
ZNLUVA o ODBERE A DOVOZE STRAVY

l.Zmluvné strany:

OBERATEť: Základná škola s materskou školou, Školská 4 90025 Chorvátsky Grob

Prevádzka: Alokovaná MŠ, Rubínová 1 90025 Chorvátsky Grob

IČO: 31816916

DIČ: 2021668110

Bankové spojenie: Príma banka

Číslo účtu: 6607564002/5600

Zodpovedná osoba za prevádzku: p. Jitka Hamzová, vedúca jedálne

Tel.kontakt: 02/45996618

a

IČO: 32212721

DODÁVATEĽ: p. Jana Černá, súkromná podnikateľka, Wolkrova 27, 85101 Bratislava

DIČ: 1020215416

DIČSK: SK 1020215416

Bankové spojenie: VUB a.s.

Číslo účtu: 1272045012/0200

Predmetom plnenia zmluvy je odber a dovoz stravy pre stravníkov škôlky valokovanej časti MŠ

Chorvátskeho Grobu.

2.Termín plnenia zmluvy

Zmluva sa uzatvára od dňa 1.9.2012 na dobu neurčitú

3.Predmet plnenia zmluvy

7
4.Cena za službu

Cena za 1 detskú porciu: 1,65 eur

Cena za dospelú porciu: 3,39 eur

Úprava ceny je možná po zmene DPH, devalvácii alebo po dohode s odberateľom.



S.Povinnosti odberatel'a

Povinnosťou odberateľa je:

Telefonický nahlásiť počet obedov, deň vopred na nasledujúci deň

Stravu objednávať v pracovné dni

Zabezpečiť na odoberanú stravu hygienikom vyhovujúce a schválené termonádoby

Pri odbere a dovoze stravy dbať na hygienické požiadavky

Umožniť dodávateľovi bezproblémové odovzdanie stravy

Stravu uhrádzať do 14. dňa v mesiaci prevodným príkazom na účet dodávateľa

Možnosť doobjednať alebo zrušiť obed v daný deň do 8,30 hod

6.Povinnosti dodávatel'a

Povinnosťou dodávateľa je:

Zabezpečiť v čase odberu stravy objednané množstvo porcií jednotlivých druhov jedla

Predkladať objednávateľovi vopred v dostatočnom časovom predstihu jedálny lístok

Dodávať len kvalitnú stavu a v predpísanej kvalite

Dodávať stravu v dohodnutom čase 11.00 až 11,15

Dodržiavať požadované množstvo obedov v stanovený deň

Dodržiavať hygienické predpisy pri preprave stravy

Dať si potvrdiť kvalitu a množstvo odoberaných porcií pracovníkom odoberajúcich stravu

Oboznámiť minimálne mesiac vopred plánovanú odstávku kuchyne

7.Vypovedanie zmluvy

Odberateľ a dodávateľ môže ukončiť zmluvu výpoveďou, alebo dohodou. Výpovedná doba je dva

mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede ..

S.Záverečné ustanovenie

Zmluvu je možné meniť iba dodatkami, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

Zmluva je vyhotovená dvakrát, z toho jedna pre odberateľa a jedna pre dodávateľa.

Za odberateľa:

podnikateľka

Černá Jana
súkromná podnikatel'ka

Wolkrova 27
851 o l Bratislava
TČO: 12 212 721

Za dodávatel'a: p. Jana Čern

V Chorvátskom Grobe, dňa
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