
Rámcová zmluva o spoluprácia o odbere hotoých jedál
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákonaě.513lI99I Zb. Obchodného zákonníka

(ďalej len ,,Zmlava")

Odberatel':

Zmluvné strany

Centrum sociálnych služ;ieb - NÁDEJ
I97,0I8 21 Dolný Lieskov
IČo: oo 632 414

DIČ:2020692366
Zast.: Ing. František Martaus, PhD., riaditeť
(ďalej len,, odb erateť ")

a

Dodávatel': stredná odborná škola
Ul. slovenskýchpartizánov 1 l29l49,0I7 0l Považská Bystrica
tČo: +z I4I 443
IČ lpH: SK20226]O66I
Zast.: Ing. Ján Kunovský, riaditeť
Bankové spojenie: Štátna -pokladnica

IBAN: SK52 8180 0000 0070 0050 4665
(ďalej len,, dodávateť ")

(ďalej aj spoločne ako ,,strany tejto Zmluvy" alebo ,,Zmluvné strany")

čHnok I
Predmet zmluly

1. Touto Zmluvou si zmlurmé strany rámcovo upravujú podmienky spolupráce pri príprave a
dodávke hotových jedál dodávateťom, v priestoroch a na zariadeniach dodávateťa, čiastočne
zo surovín dodávateÍa a čiastočne zo surovín odberateťa, a to všetko pre zamestnancov a
klientov odberatefa vobdobí od 01 .07.202I do 31.08.2021 (ďalej len ,,predmet zmluvy") s

možnost'ou predlženia na ďalšie obdobie podťa potrieb odberatel'a.

2. Dodávateť sa zavázuje na základe tejto Zmluvy a na záú<Lade konkrétnej dennej
objednávky odberateťa pripraviť a dodať odberateťovi požadovaný počet hotových jedál za
cenu dohodnutú v čl. II bod. 1 tejto Zmluvy, kloré pripraví na svojich zaríadeníach, svojimi
zamestnancami a zo svojich surovín.

3. Dodávateť sa taktiež zavázule zorganizovať prácu vo svojej kuchyni tak, aby každý deň v
období podťa bodu 1. tohto ě1. tejto Zmlul,ry vždy o 10:00 hod. mal pripravené všetky porcie
jedál pre svoje potreby a pre svojich zákazníkov tak, aby mohol umožniť zamestnancom
odberateťa prípravu jedál (diét) pre klientov odberateťa na zariadeniach a v priestoroch
dodávateťa zo surovín odberateťa, pričom za jednu porciu hotového jedla bude odberateť
platiť dodávateťovi cenu dohodnutú v č1. il bod. 2 tejto Zm\uvy.



4, Odberateť sa zav'ázuje poskytnúť dodávateťovi za účelom naplnenia predmetu tejto
ZmluvY vŠetku Potrebnú súčinnosť, a to najmái troch svojich zamestnancov zo svojej kuchyne
na celé obdobie ÚČinnosti tejto Zmluvy, zabezpečit' prepravu hotových jedál na vlastné
nákladY a zaPlatít' dodávateťo vi za dodané hotové jedlá odplatu vo výške, ktorá je dohodnutá
v tejto Zmluve.

čHn,ok II
Platobné podmienky

1. OdPlata za l Porciu hotového jedla pre zamestnancov odberateťa (č1. I bod 2 tejto
ZmIwY) je medzt zmluvnými stranami dohodnutá na sumu vo výške 3,12 EUR s DpH,

2. OdPlata za l Porciu hotového jedla - obedu pre klientov odberateťa (čl. I bod 2 tejto
ZmluvY) je medzi zmluvnými stranami dohodnutá na sumu vo výške 1,08 EUR s DpH
a odPlata za 1 Porciu hotového jedla - večere pre klientov odberateťa vo v/ške 0,72 EUR
s DPH.

3. Táto odPiata za dodané jedlo bude uhradená odberatefom bezhotovostne na účet
zhotoviteťa uvedený v záhlaví tejto zmluyy, d to v lehote 30 dní od doručenia faktúry
odberateťovi. Daňový doklad - faktúru - vystaví dodávateť odberateťovi vždy lx mesačne
pozadu, a to najneskór do 15. dňa nasledujúcehlc kalendárneho mesiaca.

4. Dohodnuté ceny Podl'a bodov 1, a2. tohto ršlánku tejto Zmluvy budú prehodnotená podťa
reálneho zvýŠenia Prevádzkoých nákladorr dodávateťa (oproti stavu pred začatím
PoskYtovania sluŽieb na základe tejto Zmluvy), a to na konci celého prvého kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je táto zmluvy uzatvorená.

čHnok III
osobitné dojednania o príprave a dodávke hotových jedál

1. VŠetkY dodávkY hotových jedál podťa čl. I bod,2. tejto Zmluvy sa budú realizovať na
záI<Lade Čiastkových denných objednávok odtleratel'a, ktoré tento uskutoční najneskór do
13:15 hod. Predchádzajúci kalendámy deň pred dňom dodania jedla, pričom objednávka bude
obsahovať vždy presný počet požadovanÝch hotovýchjedál podťa druhu, a bude dodávateťovi
doručená e-mailom prostredníctvom zodpovedných zamestnancov:
a) za odberateÍa: Viera UriČová, vedúca ek. -- prev. úseku, tel. č.: 0907 553 42I. e_mail:
viera. uricova@cssdolnylieskov. sk, a
b) za dodávateÍa: Mgr. Marianna Ferencová, vedúca jedálne, tel. č.: 0904 137 732, e-mai]:
kuchyna. sou@centrum. sk.

