Zmluva o poskytovaní stravovania
v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

Odberateľ :

SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb
Vrútky
Mierová 2145/10, 038 61 Vrútky
IČO : 42347670
DIČ: 2023832162
Účet : 3217696655/0200
V zastúpení : Ing. Denisa Brašeňová

Poskytovateľ :

SERVIS gastro s.r.o., Ulica priemyselná 16, 03852 Sučany
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel Sro, Vložka č.50604/L

IČO : 44549971
IČ DPH : SK2022734681
V zastúpení : Renáta Paučinová
I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravovania pre klientov Odberateľa od
01.08.2018, vo vyhradených

stravovacích priestoroch v mieste sídla Odberateľa :

SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky, Mierová 2145/10,
Vrútky v rozsahu a za podmienok ďalej ustanovených v tejto zmluve a Odberateľ sa
zaväzuje platiť Poskytovateľovi za poskytnutie týchto služieb dohodnutú cenu.
II.

Služby stravovania a povinnosti zmluvných strán

Služby stravovania podľa tejto zmluvy sú :
-

príprava jedál v prevádzke Poskytovateľa, dovoz do výdajne stravy v mieste
sídla Odberateľa denne v dohodnutom čase; výdaj jedál je zabezpečený
zamestnancami Odberateľa;

-

poskytnutie prepravných thermo-boxov a gastronádob, spojených s ich
umývaním a čistením je v réžii Poskytovateľa

Poskytovateľ zabezpečí dovoz stravy pre klientov Odberateľa nasledovne :
-

Poskytovateľ dodá obedy a večere tak, aby klienti a zamestnanci
Odberateľa mali možnosť výberu zo štyroch druhov jedál (obedy) a z dvoch
druhov jedál (večere) podľa vopred stanoveného jedálneho lístka,
schváleného lekárom – diabetológom, spolupracovníkom Poskytovateľa.

-

Poskytovateľ sa zaväzuje dovážať stravu denne
víkendových dní a sviatkov)

(počas

pracovných

dní,

v tomto čase :

raňajky a olovrant

do 7:15 hod

obed a olovrant

do 11:45 hod

večera a večera II

do 17:15 hod

Poskytovateľ vo svojej réžii poskytne pre účely dovozu stravy prepravné
thermo-boxy

a

gastronádoby

a zabezpečí

ich

umývanie

a čistenie

vo

svojich priestoroch.
Odberateľ je povinný dovezenú stravu v určenom čase a na určenom mieste
prevziať a uhrádzať vystavené faktúry v plnej výške a v termíne splatnosti na účet
Poskytovateľa.
III.

Platobné podmienky

Cena je stanovená nasledovne :
celodenná strava pre jedného klientov zariadenia Odberateľa je 5,60 € vrátane DPH

(raňajky, desiata, obed /polievka + menu/, olovrant, večera I, večera II)

Cena celodennej stravy pozostáva z :
raňajky + desiata ..... 0,80 eur vrátane DPH
obed + olovrant

..... 2,80 eur vrátane DPH

večera + večera II ..... 2,00 eur vrátane DPH
Rozpis gramáže :
raňajky .....
desiata .....
obed .....
olovrant .....
večera .....
večera II .....

závisí od druhu jedla : pečivo (2 rožky alebo 1,5 krajca chleba + nátierka 40g;
obložený chlebík 80g, jogurt, párky, jogurt, termix, detská výživa, keksík, ... a nápoj
čaj, mlieko, biela káva 200 ml)
závisí od druhu jedla : ovocie, jogurt, croissant, pagáč, puding 70g, šalát 100g;
obložený chlebík 80g, keksík, ...
polievka 0,33 l
hlavné jedlo - závisí od druhu jedla : mäso 100g, príloha 200g;
múčne jedlo a iné 300g
závisí od druhu jedla : ovocie, jogurt, croissant, pagáč, puding 70g, šalát 70g;
obložený chlebík 80g, keksík, ...
hlavné jedlo - závisí od druhu jedla : mäso 100g, príloha 200g;
múčne jedlo a iné 300g
závisí od druhu jedla : chlieb 1 krajec, nátierka 10g

Faktúry za poskytnutú stravu bude Poskytovateľ vyhotovovať jedenkrát týždenne,
po vzájomnom odsúhlasení počtu odobratej stravy s objednávateľom a budú mať
splatnosť 30 dní od vystavenia. Odberateľ sa týmto zaväzuje faktúry uhrádzať do termínu
splatnosti a v prípade nedodržania termínu splatnosti má Poskytovateľ právo Odberateľovi
účtovať penále vo výške 0,05% z celkovej sumy faktúry za každý deň omeškania
s úhradou faktúry.
IV.

Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré táto zmluva priamo neupravuje, sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva môže byť zmenená, doplnená, alebo od zmluvy môže byť odstúpené iba
formou dodatkov k zmluve a to písomne. Výpovedná doba je dva mesiace od doručenia
výpovede zmluvy druhej strane a Odberateľ aj Poskytovateľ majú právo vypovedať zmluvu
bez uvedenia dôvodu.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť od 01.08.2018 a uzatvára sa na dobu určitú,
do 31. 07.2019.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo strán obdrží po
podpísaní jedno vyhotovenie.

Odberateľ

Poskytovateľ

Vo Vrútkach, dňa 30.07.2018

V Sučanoch, dňa 30.07.2018

