Návrh

ZMLUVA O DODÁVKE OBEDOVÝCH BALÍČKOV č. 1/2021
Objednávateľ:
Mesto Krompachy
sídlo
: Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
IČO
: 00 329 282
štatutárny orgán
: Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta
bankové spojenie
: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN
:
SK03 5600 0000 0034 0034 9002
(ďalej len objednávateľ)
Odberateľ:
Základná škola s materskou školou
sídlo
: ul. SNP č. 47, 053 42 Krompachy
IČO
: 42248809
DIČ
: 2023574091
konajúci prostredníctvom: Mgr. Mária Žiltová - riaditeľka školy
(ďalej len odberateľ)
Dodávateľ:
Sídlo
:
IČO
:
DIČ
:
bankové spojenie
:
IBAN
:
konajúci prostredníctvom:
(ďalej len dodávateľ)
Čl. I Úvodné ustanovenia
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy o dodávke obedových balíčkov, na predmet zákazky
uvedený v čl. II tejto zmluvy, je ponuka dodávateľa zo dňa18.2.2021 ktorá je výsledkom verejného
obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb, podľa § 117 zákona NR SR č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“), v súlade s prílohou č. 1 k ZVO, vyhlásenej vo výzve
na predkladanie ponúk, zo dňa 15.02.2021.
Čl. II Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností medzi zmluvnými stranami, v súvislosti
s výrobou a dodávkou obedových balíčkov, pre žiakov Základnej školy s materskou školou,
na ul. SNP č. 47 v Krompachoch (ďalej len ZŠ), na základe dotácie na podporu výchovy

k stravovacím návykom dieťaťa, poskytovanej podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona NR SR
č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky.
2. Dodávateľ zabezpečí kompletné služby spojené so zabezpečením a dodávkou stravy obedových balíčkov v dňoch školského vyučovania pri dvojzmennej prevádzke.
3. Predpokladané množstvo odobratých obedových balíčkov počas trvania zmluvného vzťahu je
31.110 ks. Pri neodobratí celkového množstva obedových balíčkov podľa tejto zmluvy
dodávateľ nebude sankcionovať objednávateľa.
4. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje v období od 1.3.2021 do 30.6.2021 v každý deň,
v ktorom sa uskutočnilo v ZŠ vyučovanie alebo iný výchovno-vzdelávací proces (ďalej len
„stravovací deň“) pripraviť, zabaliť a dodať odberateľovi potrebný počet obedových balíčkov
s obsahom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „obedový balíček“) a objednávateľ
sa
zaväzuje
zaplatiť
dodávateľovi
cenu
podľa
podmienok
uvedených
v tejto zmluve. Presný počet obedových balíčkov na daný deň sa stanoví na základe podkladov
alebo inštrukcií získaných vopred telefonicky alebo e-mailom od poverených zamestnancov
určených riaditeľkou ZŠ, resp. priamo od riaditeľky ZŠ.
Čl. III Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Obedové balíčky je dodávateľ povinný dodať odberateľovi v dopoludňajších hodinách v čase
od 8.30 hod. do 9.00 hod. a v popoludňajších hodinách stravovacieho dňa v čase
od 14.30 hod. do 15.00 hod., podľa podrobnejších podmienok dohodnutých s povereným
zamestnancom určeným riaditeľkou ZŠ, resp. priamo s riaditeľkou ZŠ. Počas dní školských
prázdnin sa obedové balíčky nebudú pripravovať ani dodávať.
2. Odberateľ je povinný nahlásiť zmeny vyučovacieho procesu na ZŠ dodávateľovi včas,
spravidla aspoň dva dni vopred.
3. Obedové balíčky budú dodávané na jednotlivé smeny v prepravných nádobách, balené
samostatne na jedného žiaka tak, aby boli bez ďalších úprav priamo konzumovateľné.
4. Potraviny potrebné k výrobe obedových balíčkov obstaráva na svoje náklady dodávateľ.
Dodávateľ znáša aj náklady spojené s dodávkou a odovzdaním obedových balíčkov
odberateľovi.
5. Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy podľa čl. II , splniť všetky podmienky
po stránke technickej a organizačnej, ako aj všetky podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, spolu s požiadavkami materiálno-spotrebných noriem a hygienických noriem
stanovených podľa osobitných predpisov pre školské stravovanie.
6. Dodávateľ sa zaväzuje, že nedôjde k navýšeniu ceny dodávaných obedových balíčkov, počas
celého obdobia trvania tejto zmluvy.
7. V prípade, ak dodávateľ bude neodôvodnene meškať s dodaním objednaných obedových
balíčkov o viac ako 20 minút, takého konanie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy,
ak sa tento stav bude opakovať viac ako tri krát za mesiac a objednávateľ má právo
od tejto zmluvy odstúpiť.
8. Dodávateľ dodá obedové balíčky v kvalite a množstve v súlade s Prílohou č. 1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
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9. V prípade, ak dodávateľ nedodá objednané obedové balíčky na jeden deň, objednávateľ to
bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
10. Dodávateľ sa zaväzuje, že balíčky budú zhotovované v deň expedície a zároveň
sa zaväzuje, že bude dbať na čerstvosť komponentov pri výrobe obedových balíčkov.

