ZMLUVA
na dodávku stravovania pre žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy v Želovciach
a Odborného učilišťa internátneho v Želovciach do Výdajnej školskej jedálne Strednej
odbornej školy v Želovciach
_________________________________________________________________________________________________________________

uzavretá medzi zmluvnými stranami, ďalej len „zmluvné strany“:
Dodávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ/ IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
v zastúpení:

Obec Želovce, školská jedáleň
Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce
00319716
2021243345
VÚB a.s. Veľký Krtíš
SK52 0200 0000 0016 4781 4253
Ing. Július Makó, CSc., starosta obce
ďalej len „dodávateľ“
a

Odberateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
v zastúpení:

Stredná odborná škola
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
37890191
2021683532
Štátna pokladnica Bratislava
SK14 8180 0000 0070 0039 3993
Ing. Andrea Bánovská, riaditeľka školy
ďalej len „odberateľ“

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je dodávka stravy – obedy a večere pre žiakov Strednej odbornej školy
v Želovciach, Odborného učilišťa internátneho v Želovciach a zamestnancov oboch škôl
v pracovných dňoch v školskom roku 2016/2017.
2. Obedové menu zahŕňa polievku, hlavné jedlo a nápoj, večerové menu zahŕňa hlavné jedlo
a nápoj.
3. Predpokladané množstvá ročne: obedy pre zamestnancov
obedy pre žiakov
večere pre žiakov

cca 3 700 ks
cca 2 200 ks
cca 1 100 ks

Článok II.
Doba trvania zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02.09.2016 do 31.8.2017.

Článok III.
Cena predmetu plnenia
1. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok ustanovených v tejto zmluve poskytovať jedlá za
cenu:
Kompletný obed pre zamestnanca
2,70 € / ks
Kompletný obed pre žiaka
2,00 € / ks
Večera pre žiaka
1,30 € / ks
2. Cena je vrátane DPH, sú v nej započítané všetky réžijné náklady (doprava stravy do
Výdajnej školskej jedálne na adresu Gottwaldova 70/43 Želovce, odber a likvidácia
kuchynského odpadu).
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za odobratú stravu dohodnutú cenu na
základe faktúry vystavenej dodávateľom.
4. Fakturácia sa bude vykonávať mesačne, vždy po ukončení mesiaca, najneskôr do 10 dní po
ukončení príslušného mesiaca, na základe vzájomne odsúhlaseného skutočného množstva
odobratých jedál. Splatnosť faktúry je 14 dní.

Článok IV.
Skončenie zmluvy
1. Platnosť zmluvy končí uplynutím lehoty, na ktorú bola uzavretá.
2. Zmluvné strany môžu dať výpoveď zmluvy v dvojmesačnej lehote. Dvojmesačná lehota
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

Článok V.
Ostatné dojednania
1. Dodávateľ je zaregistrovaný v sieti školského stravovania na MŠVVaŠ SR a zaväzuje sa
dodržať podmienku, že dodávané jedlá sú pripravované podľa materiálno-spotrebných
noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných MŠVVaŠ SR.
2. Dodávateľ zabezpečí jedálny lístok na týždeň vopred, v ktorom bude možnosť výberu
minimálne z 2 druhov hlavných jedál.
3. Minimálny počet dodaných jedál denne, ktoré sa dodávateľ zaväzuje dodať je:
minimálne 10 obedov
minimálne 2 večere

4. Odberateľ je povinný zadať objednávku na daný deň telefonicky alebo e-mailom
najneskôr do 07:30 hod v daný deň.
5. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať obed denne v stanovenom čase od 11:30 do 12:00 hod.,
a večeru od 16:30 do 17.00 hod., v nádobách dodávateľa.
6. Dodávateľ je povinný zabezpečiť dovoz stravy na miesto plnenia vlastnou dopravou, na
vlastné náklady a vo vlastných termo - nádobách.
7. Dodávateľ je povinný zabezpečiť nádoby na zber kuchynského odpadu a odber
a likvidáciu tohto odpadu na vlastné náklady.
8. Objednávateľ zabezpečí výdaj stravy vo Výdajnej školskej jedálni vlastnými
zamestnancami.
9. V prípade, že dodané jedlá nebudú dodané v požadovanom množstve, kvalite a gramáži,
je dodávateľ povinný bezodkladne zjednať nápravu tak, aby zodpovedali požadovaným
kritériám.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy vyslovene neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Zákona č.
513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží
dve vyhotovenia.
3. Účastníci si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ju uzatvárajú
podľa slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, neuzavreli ju v tiesni a na znak svojho
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Želovciach dňa 22.08. 2016

Dodávateľ: ...........................................
Ing. Július M a k ó .
starosta obce

Odberateľ: ..............................................
Ing. Andrea B á n o v s k á
riaditeľka školy

