Zabezpečenie stravovania zamestnancov
Obec Bystré
Zákazka zadávaná podľa §117 - služba
Príloha Návrh zmluvy

Návrh zmluvy
–––––––––––––––––––––––––––––––ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVOVACÍCH SLUŽIEB
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len ako „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Mobil:
E – mail:
www. bystre.ocu.sk

Obec Bystré
Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré
00332275
2020640886
PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré
doplní sa pri podpise zmluvy
doplní sa pri podpise zmluvy
+421 574452144
+421 917900517
ocu.bystre@slovanet.sk
(ďalej len ako „objednávateľ“)
a

Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH
Zapísaná:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Mobil:
E – mail:
www.
(ďalej len ako „dodávateľ“)
(objednávateľ a dodávateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)
v nasledujúcom znení:
Táto zmluva sa uzatvára v súlade s výsledkom zadávania zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok I
Predmet a účel zmluvy
1.

Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť stravovanie zamestnancov Obce
Bystré v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 Zákonníka práce v stravovacom zariadení
dodávateľa (alebo prípravou a dovozom stravy do miesta dodania Obecný úrad, Šarišská
98/20, 09434 Bystré – uvedie sa podľa skutočnosti) v dňoch pondelok až piatok mimo dní
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2.
3.










4.

pracovného pokoja. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za poskytovanie plnenia
dohodnutú odmenu.
Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie stravy pre zamestnancov Obce Bystré v súlade s
ustanovením § 152 ods. 2 Zákonníka práce.
Dodávateľ zabezpečí:
Jedálny lístok bude vypracovaný na nasledujúce 1 týždne dopredu a je potrebné ho doručiť
najneskôr vo štvrtok do 15:00 hod verejnému obstarávateľovi e mailom. Možnosť výberu
z dvoch druhov jedál.
V prípade dovozu stravy v termonádobách motorovým vozidlom, ktoré zodpovedajú
hygienickým a bezpečnostným predpisom.
Čas dovozu: ranná smena - medzi 11:30 až 12:00 hod
poobedňajšia smena - medzi 17:00 až 18:00 hod. – vyššie zvýraznené
body sa uvedú podľa skutočnosti
Strava bude obsahovať všetky odporúčané výživové dávky pre obyvateľov SR,.
Minimálny denný počet porcií: 20
Maximálny denný počet porcií: 40
Odber stravy bude pre reálny počet zamestnancov na daný deň a verejný obstarávateľ upresní
deň vopred do 15:00 hod na e mailovú adresu dodávateľa ................(doplní dodávateľ)
Hlavné jedlo: - mäsové pokrmy 3x týždenne
- sladké jedlo 1x týždenne
- bezmäsité jedlo (alebo obmena ryby, cestoviny) 1x týždenne
Prílohy:
- zemiaky 1-2x týždenne
- ryža 1x týždenne
- cestoviny 1x týždenne
Polievky:
- s obsahom mäsa 1x týždenne
- strukovinové 3x týždenne
Dodávateľ zabezpečí výrobu jedál vždy z kvalitných a čerstvých surovín vyhovujúcich
hygienickým predpisom a HACCP, ktorá spĺňa požiadavky zdravej výživy, ako aj pitný režim
podľa požiadaviek objednávateľa.
Článok II
Objednávanie stravy

1.

Pracovník Objednávateľa objedná stravu deň vopred do 15:00 hod na e mailovú adresu
dodávateľa ................(doplní dodávateľ).
Článok III
Dovoz a príprava stravy
1. Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi:
 zabezpečiť dovoz stravy v termonádobách pre zamestnancov Obce Bystré v súlade s
ustanovením § 152 ods. 2 Zákonníka práce alebo
 zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov Obce Bystré v súlade s ustanovením § 152 ods. 2
Zákonníka práce v prevádzke................(doplní dodávateľ).
Článok IV
Cena plnenia a platobné podmienky

1.
2.

Odplata za zabezpečenie prípravy a dodávky stravy je stanovená v súlade so zákonom NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky ekonomicky
oprávnené náklady súvisiace s plnením záväzku dodávateľa podľa tejto zmluvy.
Cena stravnej jednotky je:
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- za polievku a hlavné jedlo:
3.
4.
5.

6.

.................. € bez DPH
.................. € DPH
.................. € s DPH
Náklady spojené s dovozom stravy do miesta dodania Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434
Bystré už sú zahrnuté v cene stravnej jednotky – uvedie sa podľa skutočnosti).
Dodávateľ má nárok vyfakturovať objednávateľovi za stravu dodanú re zamestnancov Obce
Bystré.
Faktúru (daňový doklad) sa vystaví dodávateľ 2x mesačne na základe skutočne odobratého
množstva stravy. Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi uhradiť faktúru za stravu do 30
kalendárnych dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi, a to na adresu
objednávateľa.
Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie dohodnutej ceny až po riadnom a včasnom poskytnutí
služby.
Článok V
Miesto plnenia

1.

Miesto plnenia: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré alebo prevádzka dodávateľa–
uvedie sa podľa skutočnosti.
Článok VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy dodržať všetky povinnosti vyplývajúce
z hygienických predpisov a predpisov upravujúcich výkon predmetnej činnosti.
Dodávateľ zabezpečí a zároveň garantuje hygienickú a technologickú správnosť prípravy jedál.
Objednávateľ zabezpečí hygienicky nezávadné nádoby na prepravu stravy, , ktoré
vyhovujú predpisom HACCP.
Stravu preberá pracovník objednávateľa, ktorý skontroluje množstvo dovezenej stravy.
Prípadné nedostatky okamžite nahlási zástupcovi dodávateľa určenému na tento účel.
Strava sa dovezie v čistých, nepoškodených termonádobách.
Dodávateľ zabezpečí odvoz termonádob od objednávateľa do svojho stravovacieho
zariadenia na vlastné náklady - uvedie sa podľa skutočnosti.
7. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 1. Dodávateľ v prílohe č. 1 k tejto
zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v
úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať
za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
8. Každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny
subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom je povinný
dodávateľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa
nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min.
nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky,
ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia. Ak sa zmení subdodávateľ aj ten musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32
ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienku, že neexistujú u
neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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predpisov. Oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky ktorý má subdodávateľ plniť.
9. V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného
sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.
Článok VII
Trvanie zmluvy
1.
2.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 36 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
Táto zmluva končí:
a) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán v prípade porušenia tejto zmluvy,
pričom výpovedná lehota je 3 kalendárne mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane;
b) vzájomnou dohodou zmluvných strán.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.

Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dodávateľ dostane
dve vyhotovenia a objednávateľ dostane dve vyhotovenia.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať iba písomnou formou, a to písomnými
dodatkami k tejto zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami.
Obe strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle
ju v dobrej viere a bez nátlaku podpisujú.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva je
povinne zverejňovanou zmluvou, podľa § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, a za predpokladu jej zverejnenia, podľa §
47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení na webovom sídle
objednávateľa, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Bystrom, dňa .......

V .............. dňa .......

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

..………………….............................
PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré

...............................................................
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PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV - VZOR

Obchodné meno, adresa navrhovaného
subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a
kontakt

Predmet subdodávok

V Bystrom, dňa .......

V .............. dňa .......

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

..………………….............................
PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré

Podiel
subdodávok v %

...............................................................
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