Zmluva
o príprave a donáške stravy pre poberateľov sociálnej služby v mestskej časti BratislavaKarlova Ves uzatvorená v zmysle ust. § 262 ods. 2 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
medzi:
Objednávateľ
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Sídlo: Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Štatutárny orgán: Dana Čahojová, starostka
IČO: 00603520
DIČ: 202 0919164
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK19 5600 0000 0018 0414 3001
Kontakt: socialne@karlovaves.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
..................................................................
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:
(ďalej len „dodávateľ“)
(„objednávateľ“ a „dodávateľ“ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávateľa pripraviť denne teplú varenú stravu (ďalej len
,,obed“) a zabezpečiť pre objednávateľa dovoz obedov pre klientov sociálnej služby
objednávateľa, teda pre poberateľov sociálnej služby a záväzok objednávateľa zaplatiť
dodávateľovi sumu dohodnutú v tejto Zmluve.
Článok II.
Povinnosti zmluvných strán.
1. Dodávateľ sa zaväzuje zostaviť jedálny lístok na týždennej báze zložený z 3 druhov jedál na
každý deň v zmysle ods. 6 tohto článku, z toho 2 racionálne jedlá a 1 diétne.
2. Dodávateľ zabezpečí celý rozvoz obedov vrátene personálneho obsadenia vo svojej réžii.
3. Konkrétnu dennú trasu si určí dodávateľ.
4. Dodávateľovi budú zverené kľúče od vchodov do spoločných priestorov bytoviek poberateľov
sociálnej služby – donáška obedov do domácností.
5. Rozvoz bude prebiehať v pracovných dňoch od 9:30 do 14:00 po území Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves na trase dlhej približne 40 km.

6. Dodávateľ poskytuje služby uvedené v tomto článku Zmluvy denne v pracovných dňoch
(pondelok až piatok) počas celého kalendárneho roka, okrem štátom uznaných sviatkov, ak budú
vychádzať na pondelok až piatok a dni pracovného voľna a pokoja.
7. Dodávateľ pošle vždy v pondelok jedálny lístok na nasledovný týždeň, ktorý sa bude
distribuovať v utorok a každú stredu zozbiera od poberateľov sociálnej služby menovité
objednávky z jedálneho lístka.
8. Objednávky zosumarizované menovite pre každého poberateľa a súhrnná informácia bude
odsúhlasená obidvomi zmluvnými stranami. Súhrnná informácia a prehľad poskytnutých
služieb bude slúžiť aj ako časť podkladov pre mesačnú fakturáciu.
9. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť jedlo v zložení – polievka, druhé jedlo, vhodná príloha,
obloha, chlieb podľa druhu obeda. Gramáž stravy zabezpečí dodávateľ v súlade s normami pre
dospelého človeka. Obedy budú balené v jednorazových plastových obaloch.
10. Dodávateľ sa zaväzuje, že jedálny lístok bude zostavený tak, aby bola strava pestrá (jedlá sa
nebudú opakovať v rozmedzí 2 týždňov) a budú spĺňať všetky energetické a výživové hodnoty.
11. Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi z dôvodu neplnenia povinností
zo strany dodávateľa uvedených v tejto Zmluve.
Článok III.
Cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v rámci plnenia tejto Zmluvy vyplatí dodávateľovi
sumu maximálne vo výške .............................,- Eur vrátane DPH.
2. Zmluvné strany sa dohodli na jednotkovej cene za 1 pripravený a dovezený obed vo výške .......,Eur vrátane DPH.
3. V prípade porušenia času dodania predmetu Zmluvy je dodávateľ povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny predmetu Zmluvy za daný deň kedy došlo
k porušeniu času dodania predmetu Zmluvy.
4. Platby za dodané a rozvezené obedy sa budú realizovať na základe podkladov odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami a budú realizované na základe mesačných faktúr so splatnosťou 30
dní odo dňa doručenia dodávateľom objednávateľovi. Vyúčtovanie sa dodávateľovi zašle do 5.
dňa v mesiaci.
Článok IV.
Platnosť a účinnosť Zmluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára na celý kalendárny rok 2022. Predmet Zmluvy sa začne realizovať
prvý pracovný deň kalendárneho roka 2022. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej
podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v prvý pracovný deň kalendárneho roka
2022, t. j. 02.01.2022.
2. Zmluva sa môže ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby za týchto podmienok:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa v prípade hrubého porušenia
Zmluvy, za čo sa považuje nedodržanie časového rozpisu prepravy bez
objektívnych príčin.
c) Odstúpením objednávateľa od Zmluvy v prípade nedodávania obedov
v požadovanej kvalite o čom musí byť dodávateľ 2 krát písomne upozornený
listom.
d) Výpoveďou bez udania dôvodu zo strany objednávateľa alebo dodávateľa, pričom
výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany zodpovedajú za škodu, ktorú porušením ustanovení tejto Zmluvy, ako aj
porušením ustanovení dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov druhej zmluvnej
strane spôsobili, v plnom rozsahu.
2. Akékoľvek dohody pozmeňujúce alebo doplňujúce túto Zmluvu zaväzujú zmluvné strany len
vtedy, ak budú potvrdené očíslovaným písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným
štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť v zmysle
ust. § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom dohodnutým po zverejnení na webovom sídle
objednávateľa v zmysle Čl. IV ods. 1 tejto Zmluvy t.j. 02.01.2022.
4. Zmluvné vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne
záväzných právnych predpisov.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých (2)
rovnopisy dostane objednávateľ a (2) rovnopisy dostane dodávateľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, jej obsahu a jej forme porozumeli a nemajú proti
nej žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa:
Za dodávateľa:

V Bratislave dňa:
Za objednávateľa:

______________________

__________________________
Dana Čahojová
starostka

