ZMLUVA
o zabezpečení stravovania

uzatvorená v zmysle zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
ČI. I.
Zmluvné strany
1. Poskytovateľ
Názov organizácie
IČO
IČ DPH
Sídlo organizácie
Štatutárny zástupca
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón / Fax
E-mail
2.

: MILVAR s r.o.
: 360 188 99
: SK 2020086035
: Školská 9, 974 01 Banská Bystrica
: Emil Novák, konateľ
: Slovenská sporiteľňa, pobočka Banská Bystrica
: 0050187045 / 0900
: 048 - 4138773
: 048-4148765
: milvar@atlas.sk

Objednávateľ
Názov organizácie
IČO
Sídlo organizácie
Štatutárny zástupca
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón / Fax
Fax

: ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR
: 308 107 87
: Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica
: Ing. Darina Kyliánová, predsedníčka
: Štátna pokladnica
: 7000060734/8180
: 048-4300111
: 048-4300402
ČI. II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa dodávať pre zamestnancov objednávateľa
závodné stravovanie pozostávajúce z prípravy, dovozu na miesto výdaja a výdaja
hlavného vareného teplého jedla (obed) vrátane teplej polievky a vhodného nápoja.
Príprava stravy sa uskutoční v prevádzke poskytovateľa podľa platných receptúr
a v minimálne predpísanej gramáži - v zmysle platných predpisov.
2. Jedlo bude vydávané na základe stravovacieho lístka označeného v deň predchádzajúci
dňu výdaja. Stravovací lístok môže byť označený aj v deň výdaja stravy, najneskôr však
do 8.00 hod. ráno.
3. Výber hlavného j edla bude umožnený z počtu piatich hlavných j edál.
4. Nákup stravných lístkov bude realizovaný formou jednotlivých obchodných prípadov,
ktoré sa uskutočnia na základe samostatných záväzných objednávok, ktoré predloží
objednávateľ poskytovateľovi.
5. Objednané stravné lístky doručí poskytovateľ objednávateľovi na adresu sídla

objednávateľa, najneskôr do 30. kalendárneho dňa mesiaca.
6. V prípade ukončenia zmluvy, alebo zmeny ceny stravnej jednotky, poskytovateľ sa
zaväzuje odkúpiť od objednávateľa všetky stravné lístky, za ktoré nebola poskytnutá
služba, za cenu, za ktorú ich predal.
ČI. III.
Cena a platobné podmienky
1. Cena stravnej jednotky ( ďalej obed) vrátane polievky, nápoja, prepravy a výdaja obedov
je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č.
520/2003 Z. z. na základe nasledovnej kalkulácie:
Hodnota stravnej jednotky bez DPH
19%DPH
Cena obeda s DPH

67,30 Sk
12.70 Sk
80,00 Sk

2. Cena za predmet zmluvy podľa bodu 1. tohto článku je maximálna. Úprava ceny v zmysle
bodu 1. tohto článku je možná len v prípade medziročného indexu inflácie alebo deflácie
o viac ako 3% za 1 rok.
Záväzným ukazovateľom pre obe zmluvné strany je údaj Štatistického úradu SR
v položke „Rôzne tovary a služby".
Uvedeným spôsobom je možné cenu upravovať najviac jeden raz za rok ku 1.4. v každom
roku - v prípade tejto zmluvy najskôr ku 1.4.2009.
Zmluvná strana je povinná zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu
ceny.
3. Nárok na zaplatenia ceny za poskytnutú službu vzniká poskytovateľovi riadnym
odovzdaním stravných lístkov objednávateľovi podľa čl. II. 6. tejto zmluvy.
Pokiaľ si tieto povinnosti poskytovateľ nesplní, služba vykazuje vady a poskytovateľovi
nevzniká právo na zaplatenie jej ceny.
Podkladom pre zaplatenie ceny za službu bude faktúra, ktorú vystaví a doručí
poskytovateľ objednávateľovi. Faktúra bude uhradená formou bankového prevodu
v lehote 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
4. V prípade, že sa poskytovateľ dostane do omeškania so splnením záväzku poskytnúť
službu, má objednávateľ právo požiadať od poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05
% (slovom nula celá päť stotín percenta) z fakturovanej ceny za službu za každý deň
omeškania.
5. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania so splnením záväzku zaplatiť cenu za
poskytnutú službu, má poskytovateľ právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania
vo výške 0,05 % (slovom nula celá päť stotín percenta) z neuhradenej čiastky ceny za
službu za každý deň omeškania.
Čl. IV.
Cas a miesto plnenia
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.7.2008 do 30.06.2009.

2.

Miestom výdaja stravy je budova Úradu priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43,
Banská Bystrica, výdajňa jedál na prízemí budovy.

3.

Čas výdaja stravy je v pracovných dňoch od 12:00 hod. do 13:30 hod..
ČI. V.
Ostatné ustanovenia

1. Objednávateľ zabezpečí pre výdaj stravy priestory s potrebným technickým a sociálnym
vybavením.
2. Objednávateľ má právo priebežne kontrolovať kvalitu vydávanej stravy a spôsob jej
výdaja. V prípade, že objednávateľ zistí nedostatky, je oprávnený požiadať poskytovateľa
o ich odstránenie.
Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade opodstatnenosti tieto nedostatky neodkladne odstrániť.
3. Objednávateľ zabezpečí nádoby na prepravu obedov v zmysle príslušných predpisov.
ČI. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda právnu účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.
2. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana aj pred uplynutím lehoty jej
plnenia s uvedením dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu.
Vypovedanie zmluvy musí byť vykonané písomnou formou.
Výpovedná lehota je 3 mesiace
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bolo vypovedanie zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných
dodatkov k nej, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán.
4. Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží dve vyhotovenia.
6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná
vôľa nie je obmedzená, že sa s obsahom zmluvy oboznámili a na znak súhlasu s ním
zmluvu podpisujú.

