Zmluva č. 01/2020
o poskytovaní stravovacích služieb
(ďalej len „Zmluva“)
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Miesto odberu:

Spišská katolícka charita
Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves
35514221
2020720966
Slovenská sporiteľňa, a.s.,
SK56 0900 0000 0051 3644 9889
MŠ sv. Gianny Berettovej Mollovej, Výdajná školská jedáleň
Nábrežie Jána Pavla II. 697/4, 059 21 Svit
Zastúpená:
Bc. Anna Špircová, riaditeľka
Tel:
+421 901 721 025
e-mail:
anna.spircova@caritas.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
Názov:
Materská škola
Sídlo:
Mierová 141, 059 21 Svit
Zriaďovateľ:
Mesto Svit
Zastúpená:
Mgr. Katarína Dudášová, riaditeľka
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.,
IBAN:
SK 21 0200 0000 0038 5834 3155
IČO:
51048418
DIČ:
2120577327
Tel.:
052/7756251
e-mail:
riaditel@mssvit.sk
(ďalej len „Dodávateľ“)
(pre spoločné označenie ďalej len „Zmluvné strany“)

Čl. I
Predmet zmluvy
1.

Predmetom Zmluvy je vymedzenie práv a povinností Zmluvných strán v procese
zabezpečenia stravovania prostredníctvom prípravy stravy Dodávateľom pre
Objednávateľa.
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2.

3.

4.
5.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa prípravu stravy pre Výdajnú
školskú jedáleň MŠ sv. Gianny Berettovej Mollovej, Nábrežie Jána Pavla II. 697/4, 059
21 Svit (ďalej len „výdajná školská jedáleň“) za podmienok dojednaných v tejto
Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že prípravu jedál bude Dodávateľ vykonávať vo
vlastných zariadeniach na základe objednávky, pričom Objednávateľ je povinný
zabezpečiť si na vlastné náklady prepravu objednaných jedál do výdajnej školskej
jedálne.
Pod teplým jedlom sa rozumie: obed vydaný od pondelka do piatku, podľa aktuálnej
ponuky jedálneho lístka pre žiakov Objednávateľa. Jedálny lístok je upravený podľa
Materiálno-spotrebnej normy a receptúry pre školské stravovanie v materských školách.
Školská jedáleň Dodávateľa pripravuje a vydáva jedlo podľa tejto zmluvy len v čase
bežnej prevádzky školy.
Objednávateľ sa zaväzuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve platiť
Dodávateľovi dojednanú cenu za prípravu stravy podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy.

Čl. 2
Miesto a spôsob plnenia
1.

2.

3.

4.

Objednávateľ pre plynulý chod prevádzky hlási Dodávateľovi presné počty stravníkov
deň vopred telefonicky/elektronickou poštou najneskôr do 13.30 hod., a hlási zmeny
denne najneskôr do 08.00 hod. príslušného dňa vedúcej kuchyne. Pri nedodržaní
dohodnutého času hlásenia počtov stravníkov Dodávateľ nebude zohľadňovať
dodatočné hlásenie počtu stravníkov pre výdaj stravy, ani pre účely fakturácie.
Maximálny počet denných stravníkov – žiakov je 40.
Výdaj stravy – obeda – do pripravených termo nádob zabezpečujú zamestnanci
Dodávateľa pre odber, v čase denne (pondelok – piatok) o 11.00 hodine, ktorý je
dohodnutý oboma stranami. Termo nádoby sú majetkom Objednávateľa, a sú viditeľne
označené. Čisté termo nádoby odberateľ v ten istý deň odberu, alebo najneskôr
nasledujúci deň dopoludnia privezie späť dodávateľovi.
Dovoz pripravenej stravy – obeda od Dodávateľa zabezpečuje Objednávateľ na vlastné
náklady prostredníctvom zamestnankyne Výdajnej školskej jedálne pri MŠ sv. Gianny
BM, služobným autom DACIA SANDERO, ŠPZ SN 062 CT, určeným výhradne len
pre túto činnosť.
Dodávateľ poskytuje stravovanie aj zamestnancom Objednávateľa. Objednávateľ pre
plynulý chod prevádzky hlási presné počty stravníkov – zamestnancov deň vopred,
najneskôr do 13.30 hod., a hlási zmeny denne najneskôr do 08.00 hod. príslušného dňa
vedúcej kuchyne. Pri nedodržaní dohodnutého času hlásenia počtov stravníkov
Dodávateľ nebude zohľadňovať dodatočné hlásenie počtu stravníkov pre výdaj stravy,
ani pre účely fakturácie. Obedy pre zamestnancov Objednávateľa Dodávateľ pripravuje
do riadne označených samostatných prenosných nádob, ktoré sú vlastníctvom
zamestnancov Objednávateľa, pričom prepravu týchto nádob si zabezpečuje na vlastné
náklady Objednávateľ.
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Čl. 3
Cena a platobné podmienky
1.

