
               Zmluva o dodávke stravy

Zmluvné strany :

Odberateľ :      Obec Čifáre
 Obecný úrad 
Mochovská 111/1
951 61 Čifáre
IČO:00307866
DIČ:202105657
                                

Dodávateľ :   Central Gastro s.r.o.
                        Kpt.Nálepku 137
                        934 01 Levice
 
                        ičo: 45619301

uzatvárajú túto zmluvu o dodávkach  balenej stravy v súlade s ustanovením § 261 a následne 
Obchodného zákonníka

                                                     Čl. I
                                                Predmet zmluvy

1.Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť služby závodného stravovania odberateľa dodávateľským 
spôsobom bez výdaja.
2.Počet stravných jednotiek je upresňovaný objednávkovým spôsobom deň vopred.
3.Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na nasledovnom rozsahu služieb :

pondelok – piatok

Obedy - 2 druhy polievok, 5 hlavných jedál  

Chladenú stravu uskladňujte na chladnom a suchom mieste pri teplote +2°C ±1°C. Po otvorení 
ihneď skonzumovať. 

Dodávateľ sa zaväzuje predložiť jedálny lístok v strede v týždni pred nadobudnutím jeho platnosti.
Na jedálnom lístku budú uvádzané hmotnosti jedál, zoznam alergénov v prílohe.

5.Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že stravovanie bude zabezpečené týmto spôsobom:
 dodávateľ pripraví jedlá vo vlastnom zariadení na základe objednávok podľa jedálneho 
lístka
 dodávateľ na vlastné náklady zabezpečí prepravu hotových jedál k odberateľovi 

                                                          

                                                           Čl. II
                                                    Dohoda o cene



Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na cene za jedlo 3,25 €  bez DPH.
Dohodnutá cena za jedno jedlo sa môže meniť len po vzájomnej písomnej dohode.
Cena platí pri gramáži mäsa 120g v surovom stave a 400 g bezmäsitého hotového jedla.

                                                              Čl. III
                                                   Platobné podmienky

Na zaplatenie dohodnutej ceny vystaví dodávatel' objednávatel'ovi faktúru mesačne, vždy 
do 5 dní po skončení príslušného mesiaca podl'a objednaného počtu obedov, so 
splatnosťou 10 dní odo dňa jej vystavenia. 

                                                              Čl. IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 
           Objednávatel' sa zaväzuje: 

• zabezpečit' u dodávatel'a včasné objednanie obedov na základe poskytnutého 
jedálneho lístka, najneskór do 8.00 hod. príslušného dňa
• riadne a včas platit' dodávatel'ovi dohodnutú cenu za dodávku obedov
• poskytovat' dodávatel'ovi pri vykonávaní zmluvy potrebnú súčinnosť
Dodávatel' sa zaväzuje:

• včas poskytnút' objednávatel'ovi jedálny lístok  
•  vyrábat' obedy vo svojich priestoroch
• dovážať obedy pre objednávateľa, a to v počte podľa objednávky                                 
• pri výrobe, dovoze obedov dodržiavat' všeobecne záväzné právne predpisy 
z oblasti zdravia, hygieny a stravovania
 
                                
                                                        

                                                              Čl. V
                                                      Platnosť zmluvy

Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú  s možnosťou zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán 
alebo písomnou výpoveďou jednou so zmluvných strán pričom výpovedná lehota je 2 mesiace a 
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane.

                                                            

                                               

                                                                Čl. VI
                                                    Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami s účinnosťou od  01.01.2019.
Jednotlivé články zmluvy je možné meniť len formou dodatkov k tejto zmluve.
Zmluva je v 2 vyhotoveniach , z ktorých každá zo strán obdrží jednu.



Odberateľ                                                                                        Dodávateľ

…..............................                                                                     ….................................

Levice, dňa 31.12.2018.


