Zmluva o poskytovaní stravy pre dôchodcov

Zmluvné strany:
Dodávateľ:
Obchodný názov spoločnosti:
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontakt:

SK2023865734
0918388605

Odberateľ:
Obchodný názov spoločnosti:
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Kontakt:

Obec Plaveč
ul. Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč
Ing. Štefan Murcko, starosta obce
VÚB Stará Ľubovňa
SK06 0200 0000 0000 1322 8602
00330116
2020698768
052/4921783, 4284851

ML gastronomy s.r.o.
Námestie sv. Martina 41, 082 71 Lipany
Marko Vrábeľ, konateľ
SLSP Prešov
SK6609000000005047775316
47 405 201

uzatvárajú túto zmluvu o dodávaní stravy pre dôchodcov
I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávanie stravy pre dôchodcov v obci Plaveč dodávateľom
v súlade s VZN obce Plaveč č. 53 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie
pre dôchodcov.
II.
Ceny za služby a spôsob úhrady
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene jedného obeda – polievky a hlavného jedla vo výške
2,50 € , vrátane dovozu (pre imobilných občanov).
2. Odberateľ si u dodávateľa objedná stravné lístky a podľa počtu prevzatých lístkov
dodávateľ vystaví odberateľovi faktúru, ktorej splatnosť bude 7 dní.
3. Stravné lístky následne odberateľ odpredá dôchodcom – stravníkom za cenu zníženú
o príspevok obce, ktorý určí odberateľ.
4. V prípade zmeny vstupných nákladov u dodávateľa bude cena obeda prehodnotená.
Zmenu ceny obeda dodávateľ oznámi odberateľovi k potvrdeniu ceny minimálne jeden

mesiac dopredu. V prípade neschválenia ceny odberateľom, pred začiatkom
nasledujúceho mesiaca, resp. ku konkrétnemu termínu, dodávateľ môže ukončiť platnosť
zmluvy.
III.
Podmienky poskytovania stravy
1. Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne hlavné jedlo a polievku z výberu troch
druhov jedla podľa receptúr verejného stravovania na základe ponuky z jedálneho lístka
v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod. Stravníci odovzdajú objednávku v piatok na nasledujúci
týždeň.
2. Dodávateľ bude stravu vydávať dovozom do miesta bydliska imobilných občanov, ktorí
o to požiadajú dodávateľa v prepravných nádobách na náklady dodávateľa.
3. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých
hygienických a bezpečnostných predpisov.
IV.
Doba plnenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy s výpovednou lehotou 1
mesiac odo dňa doručenia výpovede.
V.
Ďalšie dojednania
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté prípadné reklamácie sa budú riešiť do 24 hodín
od ich vzniku.
2. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je možné riešiť len dohodou zmluvných strán.
VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli a na znak súhlasu túto potvrdzujú
svojimi podpismi.
2. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, pričom odberateľ obdrží dve vyhotovenia.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade
s Občianskym zákonníkom.
V Plavči dňa 27. 06.2017

(podpísané)

.............................................
podpis a pečiatka dodávateľa

(podpísané)

............................................
podpis a pečiatka odberateľa