Čl. IV Cena obedových balíčka, jej splatnosť a písomná evidencia
1. Podľa § 4 ods. 6 zákona NR SR č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole
a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že dodávateľ nezabezpečil diétne
jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje
osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené
do starostlivosti rozhodnutím súdu.
2. Cena za jeden obedový balíček je 1,20 € pre žiaka prvého aj druhého stupňa. Uvedená cena za
obedový balíček je konečná a sú v nej zahrnuté aj paušálne režijné náklady dodávateľa. Suma
paušálnych režijných nákladov je platná počas celého obdobia platnosti zmluvy a zahŕňa
v sebe všetky náklady dodávateľa spojené s dodávaním obedových balíčkov na základe tejto
zmluvy, vrátane prípravy a balenia balíčkov, ceny za baliaci materiál, aj ceny dopravy
na miesto určenia a iných nákladov dodávateľa.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vyhotovené a dodané obedové balíčky
sumu vypočítanú podľa faktúry vystavenej dodávateľom za príslušný kalendárny mesiac.
4. Faktúra predložená dodávateľom je splatná do desiatich dní od jej predloženia
a to bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený vo faktúre. Súčasťou faktúry
je aj dodací list, v ktorom je uvedené množstvo odobratých obedových balíčkov za každý
stravovací deň školského vyučovania resp. iného výchovno-vzdelávacieho procesu.
Čl. V Trvanie zmluvy a jej zánik
1

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.03.2021 do 30.06.2021 alebo do vyčerpania celkového
maximálneho finančného limitu, ktorý je pre predmet tejto zmluvy stanovený na 37.332 €
s DPH, v závislosti od toho, čo uplynie skôr.
2. Táto zmluva zaniká dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy niektorou
zo zmluvných strán z dôvodov podľa ustanovení § 344 až § 351 Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov alebo ak dodávateľ podstatným spôsobom poruší
túto zmluvu v čl. III.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od tejto zmluvy aj bez predchádzajúcej písomnej
výzvy bez uvedenia dôvodu alebo ak dodávateľ podstatným spôsobom poruší túto zmluvu
v čl. III. Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.
Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Za deň
doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť
prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade,
ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje
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posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi
s označením pošty „adresát neznámy “ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
4. V prípade nedodržania tohto ustanovenia, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah
ukončiť ak dôjde k nedodržaniu dodávky balíčkov podľa prílohy č. 1 viac ako tri krát za mesiac.
5. Odstúpenie od tejto zmluvy neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán,
vyplývajúcich zo záväzných objednávok, uzavretých na základe tejto zmluvy.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR neposkytne dotáciu na stravu, resp. poskytne ju v inej výške
ako 1,20 €.
Čl. VI Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami cit. obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
2. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na
platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
3. Táto Zmluva o dodávke obedových balíčkov je v zmysle § 5a zákona NR SR
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmluvou,
ktorá sa zverejňuje na internetovej stránke mesta a v zmysle ustanovení § 47a Občianskeho
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších prepisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy sú obojstranne formulované jasne
a zrozumiteľne, čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zmeny, ktoré vzniknú po uzavretí
tejto zmluvy, budú upravené písomným dodatkom k nej.
5. Zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, ktoré majú rovnakú platnosť, po jednom
vyhotovení pre každú zo zmluvných strán.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu troma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
7. Súčasťou zmluvy je príloha, ktorá uvádza obsah obedových balíčkov s rozpisom na
jednotlivé dni tak, ako sa budú cyklicky obmieňať.
8. Objednávateľ má právo denne kontrolovať obsah obedových balíčkov. Dodávateľ každý
stravovací deň do 9.00 hod. doručí k informátorovi na Mestský úrad v Krompachoch jeden
obedový balíček ako vzorku obedových balíčkov na príslušný deň. Vzorku obedových balíčkov
poskytuje
dodávateľ
objednávateľovi
denne
bezplatne
na
svoje
náklady.
Krompachoch, dňa..................................
Objednávateľ:
Mesto Krompachy
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

Odberateľ:
Základná škola s materskou školou
Mgr. Mária Žiltová
riaditeľka školy
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Dodávateľ:

