Zmluva o zabezpečení stravovania
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluvné strany:
Dodávateľ:
Súkromná školská jedáleň, Jasová 1, sídlo 941 34 Jasová 1,
fyzická osoba - SZČO, zastúpená Borisom Vargom,
IČO: 53560281
DIČ: 1126967864
bankové spojenie: VÚB Nové Zámky, IBAN: SK34 0200 0000 0044 3698 5654
Odberateľ:
Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142, sídlo 941 50 Dedinka č. 142,
zastúpená riaditeľkou Mgr. Alžbetou Mičíkovou,
IČO: 37863886
DIČ: 2021644724
bankové spojenie: VÚB Nové Zámky, IBAN: SK95 0200 0000 0016 6468 8957
I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zabezpečovanie stravovania – výroba stravy dodávateľom pre
stravníkov odberateľa.
2. Za stravníka sa podľa tejto zmluvy považuje dieťa materskej školy, žiak základnej školy
prvého a druhého stupňa.
3. Na realizáciu predmetu zmluvy podľa ods. 1 tohto článku zmluvy sa dodávateľ zaväzuje
vyrábať obedy pre stravníkov odberateľa za podmienok ustanovených touto zmluvou.
4. Za stravu sa považuje:
a) pre stravníkov materskej školy: obed (polievka, hlavné jedlo, nápoj)
b) pre stravníkov základnej školy prvého a druhého stupňa: obed (polievka, hlavné jedlo, nápoj)
vyrobené v súlade s právnymi predpismi a HCCP E MODEL na prípravu jedla.
5. Strava pre deti materskej školy a žiakov základnej školy bude prepravovaná v termosových
várniciach vyčleneným vozidlom dodávateľa.
6. Za hygienickú čistotu a umývanie termosových várnic zodpovedá odberateľ.
II.

Čas a miesto plnenia

1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť obed každý deň školského vyučovania počas školského
roka 2020/2021.
2. Čas na odobratie stravy odberateľom je zmluvnými stranami dohodnutý: v čase od 10.30
hod. do 11.10 hod.
3. Dodávateľ v uvedenom čase doručí obed (polievka, hlavné jedlo, nápoj) v prepravných
nádobách, ktoré si zabezpečuje odberateľ.
III.

Doba zabezpečenia stravovania

1. Dodávateľ podľa tejto zmluvy zabezpečí stravovanie pre objednávateľa a to od 01.04.2021
do 30.06.2021.

2. Zabezpečenie stravovania dohodnuté touto zmluvou sa môže skončiť aj niektorým z týchto
spôsobov:
a) písomnou výpoveďou
b) písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Výpovedná doba je dohodnutá jedno mesačná a počíta sa od prvého dňa nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhému účastníkovi zmluvy.
IV.

Cena a spôsob platby

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať obed pre dieťa materskej školy v cene 1,20 EUR/obed a pre
žiaka základnej školy prvého a druhého stupňa v cene 1,70 EUR/obed.
2. Evidencia skutočne odobratých obedov je podkladom na fakturáciu.
3. Dodávateľ fakturuje dodané obedy mesačne vždy za uplynulý mesiac počet skutočne
odobratých obedov.
4. Dohodnutá doba splatnosti faktúry je 14 dní.
V.

Ďalšie dohodnuté podmienky

1. Dodávateľ vyrába jedno hlavné jedlo denne bez možnosti výberu pre deti a žiakov.
2. Odberateľ sa zaväzuje odhlasovať stravníkov v čase do 14. hodiny predchádzajúci pracovný
deň.
3. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu stravy a za množstvo stravy vydanej do prepravných nádob.
Po opustení prevádzky a doručení stravy za jej kvalitu a výdaj zodpovedá odberateľ.
4. Reklamácie je potrebné riešiť okamžite.
VI.

Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden
rovnopis.
2. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť len so súhlasom obidvoch zmluvných strán a to
písomnými dodatkami.
V Dedinke, 01.04.2021

..............................................
Mgr. Alžbeta Mičíková
riaditeľka ZŠ

..................................................
Boris Varga

