
SMLOUVA o zajištění dodávky stravy

uzavřená mezi

Poskytovatelem:
Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
Zastoupena ředitelem školy Ing. Mgr. Pavlem Vlachem
Hybešova 53, 680 01 Boskovice
IČ: 62073516, DIČ CZ620735h,
B

a

Objednavatelem
Škola VELENOV, příspěvková organizace
Zastoupena ředitelkou školy Mgr. Monikou Oujezdskou
Velenov 74, 680 01
IČ 05666376
B

I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajištění dodávky stravy pro zaměstnance (obědy) ve dnech školního
vyučování. Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném
znění, školským zákonem č. 561/2004 S )., v platném znění, vyhláškou Č. 84/2005 Sb. o
závodním stravování, v platném znění.
Dodávky stravy denně nepřekročí kapacitu školní kuchyně poskytovatele a kapacitu výdejny
objednavatele.
Dietní stravování nebude poskytováno.

II.
Povinnosti poskytovatele

Obědy budou připraveny v době od 11.00 do 11.30 h a to v počtu objednaných porcí.
V případě volné kapacity může být toto číslo zvýšeno pouze po dohodě s vedoucí stravování

poskytovatele.
Poskytovatel je za hygienickou a zdravotní nezávadnost zodpovědný do doby předávky stravy
v termoportech. Při předání stravy předá i transportní lístek, na kterém je uveden název jídla a
teplota. Při převzetí jídla, za hygienickou a zdravotní nezávadnost stravy zodpovídá
objednavatel.



III.

Povinnosti objednavatele

U převážené stravy se objednavatel zavazuje používat takové přepravní obaly (termoporty),
které uchovávají stravu při stanovených t :plotách, ochrání stravu před kontaminací a jsou
snadno čistitelné.
K přepravě použije k tomu vyčleněný a vhodně upravený dopravní prostředek s přepravními
prostorami s omyvatelnou a de7infikovatelnou ložnou plochou, které chrání produkty před
narušením jejich zdravotní a hygienické nezávadností dle vyhlášky č. 602/2006 Sb., v platném

rzneni.

IV.
Stanovení ceny jídel a způsob úhrady

Cena pro zaměstnance objednavatele

Oběd

Kalkulace ceny:
Potraviny
Mzdová a věcná režie
Provozní náklady
Celkem bez DPH
15 % DPH
Celková částka

Kč 72,13 vC. DPH

Kč 33,00
Kč 21,55
Kč 8,18
Kč 62,73
Kč 9,40
Kč 72,13

Na základě skutečně odebraných obědů poskytovatel vystaví fakturu, kterou je objednavatel
povinen uhradit v termínu splatnosti a to do 10 dnů ode dne vystavení řádného daňového
dokladu ( faktury ).

Objednavatel zašle na účet poskytovatele jistinu na potraviny ve výši 15 000,- KČ do 20.8.2021
jako zálohu na nákup potravin. 'istinu poskytovatel zašle objednavateli zpět na jeho účet do
15.7.2022

V.
Závěrečné ustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti dne 1.8.2021 a sjednává se na dobu určitou do 30. 6. 2022
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených kalkulací stravy, jestliže dojde
k nárůstu cen potravin, věcných a mzdových nákladů, z důvodů vnějších ekonomických změn,
případně ke změně sazby DPH. Změny mob )u být provedeny pouze písemným dodatkem k této
smlouvě a se souhlasem obou stran.
Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednavatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých zá"'azků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 20
kalendářních dnů.



Obě smluvní strany mohou odstoupit od snlouvy před uplynutím dohodnuté doby v případě,
že dojde z jedné nebo druhé strany k hrubému porušení ustanovení této smlouvy s výpovědní
dobou jednoho měsíce, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujících po doručení
písemné výpovědi.
Smluvní strany prohlašují, že snílouva byla uzavřena svobodně, nikoliv v tísni a za vzájemně
výhodných podmínek.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží po dvou
vyhotoveních.
Smluvní strany jsou srozuměnj s tím a berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.v plném znění. Za účelem splnění povinností.
Uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru uveřejní
poskytovatel

V Boskovicích dne : 30.7.2021