Finančné limity na nákup potravín v Eur:
Počet

Kategória stravníkov

Obed
pásmo I.

Réžia

Spolu cena obeda

nákup
potravín
Stravníci od 2 - 6 rokov

max. 40

0,80 eur

1,20 eur

2,00 eur

Zamestnanci

max. 8

1,26 eur

2,34 eur

3,60 eur

2.

Úhrada za poskytovanú službu sa realizuje bezhotovostnou platbou na základe tejto
zmluvy a podľa skutočne vydaných jedál žiakom a zamestnancom Objednávateľa na
základe faktúry Dodávateľa, vyhotovenej vždy k 10. dňu aktuálneho mesiaca,
po predchádzajúcom mesiaci, v ktorom bola strava skutočne dodaná. Na tento účel sa
vedie evidencia – viď. Príloha č. 1 k Zmluve č.01/2020 o poskytovaní stravovacích
služieb – Mesačné hlásenie počtu odobratých jedál. Finančné limity na nákup potravín
sa pravidelne aktualizujú podľa platnej legislatívy.

Čl. IV
Doba trvania zmluvy
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1. novembra 2020 do 31. januára 2021.

2.

Zmluva zaniká:
a.
b.

písomnou dohodou Zmluvných strán,
písomnou výpoveďou Objednávateľa alebo Dodávateľa v zmysle ods. 3 a 4 tohto
článku Zmluvy,

3.

Dodávateľ môže túto Zmluvu vypovedať v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní
s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po dátume splatnosti.

4.

Objednávateľ môže túto Zmluvu vypovedať v prípade, ak zo strany Dodávateľa dôjde
k opätovným porušovaniam povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a zo strany
Dodávateľa nedôjde k náprave ani po písomnom upozornení Objednávateľa.
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Čl. V
Práva a povinnosti Zmluvných strán
1.

Dodávateľ zodpovedá za riadne, včasné, odborné a kvalifikované plnenie predmetu
Zmluvy,
a. zaväzuje sa postupovať pri plnení povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy
s odbornou starostlivosťou,
b. zaväzuje sa oznámiť bez zbytočného odkladu Objednávateľovi prípadné
omeškanie dohodnutej lehoty plnenia predmetu Zmluvy.

2.

Dodávateľ nebude v omeškaní, ak predmet tejto Zmluvy nemohol riadne a včas plniť
pre okolnosti, ktoré po uzatvorení Zmluvy vznikli v dôsledku ním nepredvídateľných
a neodvrátiteľných skutočností mimoriadnej povahy (vyššia moc). Dodávateľ je
povinný takúto nepredvídateľnú respektíve neodvrátiteľnú skutočnosť mimoriadnej
povahy doložiť písomným záznamom príslušného štátneho orgánu (ako napríklad
policajného zboru, hasičského zboru, úrad verejného zdravotníctva, atď.) alebo
prípadne iným relevantným dôkazom preukazujúcim danú skutočnosť.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje:
a. poskytnúť Dodávateľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť na realizáciu
predmetu Zmluvy,
b. prevziať pripravenú stravu od Dodávateľa, pričom jej prevzatie bude potvrdené
podpismi poverených zamestnancov Zmluvných strán na preberacom protokole,
c. zaplatiť Dodávateľovi na jeho účet dohodnutú cenu v zmysle vystavenej faktúry.

4.

Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne sa vzájomne informovať o všetkých
skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto Zmluvy.

5.

Zmluvné strany zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením ich povinností v zmysle
§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
Zmluvných strán a účinnosť v súlade s ust. § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Občianskeho
zákonníka.
Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach – 2 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 3
rovnopisy sú určené pre Dodávateľa.
Akúkoľvek zmenu obsahu Zmluvy je možné vykonať iba formou písomného
a očíslovaného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
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