ZMLUVA
o poskytovaní stravy, uzatvorená podľa ust.§262 Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dodávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:

OBEC VLČANY
Vlčany č. 944, 925 84 Vlčany
Ing. János Restár, starosta obce
VÚB, a.s.
SK4202000000000019928132
00306312

( ďalej len: „dodávateľ“)
a
Odberateľ:
PARCITAS, s.r.o.
Sídlo:
Viničky 37/5, 949 11 Nitra
Zastúpený:
Mgr. Juraj Lenický, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN:
SK19 1100 0000 0029 2984 1318
IČO:
44 744 200
DIČ:
20 228 407 43
IČ DPH:
SK202 284 0743
( ďalej len:„odberateľ“)
sa dohodli na tejto zmluve o odbere stravy.

Preambula
Odberateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „Príprava a dodávanie stravy
(obedy a večere) pre klientov a zamestnancov Zariadenia sociálnych služieb Vlčany č. 955 a
Zariadenia sociálych služieb Vlčany č. 97” (ďalej aj ako „verejné obstarávanie“). V rámci
Verejného obstarávania bol Dodávateľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti
a predloženej ponuky Dodávateľa sa Zmluvné strany v súlade s platnými právnymi predpismi
rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu.

Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je príprava a dodávanie stravy (obedy a večere) pre klientov a
zamestnancov Zariadenia sociálnych služieb Vlčany č. 955 a Zariadenia sociálych služieb
Vlčany č. 97.
Článok II
Čas obstarania
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať pre odberateľa stravu uvedenú v článku II. tejto zmluvy,
podľa receptúr racionálneho stravovania a na základe týždenného jedálneho lístka počnúc dňom
01.07.2022.
2. Zabezpečenie stravovania sa realizuje nepretržite (24/7), teda počas pracovných dní,
víkendov a sviatkov v počtoch nahlásených odberateľom. Čas dodania a prevzatia stravy je
určený každý deň v čase medzi 11:30 až 12:00 h (obed) a medzi 17.00 až 17.30 h (večera).
3. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých
hygienických a bezpečnostých predpisov.
4. Dodávateľ zabezpečí dovoz stravy autom určeným na prepravu stravy odberateľovi do
Zariadenia sociálnych služieb Adventus Vlčany č. 955 a Zariadenia sociálnych služieb
Adventus Vlčany č. 97, 925 84 Vlčany, pri dodržiavaní hygienických predpisov.
5. Odberateľ je povinný nahlasovať úpravu počtu odobratých jedál minimálne jeden pracovný
deň vopred, v prípade víkendov a sviatkov je odberateľ povinný nahlasovať úpravu počtu
odbratých jedál v pracovný deň pred víkendom, resp. sviatkom. Nahlasovanie počtu odobratých
jedál realizuje odberateľ telefonicky, resp. mailovou poštou.
6. V prípade opodstatnenej prekážky dodania stravy zo strany dodávateľa sa dodávateľ
zaväzuje oznámiť túto skutočnosť odberateľovi bez zbytočného odkladu – ihneď.
Článok III
Cena a platobné podmienky
1. Cena predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v zmysle
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/91
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
2. Cena jednej porcie obeda /polievka + hlavné jedlo/ je záväzne stanovená :
jednotková cena 3,33 Eur bez DPH (slovom tri eurá a tridstaťtri centov), výška DPH: 0,67 Eur,
spolu 4,00 Eur s DPH (slovom štyri eurá). Po uplatnení množstevnej zľavy vo výške 8% je cena
jednej porcie obeda /polievka + hlavné jedlo/ záväzne stanovená:
jednotková cena 3,08 Eur bez DPH (slovom: tri eurá a osem centov), výška DPH: 0,62 Eur,
spolu 3,70 Eur s DPH( slovom: tri eurá a sedemdesiat centov).
Cena jednej porcie večere je záväzne stanovená:
jednotková cena 2,50 Eur bez DPH (slovom: dve eurá a päťdesiat centov), výška DPH: 0,50
Eur, spolu 3,00 Eur s DPH (slovom tri eurá).

