Zmluva o

zabezpečení

závodného stravovania

uzavretá podl'a ust. § 269 a nás/. Zák. č. 5131991 Z.z. v znení nesk. zmien a doplnkov Obchodný zákonník, med z i :

Zmluvné

strany:

Dodávater:
So sídlom:
V zastúpení:
IČO:
DiČ:
IČ DPH:

Registrácia:
Bankové spojenie:

Odberater
so sídlom:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Registrácia:
Bankové spojenie:

BodvaTel s. r. o.
Školská č. 5, Moldava nad Bodvou
Gabriela Tamásová. konatel'ka spoločností
36210269
2021601670
SK2021601670
Obch.regíster Okr. súdu Košice 1., Odd: Sro., vložka
VÚB a.s., č. ú. 1571583654/0200

Pack Trade s.r.o.
Budulovská 33, 0450 I Moldava nad Bodvou
Ján Ignáth - kona tel' spoločnosti
31720145
2020744605
SK2020744605
Obch.register Ol,r. Súdu Košice 1., Odd: Sro., vložka

č.

č.

128531V

72491V

uzatvárajú túto zmluvu :

Článok l
Predmet zmluvy

1.1

Predmetom tejto zmluvy je :
~

~

1.2

zabezpečenie

služieb spojených vyhotoven im a podávaním jedál
( závodné stravovanie) pre zamestnancov odberatel'a, podl'a vyhlásených podmienok - Príloha Č. J. ktorá tvorí nedelitel'nú súčasť tejto zmluvy,
na základe objednávok odberatel'a,

Podávanie jedál sa dodávater zaväzuje
1110 predpísaných sanitárných dnÍ.

zabezpečovať

v kazdý pracovný deJi v roku, mi -

1.3

Jedlá budú pripravované v súlade s podmienkami zdravej v)'živy. pri dodržaní platných
hygienických a zdravotných predpisov.

Článok 2

Systém stravovania a Objednávka
2.1

Výdaj stravy bude

prebiehať následovne:

obedy v

čase

11.00 hod. - 13.00 hod.

2.2

Dodávateľ

na náklady odberateľa zabezpečí dovoz objednanej stravy v nádobách
odberateľa do dohodnutého miesta dodania.
Prevzatie stravy denne potvrdí dodávateľ aj odberateľ podpisom osoby. ktorá stravu
vydala a osoby, ktorá stravu za Pack Trade S.LO .. prevzala. s uvedením dátumu a počtu
jedál.

2.3

Jedálny lístok dodávateľ zostavuje na jeden týždeľl vopred ( s výhradou zmeny jedálne ho lístka) a predkladá ho odberateľovi na odsúhlasenie vopred najneskôr tri pracovné
dni pred začiatkom týždľla. ktor)' je jedálny lístok vyhotovený.
Odsúhlasenie a zasielanie bude vykonávané elektronicky. Odberateľ je oprávnen)'
požadovať prípadnú zmenu jedálneho lístka.

Článok 3

Miesto plnenia
3.1

Miestom plnenia je :

areál odberatel'a Pack Trade S.r.O. Moldava nad Bodvou.

Článok 4
Cena a platobné podmienky

4.1

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných cenách predmetu plnenia podl'a tejto
zmluvy:
4.1.1 cena 1 jedla: vo výške 2,66 € + DPH
slovom: dve eura a šesťdesiatšesť centov + DPH
4.1.2 dopravné: vo výške 0,56 El I km + DPH
Slovom:
podľa

päťdesiatšesť centov

+ DPH

4.2

Cena

bodu 4.1.1 je stanovená ako maximálna cena.

4.2

Odberateľ sa zaväzuje za riadne a včas poskytnuté plnenie podľa tejto zmluvy uhrádzať
cenu na základe fakturácie, ktorá bude vykonávaná mesačne, vždy k 3. pracovnému dňu
nasledujúceho mesiaca. ktorý sa cena platí. pričom kalkulácia bude závislá od počtu
objednaných stravných jednotiek a skutočne \)'daných stravných jednotiek v príslušnom

mesiaci, písomne overeného povereným pracovnikom odberatefa.
4.2

Faktúra musí byť vyhotovená v súlade s touto zmluvou a platn)'mi právnymi predpismi
I Zák. o DPH l. Ak faktúra nebude spÍliať náležitosti ustanovené právnymi predpismi.
najmä zákon o účtovníctve a touto zmluvou. je odberatef oprávnen)' takúto faktúru
vrátiť na prepracovanie. Doručením opravnej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti.

4.4

Splatnosť faktúry

4.5

V prípade cenových zmien potravín. energie a pod. má dodávatef právo predložiť odbe rateľovi návrh na zmenu ceny uvedenej v bode 4. J a to l x ročne na začiatku kalendárneho roka.
Pokial' nedôjde k dohode o novej cene a podpísaniu nového dodatku k zmluve. má
dodávateľ právo na odstúpenie od zmluv). Zmluvný vzťah v takomto prípade zaniká
uplynutím kalendárneho mesiaca. ktorý nasleduje po mesiaci. v ktorom bolo odberate ľovi doručené písomné oznámenie dodávatefa o odstúpení od zmluvy.

4.6

Cena podl'a bodu 4.1 obsahuje všetky opráv'nené náklady dodávate fa súvisiace s plnením jeho záväzku podfa tejto zmluv·y.

4.7

Zmluvné strany sa dohodli, že pohfadávky dodávatefa z tejto zmluvy voči odberatefovi.
dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretej osobe bez písomného súhlasu odberateľa.

je 14 dní odo

dňa jej doručenía

odberatefovi.

