HOSPODÁRSKA ZMLUVA

1.1 Zmluvné strany
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Odberate1': COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo
Sládkovičova 58,05001 Revúca
IČO
: 00169129
DRČ: Sk2020500020
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Poprad, č.ú. : 113-582/0200
Zastúpená: Ing. Vladimírom Čuchranom - predsedom družstva
Ing. Jozefom Sedlákom - podpredsedom družstva

2.1 Predmet zmluvy
2.1. Dodávate1' sa zaväzuje pre odberate1'a poskytovať obedy pre zamestnancov
odberate1'a v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve.
2.2. Obedy budú odoberať denne zamestnanci odberate1'a, pričom za obed sa
považuje polievka a hlavné jedlo pre SM 07-106 Moldava n/Bodvou.

3.1 Technické údaje
3.1. Podávanie obedov sa uskutoční v dohodnutom a stanovenom čase.
3.2. Stravník, ktorý sa nemôže stravovať v daný deň sa osobne odhlási deň vopred.
3.3. Dodávate1' každý piatok oznámi zamestnancom odberate1'a týždenný jedálny
lístok na nasledujúci týždeň.
3.4. Dodávate1' bude viesť zoznam stravníkov a počet podaných obedov, ktorý
bude slúžiť k fakturácii na základe zmluvy.

4./ Cena obedov
4.1. Cena obedov sa stanovuje na hodnotu 2,45 €, táto hodnota bude k fakturácii
pre odberateľa. Zamestnanci si v prípade vyššej hodnoty musia doplatiť za
poskytnuté obedy.
4.2. V prípade zvýšenia cien surovín a ďalších nákladov na prípravu jedál,
bude cena podávaných obedov upravená dodatkom k tejto zmluve.

5./ Platobné podmienky
5.1. Dodávateľ na základe odobratých obedov zamestnancami odberateľa
bude faktúrovať odobraté obedy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca,
pričom súčasťou faktúry bude súpis o podaných obedoch zamestnancov
odberateľa.

6./ Záverečné ustanovenie
6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou od Ol. 04. 2012.
6.2. Zmluvné strany sú povinné včas informovať o zmenách všetkých
náležitostí uvedených v tejto zmluve.
6.3. Úprava podmienok zmluvy musí byť vždy v písomnej forme
podpísaná oboma zmluvnými stranami. Týka sa to aj prípadných
dodatkov k zmluve.
6.4. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v zmysle platných zákonov
v prípade dohody medzi oboma zmluvnými stranami aj jednomesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede.
6.5. Zmluva je uzatvorená v 2 exemplároch, z ktorých l dostáva dodávateľ
a l odberateľ.
6.6. Zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, obe zmluvné strany jej
porozumeli.
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