V uvedených cenách je zahrnutá aj doprava stravy do oboch zariadení a vyloženie do výdajného
miesta zariadení.
Dodávateľ je povinný fakturovať len skutočne objednané a dodané množstvo stravy.
3.Cenu je možné meniť iba:
a) v dôsledku legislatívnych zmien a administratívnych opatrení Slovenskej republiky, ktoré
majú podstatný dopad na tvorbu cien;
b) v prípade nárastu prevádzkových nákladov, ktoré majú dopad na tvorbu cien položiek služby
predmetu zákazky a ktoré musí poskytovateľ riadne odôvodniť, pričom zvýšenie položiek musí
zodpovedať percentuálnemu podielu zvýšených príslušných nákladov.
4. Každá zmena cien bude možná len po vzájomnej dohode a na základe súhlasu obidvoch
zmluvných strán a musí byť vykonaná formou písomného dodatku k tejto zmluve.
5. Dodávateľ vystaví vždy na začiatku mesiaca faktúru, v ktorej uvedie počet odobratých
jedál a sumu za dodané jedlá za predchádzajúci mesiac.
6. Oprávnený zástupca Parcitas, s.r.o. uhradí faktúru do 20 dní odo dňa jej doručenia.
Oprávnený zástupca Parcitas, s.r.o. je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje
všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna, a to do 5 pracovných dní od jej doručenia
odberateľovi. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť
znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.
Článok IV
Dodávateľsko – odberateľské podmienky
1. Dodávateľ zabezpečí prípravu stravy podľa jedálneho lístka odsúhlaseného zástupcom
odberateľa. V jedálnom lístku musí byť uvedená pri každom jednotlivom jedle hmotnosť porcie
po tepelnej úprave a váha mäsa v surovom stave.
2. Dodávateľ zabezpečí predloženie jedálneho lístka vždy na konci predošlého týždňa na
obdobie nasledujúceho týždňa (najneskôr piatok do 15.00 h), pričom prihliada na:
- pestrosť stravy,
- dodržiavanie hygienických zásad,
- dodržiavanie zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a
o zmene a doplnení niektorých zákonov – povinnosti spojené s prevádzkovaním zariadení
spoločného stravovania,
- uplatňovanie sezónnosti,
- dodržiavanie hmotnosti všetkých pripravovaných jedál podľa noriem.
3. Dodávateľ z prípravy stravy vylúči jedlá, ktorých súčasťou je alkohol.
4. Pri príprave teplej stravy dodavateľ nesmie použiť potraviny, ktoré už boli tepelne
spracované v procese prípravy inej teplej stravy.
5. Pri príprave jedál dodávateľ nesmie využívať jedlá z predchádzajúcich dní.
6. Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú nekvalitnou prípravou jedál.

Článok V
Doba platnosti a zánik zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.07.2022 do 30.06.2024.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán.

3. Zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán.
b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začne
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci v ktorom bola doručená výpoveď.
c) odstúpením jednej zmluvnej strany od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvnej
povinnosti druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie je účinné dňom nasledujúcim po jeho
doručení.
4. Podstatným porušením zmluvnej povinnosti druhou stranou sa rozumie:
a, neplnenie dohodnutého časového harmonogramu dodávok objednanej stravy,
b, nedodanie objednanej stravy, ktoré nespĺňa parametre predpísané v súťažných podkladoch
a deklarované v ponuke verejného obstarávania,
c, opakované dodávky nekvalitného tovaru v prípade, že objednávateľ dodávateľa na
nedostatky písomne upozornil.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by
mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne.
3. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán nemôže dodržať podmienky určené touto
zmluvou, je povinná druhej strane uhradiť preukázateľne vzniknuté náklady a škody spôsobené
neplnením podmienok tejto zmluvy.
4. Ak nie je v tejto Zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa
riadia ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, zákonom č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Odberateľ i dodávateľ obdržia po jednom vyhotovení zmluvy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, prečítali si ju,
porozumeli jej obsahu a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

Vo Vlčanoch dňa ......................

Za odberateľa:

Za dodávateľa:

Príloha č. 1
Platná špecifikácia predmetu zmluvy „Príprava a dodávanie stravy (obedy a
večere) pre klientov a zamestnancov Zariadenia sociálnych služieb Vlčany č. 955
a Zariadenia sociálych služieb Vlčany č. 97” v zmysle Výzvy, ponuky a výsledku
verejného obstarávania.

P.č. Názov tovaru

MJ

cena
za 1 MJ
bez DPH

20% DPH

cena
za 1 MJ
s DPH

3,08 Eur

0,62 Eur

3,70 Eur

1

Obedy podľa nutričnej hodnoty (
polievka, hlavné jedlo) po
porcia
uplatnení množstevnej zľavy

2

Večera podľa nutričnej hodnoty

2,50 Eur

0,50 Eur

3,00 Eur

porcia

Vo Vlčanoch dňa ....................

Za odberateľa:

Za dodávateľa:

