Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
predpisov (ďalej len „zmluva“)

neskorších

medzi zmluvnými stranami :
Odberateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Poverený zástupca na
uzatvorenie zmluvy :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
PhDr. Miriam Jamrišková, vedúca Krízového centra
VÚB Bratislava-mesto, a.s.
6327-012/0200
603 481
nie je platiteľom DPH
(ďalej len „odberateľ”)

a
Dodávateľ:
Sídlo:
Zastupený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:

Ing. Gabriela Žlebeková - ZDRAVÍČKO
Hálová 18, 85101 Bratislava, zapísaný: v ŽR č.105-8632 OÚ v BA
Ing. Gabriela Žlebeková
Tatra banka, Bratislava
2629833391/1100
36909572
SK2025698201
(ďalej len „dodávateľ“ )

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka teplej stravy vo forme hotových obedov a večerí (ďalej len
„hotové jedlá“) podľa pokynov odberateľa pre klientov Krízového centra na ul. Budatínska 59/A
v Bratislave (ďalej len „krízové centrum“).
2. Hotový obed pozostáva z polievky, výberu z troch druhov hlavných jedál a šalátov k vybraným
jedlám. Súčasťou hotového obeda je chlieb k vybraným polievkam. Večera pozostáva z výberu
troch druhov hlavných jedál a šalátov k vybraným jedlám.
Článok II
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať stravovacie služby
počnúc dňom 6.8.2012.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká :
a) na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán,

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, aj bez udania dôvodu, pričom
výpovedná doba je tri (3) mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane,
c) jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
3. Odberateľ a dodávateľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán
poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu.
Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude
doručený druhej zmluvnej strane alebo dňom vrátenia neprevzatej zásielky po uplynutí úložnej
doby na pošte.
4. Odberateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, že dodávateľ:
a) nedodá stravu podľa článku III bod.2
b) nedodrží hygienické predpisy
Účinky okamžitého odstúpenia od zmluvy nastanú dňom, keď prejav vôle odberateľa bude doručený
dodávateľovi.
Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Odberateľ sa zaväzuje:
a) objednať písomne alebo telefonicky požadované množstvo hotových jedál deň vopred,
pričom doobjednávka je možná najneskôr do 8,00 hod. dňa dodania,
b) viesť evidenciu prevzatých jedál,
c) zabezpečiť hygienicky nezávadné podmienky miesta výdaja hotových jedál klientom
krízového centra,
d) oboznámiť klientov krízového centra o čase a spôsobe výdaja hotových jedál.
2. Dodávateľ sa zaväzuje:
a) zostaviť týždenný jedálny lístok a oboznámiť s ním odberateľa najneskôr do štvrtého (4)
dňa každého kalendárneho týždňa vopred,
b) pripraviť a dodať hotové jedlá podľa platných receptúr s dodržaním hygienických
predpisov a noriem spotreby surovín,
c) zabezpečiť výdaj hotových jedál na vlastné náklady a nebezpečenstvo každý deň vrátane
sobôt, nedieľ a sviatkov v čase, a to: obedy od 11,30 hod. do 12,00 hod., večere od 16.00 h.
do 17.h
Článok IV
Cena a platobné podmienky
1. Cena stravnej jednotky vrátane dopravy je stanovená podľa zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení
neskorších predpisov takto:
obed ..................... 3,80 €/ 1 porcia s DPH (slovom tri eurá osemdesiat centov)
olovrant..................... 0,30/ € 1 porcia s DPH (slovom tridsať centov)
večera ................... .. 3,20 €/ 1 porcia s DPH (slovom tri eurá dvadsať centov).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade preukázateľného zvýšenia vstupných nákladov na
dodávku hotových jedál, môže na základe vzájomnej dohody dôjsť k zmene výšky ceny stravnej
jednotky podľa ods. 1 tohto článku.

3. Úhrada ceny sa uskutoční formou prevodu na bankový účet dodávateľa na základe mesačných
faktúr. Splatnosť faktúry je dohodnutá v lehote 14 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi.
4. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude obsahovať
nesprávne alebo neúplné údaje, odberateľ je oprávnený ju vrátiť a dodávateľ je povinný faktúru
podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší
lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je odberateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo
jeho časti, je povinný zaplatiť dodávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej
sumy za každý deň omeškania.

Článok V
Osobitné ustanovenia
1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.
Kontaktnou osobou za odberateľa je Alžbeta Tomšu, t.č. 02/62250035
Kontaktnou osobou za dodávateľa je Ing. Gabriela Žlebeková, t.č. 02/63831809
2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie,
ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie zmluvy.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch zmluvných
strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni
jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa ....................
Za odberateľa:

.................................................................
PhDr. Miriam Jamrišková
vedúca Krízového centra
poverená podpísaním zmluvy
Rozhodnutím primátora hlavného mesta SR
Bratislavy č. 16/2011 zo dňa 24. 6. 2011

V Bratislave dňa ..........................
Za dodávateľa:

.....................................................................

