7
ZMLUVA O POSKYTNUTISTRA VY
č/.I
Zmluvné strany

Dodávatel Domov sociálnych služieb pre dospe/ých
908 71 Moravský Sv. .lán, SNP 11
1C0: 00596256, DZC: 2021049646
Bankové spojenie: Státna pok/adnica
ISAN; 5K67 8180 0000 0070 0049 2561
zastúpený: Mgi Ĺuc/a Ĺ opatn,ková, riadite/ka DSS

Odberatel Domov MUDr. DA ĹĹ OS4 n. o.
908 71 MoravskýSv. Ján č. 5
IC0: 45739528, DZC: 2023659649
Bankové spojenie: VL/S
CĹs/o účtu: 306586915770200
Zastúpená: Mgl Jaros/av Sako, r/ad/te/

čtII
Predmet zm/avy
Zm/uvné strany sa dohod/,, že dodávatef bude pr4oravovatpre odberate/a ce/odennú
stravu, pod/a schvá/enéŕio jedálneho /ístka. Strava bude pr4oravovaná na základe nor/em
o závodnom stravovaW
čl. 111
Cena za strava a p/atba
Zm/uvné strany sa dohodH na cene:
- vo výške 5,32 € za ce/odennú radoná/nu stravu: ra ňajky 0, 82 €
obed 2,44e
večera 2,06 €

vo výške 6, 11 € za celodennú d/abetickú stravu : ra ňajky 0, 88 ď
obed, 2,76
večera 218E
druhá večera 0,296
- Cena za odobratý obedje stanovená vo výške 2, 44€
P/atba za stravu bude odberate/orn rea/izované na zák/ade faktúry, vystavenej dodávateľom
vždypo skončeníprís/ušného mes/aca na zák/ade skuto čne odobratého mriožstva stravy
Sp/atnostfaktú,yje 14 dní odo dňa vystavenia. Prž nedodržanísp/atnost/je úrok

z omeškania 0,05 % za kaldý aj za čatý deň omeškania p/atby. Za zrea/iovanú p ĺatbu sa
považuje dítum, kedy bo/a suma odpísaná z úctu odberate ľa.
Dodávateľsi vyhradzuje právo zmeriĺť cenu za odobratú stravu uvedenú v odseku 1 a 2
v priade, že sa zmenia ceny zák/adriých potravĺn, ceny energiía podobne.

čĺ.rv
Zá väzky dodá vate/a
Oodávatersa zavJzuje:
a) poskytovaťstravu odberateľov/ v cene uvedenej v č/ánku 111 a v mnolstve
a kva/ite padľa č/ánku 11 tejto zm/uvy
b) poskytovatstravu v požadovanom množstve
c) vydávaťodberateľovi stravu: raňajky v čase od 6,45 hod do 7, 00 hod
obed v čase od 11,45hoddo J2,OO hod
&ra v čase odl6.3ohoddo 16,45hod
d) vydávaťstravu do termonádob, ktorézabezpečíodberateľ
e) poskytovať do piatku odberateľovi týldennýjedá/ny /ístok na nas/edujúc/ týIdeň

čĹ v
Zá väzky odberate/a
Odberatefsa zaväzuje:
a) nah/ásitzmenu v počte odobratýc/7 obedov deň vopred, najneskc5r do .W,OO hod.
b) zabezpečĺť odber obedov v čase určenom v č/énku IV
c) zabezpeč/ť vždyp,ĺsĺušnýpočet termonádob na odber stravy
či. VJ
Zá verečné ustano venia
1. Zmĺuva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou /ehotou 1 mesiac. výpovedná /ehota
začne p/ynúť dňom nas/edujúcim pojejpĺsomnom doručenídruhej zm/uvnej strane.
2. Zm/uva bude zrušení okamžite pri hrubom porušeníjej ustanoveníktorouko ľvek
zm/uvnou stranou.
3. Zm/uva sa vyhotovuje v dvoch exemp/ároch, z kto,ých každá zm/uvné strana obd,žíl
výt/ačok.
Zmĺuvné stľany si zm/uvu prečtaĺi a svojĺm podp/som potvrdzuj4 žejej obsahu porozume/i.
4. Zm/uva sa máže dop/ňaťa meniťĺen po vzaomnej dohode zm/vvných strán, a to /en
písomnou formou.
S. Zm/uva nadobúda účinnosť dňa J. 2. 2020
VMoravskom Sv Jáne, dňa 30. januára 2020

Domov MUDr. Daflosa, n.o
908 71 ŕ oský
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