
Zmluva o poskytovaní služieb závodného stľavovania

Číslo zmluvy 01 / 2021

0bchodné  podmienky  pre uzatvorenie zmluvy o  poskytnuti' služieb závodného stravovania

(§269  a  nasledujúce  Obchodného zákonníka)

Článok  1

Zmluvné stranv

Dodávateľ:                     Obec Rudňany

Si'dlo:                                  053 23 Rudňany 234

Zastúpený:                     Bc. Rastislav Neuvirth, starosta obce

lčo:  00329533                                                                  DIČ:   2020717842

Bankové spojenie: Všeobecná  úverová  banka, a.s.

IBAN SK 03 0200 0000 0000 2412 0592

Odberatel':  PACIGA s.r.o.

Sídlo :               Zimná 88, 052 01 Spišská  Nová  ves

Zastúpen`;,:  Natália l(arpišová -konatelka

lčo :                 36582115 DIČ: 2021864625

lčDPH:SK

lč DPH:Sl(2021864625

Bankové spojenie:  Unicredit Bank Czech  Republic and Slovakia,  a.s.

lBAN SK 4311110000 0013 5616 7009

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Košice l, oddiel sro vložka číslo :                               15192/V

Článok 2

Predmet zmluw

2.1.   Predmetom  zmluvy je  zabezpečenĺe,  dodanie  stravy  pre  zamestnancov  odberateľa  :  Potraviny Paciga  s.ľ.o.,

Zapálenica,  Rudňany, 053 23.

2.2.      Dodaniejedál  dodávateľbude  zabezpečovat'v  každý  pracovnýdeň  v  roku.

2.3.      Jedlá  budú  pripravenév  súlade  so  stanovenými  technologickými  postupmi.

2.4.   Obed  si  stravnĺci  budú  objednávat` v  pracovný  deň  od  08:00  najneskôr  do  09:00  hod,  vopred  pred  dňom,  v

ktorom  sa  bude  obed  podávat'.

2.5.   Zabezpečenie jedla  zamestnancom  objednávateľa  na  základe  lch  výberu  (objednávky)  z jedálneho  lístka  pre

závodné stravovanie  urobeného vopred v  každý pracovný deň  do  13:00  hod.



Článok 3

Cena Ľ]redmetu Dlnenia

3.1.Ponúknutá cena  kompletného obeda   (polievka,  hlavné jedlo,  balné) je určená  podľa aktuálne platného

cenníka.

3.2 Cena  ponúkaného jedla  je stanovená dohodou  v  zmysle zákona  NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách a jeho

vykonávanej vyhláške v znení neskorších predpisov.  Dohodnutú cenu  predmetu zmluvy  (kompletného

obeda  ) je možné zmeniť len  pri   zmene DPH, dovoznej  prirážky a cla,  pri zmene ceny vstupných   nákladov

o preukázateľné vplyvy -formou odôvodneného a obidvoma zmluvnými stranami vzájomne odsúhlaseného

písomného dodatku k tejto zmluve.

Č'ánok  4

Platobné Dodmienkv

4.1. Platba za  prevzatú stravu sa bude realizovať prevodným  príkazom objednávateľa  na základe

vystavenej faktúry.

4.2. Odberateľ  sa zaväzuje uhrádzať faktúry, podľa splatnosti uvedenej na vystavenej faktúre.

Článok 5

Zmlu\/né Dokutv a úrokv z omeškania

5.1,  Dodávateľ si vyhradzuje právo na  uplatnenie úrokov z omeškania   vo yýške 0,05 % z fakturovanej

sumy  za každý deň   i začatý deň omeškania  platby  faktúry.

Článok  6

Záručné Dodmienkv  a reklamácie

6.1.  Dodávateľ ručí v plnom rozsahu za  kvalitu a  hygienickú  nezávadnosť pripravovaných jedál.

6.2.  Povinnosťou dodávateľa  je dodržať  kvalitu  i  kvantitu  podanej stravy.

6.3.  Reklamácie dodávateľvybaví  okamžit`e -vrátením  peňazí alebo podaním  iného vhodného  j.edla.

Článok 7

Doba trvania zmluvv

7.1. Zmluva sa  uzatvára   na dobu  neurčitú.

7.2. Zmluva nadobúda  platnost' dňom  podpisu oboch zmluvných strán.

Článok  s

Zánik a vvDovedanie zmlLJ\/v

8.1. Pri podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana od tejto

zmluvy odstúpiť  a  požadovat' náhradu škody,  ktorá jej vznikla. Zmluvné strany sa dohodli , že

podstatným porušením  povinností  je   porušenie ustanovení  ktoréhokoľvek bodu zmluvy.

8.2.  Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci,

respektive zásahu úradných miest.



8,3. Zmluvné strany sa  dohodli,  že túto zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou

pĺsomne  dohodou   oboch zmluvných strán. Výpovedná  lehota je  jeden mesiac a začína  plynúť

prvým dňom  mesiaca  nasledujúceho po  doručenĺ výpovede

Článok  9

Záverečné ustanovenia

9.1. Zmluvu  možno dopíňať alebo meniť len formou písomných dodatkov k zmluve podpĺsanými

oboma zmluvnými stranami,  ktoré sa  po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy .

9.2.   Vzt'ahy touto zmluvou  neupravené sa  riešia  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného zákonníka

a  ostatnými   všeobecne  záväznými   právnymi   predpismi    Slovenskej  republike.

9.3.   Zmluva j.e vyhotovená v dvoch  výtlačkoch,  z ktorých  každý má  platnost' originálu  .

9.4. Zmluvné strany prehlasujú ,  že právne úkony nie sú  urobené pod nátlakom, že sa oboznámili

s obsahom zmluvy, jej obsahu porozumeli,  na znak súhlasu  sjej obsahom ju  podpísali.

V Spišskej  Novej  Vsi,  dňa   25.2.2021

/

Dodávati.ľ
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0dberateľ


