
ll.

-
Zmluva

o vykonaní rozvozu obedov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi:

Poskytovatel': FOOD and STYLE s.r.o.
Znievska 2
85106 Bratislava
Dušan Hrica - konateľ
46716351

Zastúpený:
IČO:
DIČ::
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., číslo účtu: 4016469186/7500
Ďalej len "poskytovatel'"

l. Predmet zmluvy

Objednávatel': ZŠ s MŠ Školská 4
900 25 Chorvátsky Grob

Zastúpený: PaedDr. Ľudmila Košťáliková
IČO: 31816916
DIČ: 2021668110
Bankové spojenie: Prima Banka! 5600/ číslo účtu: 660 756 9006
Ďalej len .objednávateľ'

Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie rozvozu obedov poskytovateľom zjedálne ZŠ s MŠ,
Školská ulica Chorvátsky Grob, pre materskú školu obce Chorvátsky Grob, Rubínova ul. Č. 1

III.

1) Rozvoz obedov sa poskytovatel' zaväzuje vykonávať svojim vozidlom na vlastné náklady
počnúc dňom 02.04.2013. Pracovníka na doručenie obedov zabezpečí poskytovateľ.
2) Pristavenie vozidla bude k dispozícii v pracovné dni od 11.00 hod., pred jedálňou ZŠ s MŠ
Školská ul. Chorvátsky Grob.
3) Za včasnosť a bezpečnosť rozvozu obedov zodpovedá poskytovatel'.
4) Poskytovateľ je zodpovedný za dodržanie hygienických podmienok pri prevoze obedov.

l) Úhradu za rozvoz obedov bude vykonávať odberateľ v prospech poskytovatel'a, podľa
vopred dohodnutej ceny na 4,- Eurá za jeden rozvoz z jedálne ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob do
materskej školy obce Chorvátsky Grob, ul. Rubínova 1, v jeden pracovný deň.

rv.

1) Poskytovateľ je povinný doručiť faktúru obccnérnu úradu v C'horvátskom Grobe do 5
pracovných dni po uplynutí fakturovaného mesiaca, za ktorý ma byť poskytnutá úhrada.
2) Objednávateľ je povinný na základe faktúry poskytovateľa uhradiť príslušnú sumu na účet
poskytovateľa do 1O.dňa nasledujúceho mesiaca na účet poskytovateľa.



v.

Počas doby poskytovania služieb môže dôjsť k ukončeniu zmluvného vzťahu:

l) Dohodou zmluvných strán.
2) Objednávateľ ma právo odstúpiť od zmluvy, ak poskytovateľ napriek písomnému
upozorneniu neodstráni nedostatky, spočívajúce v nedodržaní včasnosti a bezpečnosti rozvozu
obedov, dohodnutých v zmluve.
3) Poskytovateľ ma právo odstúpiť od zmluvy v prípade oneskorenia platieb o viac ako 30 dni
po splatnosti faktúry.
4) Výpoveďou ktoroukol'vek zo zmluvných strán. Výpovedná doba je 2 mesiace a začne
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Vl.
l) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
3) Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno dojednať iba vzájomnou písomnou dohodou
obidvoch zmluvných strán.
4) Táto zmluvaje povinne zverejňovaná podl'a zákona č.211/201O Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5) Zmluvne strany vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumitel'né a určité, zmluva
bola uzavretá slobodne a vážne a na znak súhlasu s jej obsahom ju zmluvné strany podpísal i.
6) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží
objednávateľ a 2 vyhotovenia obdrží poskytovatel'.

V Chorvátskom Grobe, dňa 02.04.2013
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