
Ujednání o zajištění školního stravování

t.

Smluvní strany

Voš, sPŠ automobitní a technická České Budějovice
zastoupená Bc. Janem Šindelářem, ředitelem
Skuherského 1274t3,37o 04 České Budějovice

tČ: 00582158 DlČ: CZ005B2158
bankovníspojení: KB Č. Budějovice, a.s., č. Ůčtu: 43830-231/0100
jako dodavatel stravovacích sluŽeb (dále jen dodavatel)

a

Střední škola obchodni
zastoupená lng. Jarmilou BenýŠkovou, ředitelkou
Husova tř. 1846/ 9, 37o 01 České Budějovice

lčo: oostogz+ Dlč: CZO051oB74
jako odběratel stravovacích sluŽeb (dále jen odběratel)

il.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajiŠtění stravování pro Žáky odběratele vrozsahu maximálně 100
vyvařovaných jídel denně v souladu s vyhláŠkou Č. 10712005 Sb., o Školním stravování ve znění
pozdějŠích předpisů.
a) Dodavatel se zavazuje připravovat stravu pro Žáky odběratele v souladu s recepturami pro Školní

stravování, při dodrŽenívýŽivových norem pro školní stravování.
b) Dodavatel. se zavazuje dodávat stravu v předepsaném mnoŽství a kvalitě do gastro nádob

odběratele dodaných do objektu Školníjídelny DodavateleŽiŽkova 1657, České Budějovice.
c) odběratel si zajistíodvoz stravy na vlastní náklady.
d) Případné nesrovnalosti a stíŽnosti na mnoŽství a kvalitu stravy je oprávněna řeŠit vedoucí Školní

jídelny a musí být ze strany objednatele sděleny bezodkladně.

ilt.

Cena a úhrada

VyúČtování stravy bude provedeno dle zaslaných objednávek vŽdy k prvnímu dni následujícího
měsíce. Dodavatel vyhotovía odeŠle do 5 kalendářních dnů daňový doklad.

a) Sjednaná cena hlavního jídla (oběda) dle kalkulace pro Žáky odběratele za jedno hlavníjídlo činí
Kč 75,_ (z toho Kč 30,- potraviny, reŽie Kč 44'55).

b) Cena za jednu večeři pro Žáky odběratele činí Kč 64,- (z toho Kč 33,- potraviny, reŽie Kč
30,e1).

d) Cena se můŽe měnit v souvislosti s rostoucími náklady.
e) Podkladem pro vyhotovení daňového dokladu bude počet objednaných hlavních jídel a veČeří,

které odběratel odebral za daný kalendářní měsíc.

ilt.

Spoleěná a závěrečná ustanovení

a)
b)
c)

Účastníci smlouvy prohlašují, Že jsou seznámeni a souhlasí s obsahem smlouvy.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech , z nichž kaŽdá strana obdrŽí po jednom vyhotovení.
Smlouva můŽe být upravována v souvislosti s úpravami cen vstupů, případně změnou legislativy
písemnou formou jako dodatek ke smlouvě.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 28. 2.2o2o.
Smlouva nabývá účinnosti dne 5.10.2020'

d)
e)



0 Dodavatel smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákon a Ó. 34ol 2015 Sb

V Českých Budějovicích, dne 2.10.2o2o

za dodavatele Bc. Jan Šindelár za od Jarmila BenýŠková


