Tropico Vegetable - Natural škol. normo 1.026 

2kg 1 Pomaranč -Mrkva 

Tr.Fruit Klasik Lemona - citron. s duž. šk. norma 1.002 

7 kg 1 Lemona 

2,5kg 1 Lemona 

Teplé nápoje - čaje 
0,5 Kg 

0,5 Kg 

0,5 Kg 

0,5 Kg 

1,5 Kg 

0,5 Kg 

Čierny čaj (10x50g) 

Zelený čaj (10x50g) 

Ovocný sen (10x50g) 

Melta (5x100g) 

Sušená srvátka 

Holandské kakao 

GASTROllOCfY ~P. „ t. O. 

~ 
OoMf H•""9aec40. 

ť7tl 03 Dtlný Hlft'Mneo 
~O;•e T73 HO 
ooemosn100 

IC DPH: SK2023571108 

1 

1 



TROPICO 
lropicoiu1ce.com 

„~. . ~lf ,. ~" :f , "' ' • . .~ ''""''" d~ ~a~~ ~p f~ 
P .iMARANČ - MRK\?'A a Skl a dov il ť 

@ 

JD.~rno ručepé rie.,9 enie 1:6 alebo ,podľar c~uti; vreqBkq· 

Balenie 1 Spolu v balení Cena za 1 kg 1 Cena za balenie 1 Objem nápoja z balenia (1.) Cena nápoja 11. (1:6) 

lkg 1 2kg 5,81 1 11,62 1 14 - 28 1. 0,83 

CENNÍK SIRUPOVÉ KONCENTRÁTY 

~ /7? /iť'\/~~ ;P 
./ ideálne riediť sódou 
./ neobsahuje kofeín 

o" ~z1<0\eín\l ./ atraktívna príchuť EXa.usIVi .. \.;;:;T 
Tropico Sirup Exclusiv, s prír. sladidlami, ri edenie 1:7, PP fľaša, 

Balenie (1.) Cena Balenia(€) Objem nápoja z balenia (1.) Cena nápoja 11. (€) Cena nápoja 0,2 1. (€) 

Sl 23 401 0,57 0,11 

S .orirodný,mi sladf.dlami, r iedenie. i:1s, PP fľa~a 

Balenie (1.) !Cena Balenia(€) 1 Objem nápoja z balenia (1.) 

51. 23,00 

21. 1 9,85 

5 
litrov 

M al inovo-jahodový 

Ovocie z lesa 

·~A,;:. 

Pomaranč 

801. 

321. 

Vi šňa 

·"' . ...,..;;„ 

Čučo ri edka Baza 

~''~ ~ 
Al oe vera 

Cena nápoja 11. (€) 

0,28 

0,31 

2 "" r 
litre. 

Čierne ribezle 

·~.: 
Pomaranč 

Moruša sladká 

Cena nápoja 0,2 1. (€) 

0,05 

0,06 

Ľadový čaj 

Broskyňa 

Broskyňa 

• Aloe vera 

Balenie (1.) 

v 
./ obsahuje čajový výluh 
./ zaliať vodou požadovanej teploty 
./ žiadne zd(havé rozpúšťanie cukru 

Si rup na pr ípravu _čaju_s príchufou(Riedenie 1:15, PET fľaša) 

•é 
-~ 

Cena Balenia (€) 1 Objem nápoja z balenia (1.) 1 Cena nápoja 11. (€) 
Cena nápoja 0,2 1. (€) 

5 1. 1 23,00 1 80 1. 1 0,28 1 0,05 

1 2 1. 1 9,85 1 2 1. 1 0,31 1 0,06 1 

;,..1 - ~ „...., ""i'- :..,.;,:·, L. ~~ .• ·~<\ .. T/ , ~ .1y/ ' -á/ 
-.. i,_ \ .- ' fí 71 

Zázvorový čaj Čaj Jablko škorica Čaj bazový Čaj lipový Čierny čaj 
s medom citrón s medom 

Príchute do mlieka 

~
--Jr'\ 

./ ochutenie mlieka 

./ ochutenie jogurtov . . 
, • '..J ./ ochutenie srvátkového napo)a 

fíi'CUJh:o 

-~ ~.J 
~~· ~ . 

"'' ~.; 
Pdchuť do mlieka · Trop/coMilk, (Riedenie 1:10, PET fľaša) 

Balenie (1.) Cena Balenia(€) 1 Objem nápoja z balenia (i.) Cena nápoja 11. (€) Cena nápoja 0,2 i. (€) 

2i. 6,00 1 221. 0,27 0,054 

~ 
Broskyňa Karamel Čokoláda Kokos Vanilka 



Yýd:1Jné systémy 
TERM OS 
• Bezplatný preni!jom pr1 odbere výrobkov TROPICO 
• Celoplastové prevedenie odolné voči nárazom 
• Objem 20 litrov 
• vydaj studených a teplých nápojov 
• Udržiavanie sti!lej teploty po dobu min. 4 hodln 
• Ľahko prenosný 
• Ven~I. ktor/ nerob! problém ani deťom 
• Jednoduch@: Čistenie 

TROPICOMAT KLASIK 

• Objem 7 1 (35 x 0,2 1) 
• Multifunkčné využitie (športové akcie, plesy) 
• ldei!lne zar1adenle pre v.!!čšl počet ľUdl 
• l'.ahko prenosná nádržka 
• Chladenie pomocou námrazovej trubice 

• 
TROPICOMAT EXCLUSIV 

• Objem 7 1 (35 x 0,2 \) 
• Narezové prevedenie 
• Jednoducho ovladateľný ventll 
• Miešanie produktu 
• Chladenle pomocou námru ovej trubice 

POSTMIX Silver 3+1 

• 3 druhy nápoja + voda 
• Výdaj vet\ctiho poft:u nápojov v krátkom čase 

~ • Vhodný pre n remné e školské jede.lne 
• Bezp1atnY servis 
• Poskytneme d ispozičné rie šenia priamo 

na Vašu prevňdzku 
• Priame pripojenie na vodu alebo 

mobilne§ zňsobáre~ vody 

SPACE 3+1 

• Elegantný výdajný systém 3 druhy "'poja a voda 
• Iba 30cm šlrka výrazne šetrí priestor prev,dzky 
• Otvi§rante spredu umožf'luje jednoduch~ 

umiestnenie produktov 
• Prtame pripojenie mt vodu alebo 

mobilná zásobáref\ vody 
• Uzamknutie postmlxu 

Dlžku a podmienky bezplatného prenájmu je možné prispôsobiť výškou mesačných odberov. alebo dlžkou spolupr.lce 
Bezplatná inš.talácia. servis, pravidelná sanitácia a kontrola. 

TROPICO 
trop1cojuice.com CENNÍK OVOCNÉ KONCENTRÁTY 

./ ovocný koncentrát 

./ 1l = min . 2kg ovocia 

./ bez konzervantov 

./ bez náhradných sladidiel 
Skladovať v chlad e 

Ovocný koncentrát s pod i elom fruktózovéh o cukru , riedenie 1:15, PP fľaša 

Balenie (1.) Cena Balenia(€) Objem nápoja z balenia (1.) 
---- -

51. 29 801. 

2 1. 1 12,50 32 1. 

Pomaranč 

~~·-;r_,...~..,.....rj:f"\. 
r,..i: ~/.. .' ) ·~v _~' ___ ;,J. _;; .J\...:..x....• ...... 

J;:_.„. ~ ··:·· ; - 1 ff'-~!"i' Y'!" 

-~ 
.:;.':.;:; ... . 
:~LW' 

Ananás 

./ koncentrát s fruktózou 

./ 100% šťava z citrónov 

./ bez konzervantov 

./ bez farbív 

Cena nápoja 11. (€) 

0,36 

0,39 

\ ,:\. 
Multifruit 

Skladovať v chlade 

Cena nápoja 0,2 1. (€) 
- ·---·- - -

0,072 

0,078 

·- ~ 

. - ~ 

Jablko 

·- ,,. 

citronáda s dužin ou (s prírodnými sladidlami, riedenie 1:15, PP fľaša) 

Balenie(!.) Cena Balenia{€) 1 Objem nápoja z balenia (1.) Cena nápoja 11. (€) Cena nápoja 0,2 1. (€) 

7 kg 

2,5 kg 

Balenie 
1 kg 

25 1 112 1. 

10,50 

/~', /.? ~ - ·> 
A~t!jll):l!1B 

401. 

./ 100% prírodný koncentrát 

./ bez pasterizácie 

./ bez prídavkov sladidiel 

0,22 0,044 

0,26 0,052 

@ 
Sklado va( v mraze 

lôoporuce né riedenie 1:6are'bo-pocira-c'1-úti aTcio1:13, vrecilšk:ol 

Spolu v balení Cena za lkg 
2 kg 5,81 

Pomaranč 

.~ .. 
~ ,,...-,. 

' .. \ ..• \ 

Multifruit 

Cena za balenie Objem nápoja z ba lenia (1.) Cena nápoja 11. (1:6) 
11,62 

Jablko 

.J.'11 
Fk' 

Ananás 

14-281. 0,83 

• Čierne ríbezle 

Grep 


