ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 261 Obchodného zákonníka

l. ZMLUVNÉ STRANY
Odberateľ: obchodné meno: Obec Tehla - Obecný úrad
sídlo firmy:
935 35 Tehla č.88
štatutárny zástupca: Ing. Ivan Žigrai - starosta obce
miesto prevádzky:
IČO: OO 587 613 DIČ: 2021224029 IČ DPH:
Bankové spojenie:
Zápis v O RJŽL :

Dodávateľ: UNIGASTRO s.r.o.
Sídl. Lúky 185311A, 952 01 Vráble
Štatutárny zástupca: Ľudovít Červený
IČO: 36565717 DIČ: 2021909164
IČ DPH: SK2021909164
Bankové spojenie: VÚB a.s. č.účtu:1928l00353/0200
Zápis v OR: OR OS Nitra, Odd.Sro, vl. č. 15397/N

II. PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov odberateľa podľa jeho
dennej objednávky v počte a sortimente určenej z jedálneho lístka zostaveného a vopred
predloženého dodávateľom na obdobie celého kalendárneho týždňa.
III. PODMIENKY ZMLUVY
l. Dodávateľ zabezpečí pre odberateľa stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej
výživy.
2. Jedlá bude dodávateľ pripravovať podľa receptúr vlastných kalkulácií
a technologických postupov platných pre reštauračné stravovanie.
3. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať denne pre zamestnancov odberateľa najmenej
jeden druh polievky a dva druhy hlavného jedla podľa vopred zostaveného jedálneho
lístka.
4. Odberateľ zabezpečí, že si stravník objedná príslušný druh jedla podľa jedálneho
lístka vždy deň vopred.
5. Odberateľ zabezpečí pre stravovanie tlačivá stravných poukážok s označením
odberateľa a hodnotou poukážky v EUR.
6. Dodávateľ bude odberateľovi fakturovať skutočné množstvo prevzatých jedál za
dohodnutú stravnú jednotku 3,20 Eur s DPH.
7. S poukazom na možné zvýšenie cien základných vstupov I potraviny, energia, ... atď./
vyhradzuje si dodávateľ právo zvýšiť sadzbu za stravnú jednotku. Túto skutočnosť
oznámi odberateľovi v lehote l mesiac vopred.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia za dodanú stravu bude vykonávaná
k poslednému dňu v mesiaci s lehotou splatnosti 10 dní, pričom súhlasia, že DPH si
budú uplatňovať v mesiaci, ktorý je zhodný s dňom dodania služby.
9. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade, ak ktorákoľvek faktúra nebude
v lehote splatnosti zaplatená, oprávňuje to dodávateľa na zastavenie dodávky stravy a
vypovedanie zmluvy uplynutím prvého dňa po splatnosti ktorejkoľvek faktúry, bez
dodržania výpovednej lehoty.
10. Do kalkulácie jednotlivých druhov jedál je započítaný aj náklad na rozvoz jedál na
miesto konzumácie, ak sa na tom dodávateľ a odberateľ dohodli.
ll. V prípade, že odberateľ neodoberie v stanovených termínoch dohodnutú stravu,
nezbavuje ho to zodpovednosti za úhradu stravy, ktorá bola objednaná v zmysle
záväzku.
12. Výdaj stravy na stravné poukážky zabezpečí dodávateľ od 10.00 hod - 13.00 hod.
13. Odberateľ súhlasí, aby mu dodávateľ mesačne vystavoval zálohové faktúry v čiastke
.............. O ................................ EUR, ktoré sa zaväzuje uhrádzať vždy do 15. dňa. V prípade
neuhradenia zálohovej faktúry dodávateľ má právo nedodať obedy.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva sa uzatvára od 03.08.2015 do 31.08.2015.
2. Ktorákoľvek zmluvná strana môže zmluvu vypovedať bez udania dôvodu v l mesačnej
výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po
doručení výpovede.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

8.
Vo Vrábľoch
Dňa 03.08.2015
UNIGA~nr~O s

.•. o.
Sídl. Lúky 1853/1 A, 95 01 rúbl~'
IČO: 36 565 7 7

IČ DPH: 8K20219 . 64

Štatutárny
zástupca dodá ateľa:

odberateľa:
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