
Smlouva

o POSKYTOVÁNÍ STRAVOVACÍCH SLUŽEB

Restaurace: Michaela Bj alková, restaurace Pustkovecká Bašta

Adresa: Petra Křičky 2701/17, 702 00 Ostrava

IČ: 75580586

DIČ: CZ8860045590

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zastoupené:—
(dále jen „dodavate1“, příp. „poskytovatel“)

Vysoká škola báňská — Technická univerzita

Ostrava,

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba

IČ: 61989100, DIČ: cz 61989100

Bankovní s o'ení:

č.ú.

Zastoupená: kvestorkou VŠB—TUO

(dále jen „objednatel“, příp. „VSB—TUO“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto Smlouvu o poskytování stravovacích služeb.

Čl. 1

Předmět smlouvy

1. „Poskytovatel“ se zavazuje zajistit zaměstnancům objednatele slevu v hodnotě 18,— Kč na jedno

obědové menu za den oproti poukázce ve stejné hodnotě. Zaměstnanci „Objednatele“ následně potvrdí

použití poukázky účtenkou s razítkem „Poskytovatele“.

„Objednatel“ uhradí zaměstnanci odebraný počet poukázek na základě „poskytovatelem“ vystavené

faktury. Faktura za odebrané poukázky za období od 8. 7. 2019 do 31. 7. 2019 bude vystavena k 31. 7.

2019. Přílohou k fakturám budou doklady o počtu poukázek odebraných zaměstnanci „obj ednatele“ za

jednotlivé dny.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit za odebraný počet „jídel“ dohodnutou cenu, která činí 18,- Kč vč.

DPH za jedno ,jídlo“.

3. Poukázky je možné použít pouze na obědové menu.

Čl. 2

Organizace výdeje a objednávání

1. Provozní doba stravovacího zařízení — restaurace Pustkovecká Bašta, je stanovena od 10:30 hod

do 15:00 bod pro výdej jídel na menu.

Čl. 3

Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu za odebraná ,jídla“ poskytovateli na jeho účet vždy do 15

dnů ode dne obdržení faktury bankovním převodem.



2. Pokud faktura nebude splňovat náležitosti stanovené právními předpisy a touto smlouvou, bude

objednatelem vrácena poskytovateli do dne její splatnosti k opravě. Lhůta splatnosti začne běžet V celé

délce znovu ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

3. Tato smlouva se sjednává od 8. 7. 2019 na dobu určitou do 31. 7. 2019. Změny a dodatky této

smlouvy lze činit pouze písemnou formou na návrh jedné ze smluvních stran.

4. Práva a povinnosti ve smlouvě neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních

předpisů.

5. Poskytovatel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že

obsahu smlouvy porozuměli, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a vyjadřuje jejich

pravou, svobodnou a vážnou vůli, a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných

podmínek.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jedno a objednatel jedno

vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že se na obsahu smlouvy shodly.

7. Tato smlouva nabývá platnosti ode dne podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
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