Článok 5
Doba platnosti zmluvy
neurčitú

s

účinnosťou

5.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu

od 1.5.2017.

5.2

Jednostranne vypovedať túto zmluvu je oprávnená ktorákofvek zo zmluvných strán
aj bez uvedenía dôvodu.

5.3

V prípade vypovedania zmluv) saje platnosť a účínnosť
doby, ktoráje v prípade vypovedania zmluv'Y 2 mesiace.

5.4

Výpovedná doba v zmysle predošlého bodu začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci. v ktorom bola v)'poveď doručená.

5.5

Ktorákofvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy okamžite odstúpiť v prípade
neplnenia základn)'ch povinností druhej strany vyplývajúcich zo zmluvy alebo iného jej
podstatného porušenia. V takomto prípade platnosť zmluvy končí doručením písomného
oznámenia o okamžitom odstúpení od zmluvy druhej strane.

končí

uplynutím výpovednej

Podstatným porušením zmluvy zo strany dodávatefa sa bude považovať najmä:
porušenie predpisov BOZPalebo PO.
porušenie hygienických. zdravotných predpisov alebo predpisov týkajúcich sa stravovania
nedodržaním harmonogramu plnenia.
neodstránenie vád plnenia v stanovenom termíne
konanie v rozpore s dobrými mravmi

Podstatným porušenim zmluvy zo strany odbcralera sa bude považovať najmä:
- neuhradenie faktúry za dodanú stravu a prepravné náklady v lehote splatnosti
5.6

Dodávateľ sa zaväzuje za každé podstatné porušenie zmluvy. alebo neplnenie základn)'ch povinnosti zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každé porušenie.

5.7

Odberateľ sa zaväzuje za každé podstatné porušenie zmluvy. zaplatiť dodávateľovi úrok
z omeškania a to 0.05 % z dlžnej čiastky za každý omeškan\' deJi.

5.8

Dodávateľ

sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné aj interné predpisy BOZP a PO.
platné u odberateľa ako aj platné hygienické a zdravotné predpisy a predpisy týkajúce sa
stravovania.

Článok 6
Zodpovednosť

a zárul", za ,-ady

6.1

Dodávateľ ručí v plnom rozsahu za kvalitu a hygienickú nezávadnosť pripravovaných a
podávavaných obedov a nápojov. aj za pripadné škody. ktoré by v pričinnej súvislosti
S týmto konaním dodávateľa mohli vzniknúť.

6.2

V prípade zistenia nedostatkov v poskytovanej službe je potrebné bezodkadne reklamovať službu u obsluhujúceho personálu resp. u zodpovcdného pracovníka reštauračného
zariadenia, ktorý je povinný zabezpečiť urýchlenú nápravu.

Článok 7
Záverečné ust~lnovenia

7.1

Meniť a dopÍliať túto zmluvu je možné výlučne dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve. Odberater aj dodávater sa zaväzuje bez zbytočného
odkladu písomne informovať druhú zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchod ného mena, právnej formy. sídla. IČO. IČ pre DPH, oprávnených zástupcov. bankového
spojenia a čisla účtu. na ktor)' majú byť poukázané platb) a iných skutočnostiach
významných pre riadne plnenie tejto zmlu\)".

7.2

Vzťahy vzniknuté na základe tejto zmluvy. ktoré nie sú \ýslovne upravené sa riadia
pri slušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

7.3

Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch. z ktorých každá strana obdrži po jednom vyhotovení.

7.4

Zmluvné strany prehlasujú. že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, dobrovol'ne
a nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevyhovujúcich podmienok. Zmluvné strany
po jeho prečítani vyhlásili, že jeho obsah im je jasný a zrozumiteľný a na znak súhlasu
s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

7.5

Táto zmluva nadobúda platnosť dliomjej podpisu oboma zmluvn)'mi stranami a účin
nosI' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysk ~ 47 Občianskeho zákonnika a
ust. § 5a Zák. Č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií I' znení neskorších predpisov. na
web portáli dodávateľa \\ \\ \V.boch atcl.s".

Zmluvné strany berú na vedomie pOl
7.6

innosť

zverejnenia lejlO zmluv) a súhlasia s nim.

Súčasťou

zmluvy o zabezpečeni závodného slravo\lllliaje nasledovná príloha: príloha
l podmienky prevádzkovania.

V Moldave nad Bodvou. dňa -1 ľ tv I:;L

v Cečejovciach . dfla

Za dodávatel'a :

Za odberalera :

.;do(b :"ci, s.r.o.

~ ...,):s\:'á S, C··:, 01 Moldava nJB ~
H~O: 36 210 269
DiČ: 2021601670
a..
:'

1~v:'r)2115t)16íO 'kl

/

/

č.

•

č. 1
zävodného stmvovanía

Pr í I o h a
k zmluve o

zabezpečení

Podmienky dodávania stravy:
l. Dodávka stravy pozostáva z dodávky obedov.
2. Jedna porcia musí obsahovať: polievku. hlavné jedlo.
3. Minimálne množstvo odobratých kompletných jedál sú IO porcie denne . v prípade
menšieho počtu objednávok. dodá vater nie je povinn)' dan' druh jedla zhotoviť a stravu
zabezpečiť

4. Výdaj obedov je určený v čase od 11.00 hod - 13.00 hod .. Nahlásiť počet a druh jedla je
odberatel' povinný min do 8,00 hod. v deJi výdaja podra jedálneho lístka na tel. č.
0911285588.
5. Jedálny lístok na celý nasledujúci týždeJi je dodávateľ povinný predložiť odberateľovi
minimálne 3 dni pred začiatkom týždťía v elektronickej podobe.