2. DoPravu vŠetkých hotoých jedál od dodávateťa si každý deň zabezpečí odberateť vo
vlastnej réŽii, vlastnými prepravnými a dopravn;imi zariadeniami anavlastné náklady, pričom
dodávateť sa zavázuje pripraviť objednané hoto,u,é jedlá k odberu vždy každý deň o 10:00 hod.



3. Dodávatel' sa zavázuje pri plnení p,redmetu Zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou, dodrŽiavať všeobecne závázné právne predpisy a technické nonny. právo na
zaPlatenie dohodnutej a vyfakturovanej sumy za realizovanú dodávku mu vznlká až po
riadnom splnení jeho záv'azkov.

čHnok IV
Osobitné dojednania o výpožičke kur:hyne na prípravu jedál odberatel'om

1, Odberateť vPlnej miere zodpovedá za al<ékolvek poškodenie kuchyne a zariadeniach
dodávateťa (ďalej len "kuchyňa'), ktoré vzrriknú v čase jej používania odberateťom na
PríPravu jedál Pre pacientov odberateťa. Odberateť nahradí dodávatefovi akúkoťvek
Preukénanú Škodu vzniknutú na kuchyni počas doby účinnosti tejto Zmluvy,ktoru spósobí pri
vYuŽÍvaní kuchYne, a to v lehote 15 dní odkedy ho k tomu dodávateť písomne wzve.

2, Odberateť zodPovedá zabezpečnost'aochranuzdraviasvojich zamestnancov, ktorí budú
Po dobu ÚČinnosti tejto Zmluvy vykonár,,ať prácu v kuchyni, pričom v súčinnosti
s dodávateťom zabezPečí pre týchto zamestnemcov školenie o opatreniach na zabezpečenie
bezPeČnosti a ochrany zďravia pri práci v kuc}ryni s tým, že prípadné náktady s tým spojené
v plnej miere uhradí odberateť.

3, Odberateť je Povinný zabezpečíť si na vlaLstné naklady aj upratovanie kuchyne, ato na
celé obdobie účinnosti tejto Zmluvy.

4. Odovzdanie kuchyne podťa tejto Zmluvy sir uskutoční po vzágomnej dohode kontaktných
osób uvedených vČl. il tejto Zmluvy, ato ctňa 30.06.202I včase po 10:00 hod., Každý
nasledujúci Pracovný deň počas celej doby úěir:mosti tejto Zmluvy sa tento proces odovzdania
kuchYne medzi zmluvnými stranami zopakuje. Poobedná zmenaje zodpove dná zaporiadok
na Pracovisku a uzamknutie a zablokovanie priestorov. V prípade nepredvídaných okolnosti
ako je naPr. Pokazenie zariaďenia a pod. je p,cvinná nahlásit' túto skutočnost' bezodkladne
vedúcej Šk. jedálne Mgr. Marianne Ferencovej, príp. riaditeťovi Soš Ing. Jánovi
Kunovskému, č.t. 0915 747 548

5. Dodávateť odovzdá odberateťovi spolu s kuchyňou aj všetky potrebné kťúče od, zariadení
a Priestorov kuchyne, a to vjednej sade. Podrobnosti o odovzdaní kťúčov budú obsiahnuté v
Preberacom Protokole. KťúČe bude mať v jedno;m vyhotovení stále aj odberatef.

Clánclk V
záverečné ustanovenia

1. V PríPade, Že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú, alebo sa stanú neúčinným i, zostávajú
ostatné ustanovenia tejto Zmluvy ÚČinné. Zmluvné strany sa zavázuju nahradiť neúčinné
ustanovenia tejto Zmluvy ustanoveniami inými, účinnými, ktoré svojím obsahom a zmysiom
zodpovedajú najlepšie obsahu a zmyslu ustanovení póvodných, neúčinných.

2. Táto Zmluvaje Platná a účinná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je
Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy, jej predchádzajúce zverejnenie v zmysle



platných právnych predpisov, nadobudne Zmluva účinnosť najskór dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia v rozsahu a spósobom určeným platným právnym predpisom. Zmluvné strany
sa dohodli, že povinnosť zverejniť Zmluvu podťa predchádzajúcej vety má odberateť.
Dodávatel' so zverejne ním Zmluvy súhlasí.

3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveníach, z ktorých obe majú právnu silu
originálu, pričom jedno vyhotovenie obdrží odberateť ajedno vyhotovenia dodávateť.

4. Zmluvaje uzatvorená na dobu určitú, a to na obdobie od 01 .I].202I do 31.08.202I.
Platnosť Zmluvy je možné po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom
predižiť, ato vždy o jeden kalendámy týždeň.

5. Zmeny a dodatky tejto Zmluvy musia mať písomnú formu.

6. Pokiať nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak, právne vďahy zmluvných strán sa riadia
touto Zmluvou a objednávkami na jej základe uzatvoren;fmi, ďalej príslušnými ustanoveniami
slovenského právneho poriadku, najmá zák. č. 51311991Zb. Obchodného zákonníka.

7, Všetky spofy vznikajúce z tejto Zmltxy budú zmluvné strany riešiť priateťským
spósobom. Pokiať by priateťská dohoda v riešení sporov nebola dosiahnutá, budú sa tieto
spory riešiť pred príslušnými súdnymi orgánmi.

8. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a prehlasujú, že zodpovedá ich
slobodnej vóli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok,
na dókaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Považskej Bystrici, ďňa 28.06.202I

Ing. František Martaus, PhD., riaditef
odberateť

Ing. Jan Kunovsk/ riaditef
dodávatef


