Zmluva č.02/2013
na zabezpečenie stravovania pre Polikliniku Karlova Ves uzavretá podľa § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
Dodávateľ:

PLUS BA STRAVEX, spol. s r. o.
Exnárova 45, 821 03 Bratislava
IČO: 45 368 791
IČ DPH: SK2022981499
Spol. zapísaná v OR OS Bratislava I., odd: Sro, vložka č. 63586/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Č. účtu: 2928833228/1100
V zastúpení: Marcel Kavický, konateľ
(ďalej len „Dodávateľ“)

Odberateľ:
sídlo:
v ktorej mene koná
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
č. účtu:

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 4
Ing. Galina Lopatová - riaditeľka
17 336 236
2020890432
SK2020890432
OTP Banka Slovensko
8300040/5200

(ďalej len „Odberateľ“)
Článok II.
Predmet zmluvy
1.
2.
3.
4.

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stravovania - dodávanie obedov formou
závodného stravovania pre odberateľa dodávateľom v pracovné dni.
Obed sa bude skladať z polievky (0,33 l) a hlavného jedla s možnosťou výberu
mäsitého (130 g + 150 g príloha) alebo bezmäsitého (350g). Denne bude na výber
z 3 druhov jedál.
Skutočne požadované množstvo obedov bude dodávateľovi oznámené v lehote
podľa čl. III ods. 1 tejto zmluvy. Odberateľ predpokladá denný odber približne 13
obedov.
Dodávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy dodať a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť
cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy.
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Článok III.
Miesto a čas plnenia
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy každý pracovný deň na adrese
Polikliniky Karlova Ves, Líščie údolie 57, 841 01 Bratislava, v priestoroch bufetu
na prízemí, na základe objednávok, ktoré bude odberateľ zasielať elektronicky na
email stravex@stravex.sk, alebo odovzdávať osobne u zamestnanca spoločnosti
PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o., v priestoroch bufetu na prízemí Polikliniky,
vždy deň vopred, najneskôr do 13:30 hod.
2. Dodávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy dodať denne v čase 10:30 – 13:00 hod.
3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v objednanom počte, zodpovedajúcej
kvalite ( teplé jedlo, riadne zabalené, resp. servírované, hygienicky nezávadné )
a v stanovených časoch, v opačnom prípade zodpovedá za škodu vzniknutú
odberateľovi.
4. Dodaním predmetu zmluvy sa rozumie výdaj obeda zamestnancom objednávateľa.
Článok IV.
Doba platnosti zmluvy
1. Táto zmluva je platná odo dňa 01.09.2013 a uzatvára sa na dobu určitú, do
31.8.2015.
2. Platnosť tejto zmluvy pred uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá môže skončiť aj
písomnou dohodou zmluvných strán, v ktorej bude určený konkrétny termín
skončenia platnosti tejto zmluvy.
3. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu
s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak niektorá zo zmluvná
strán podstatne poruší túto zmluvu. Za podstatné porušenie zo strany dodávateľa sa
považuje najmä omeškanie s dodaním objednaných obedov viac ako jeden krát,
alebo opakované nedodanie objednaného množstva obedov v zodpovedajúcej
kvalite. Za podstatné porušenie zo strany objednávateľa sa považuje opakované
omeškanie so zaplatením dohodnutej ceny o viac ako 30 dní. V prípade odstúpenia
sa táto zmluva skončí dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane alebo neskorším dňom uvedeným v oznámení o odstúpení.
Článok V.
Cena plnenia – stravná jednotka
1. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na výške jednotkovej ceny predmetu plnenia –
obeda v hodnote 3,00 € vrátane DPH (slovom tri eurá).
2. Cena (hodnota obeda) je konečná a je uvedená vrátane dopravy, obchodných
prirážok a režijných nákladov.
Článok VI.
Spôsob platenia – fakturácia
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1. Dodávateľ na základe zrealizovaných objednávok a skutočne a riadne dodaných
obedov vystaví odberateľovi za uplynulý mesiac faktúru – daňový doklad
s uvedeným počtom dodaných obedov.
2. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru bezhotovostnou platbou na účet dodávateľa
vedený v Tatra banka, a.s., č.účtu: 2928833228/1100, do 14 dní od obdržania
faktúry.
3. Zmluvné pokuty a sankcie
3.1 Ak dodávateľ nedodrží zmluvne dohodnutý termín dodania predmetu zmluvy,
je povinný zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z nedodaného
predmetu zmluvy. Dodávateľ pritom berie na vedomie, že objednávateľ nemá
záujem na oneskorenom plnení predmetu zmluvy.
3.2 Ak je odberateľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov, je povinný
zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy za každý
deň omeškania.
4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť dodávateľa, uhradiť škodu
odberateľovi, ktorá vznikla porušením povinnosti, na ktorú sa zaplatená zmluvná
pokuta vzťahuje.
Článok VII.
Všeobecné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia
ustanovením i tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou
neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení a doplnkov.
2. Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len vzájomne odsúhlasenými písomnými
dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorý dve vyhotovenia dostane
objednávateľ a jedno dodávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy prečítali, jeho obsahu
porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú omylov, že
nebola podpísaná v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovej stránke objednávateľa podľa ustanovenia § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií).
V Bratislave, dňa 26.08.2013
Dodávateľ:

Odberateľ:

Marcel Kavický, konateľ
PLUS BA STRAVEX, spol. s r. o.

Ing. Galina Lopatová, riaditeľka
Poliklinika Karlova Ves
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