SMLOUVA
o zajištění dietní stravy(obědů)
I

Smluvní.strany:
Školnfjídelna, O Tří lvů 2b, české Budějovice
se sídlem:

U Tfí lvů 19412b, �é Budějovice 370 O I

7.&Stoupená:

Miloslavou Horákovou

IČO:

62537881

DIČO:

CZ62537881

Bank. spoj.:

ČS a.s. Cesicé Budějovice

číslo účtu:

jaJ«, odblratel na stranljedné (dále jen „ Odblratel '')
a
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicfch je vysoká škola podle 7.ákóna č. 314/1991 Sb. a
7.ěkona č. 1 i i/i 998 Sb. o vysokých školách (dále jen-,,úk9n � V}'$)kýcli!školáchj, Koleje ,
menzy jsou součásti této vysoké školy ve smyslu ust. § 22 a násl. 7,ákona:o vysokých školách
se sidlei;n:

Studentská 800/15, 370 05 české Budějovi�

7.aStoupená:

Ing. Ivan� Hájke�, ředitelem Kolejí a menz

IČO:

60076658

DIC:

CZ600766S8

bankovní spoj�:

ČSOB a. s., pobočka Č. Budějovice

číslo účtu:

jako dodavatel na stranl druM (dále jen „Dodinatel")
Článek 1.

Úlet a pfedmÍt smlouvy

.
.

I

I

1.1. Účelem této smlouvy je vznik obchodně-závazkov�<j vztahu v němž se Dodavatel
zavazuje pJípravou dietní stravy pro děti z mateřských a 2':áJdadnfcb škol.
1.2. Oběd je definován jako kompletní menu, tj. polévDi, hl_avni jf�o - dle aktuálniho
I
jfdelníčku.

/ Ú. Obedy·zajišt'uje.Dodavatel od pondrudo pětku.
Čl6nek2.
Mfsto a zpmob pffpravy stravy
2.J. Doda�l se :zavazuje lcprovédění v�ré pfíj>ravy jídel_ v prostoréch ·stravovaclho
I
7.8ffzenf, tj. v oJ;j�ktu menzy, Studentská 797114; Ceské Budějovice.
2.2. Zpdsob pffprayy jídel mhledňuje pot.adavk:y kladené platnou vybláškJu 137/2004 a je
v souladu s DQS-T ČKAITč. 4-11 z roku 2001, Proces pffp�vy s)ravy jF � systémem
HACCP a pro�íbádle schválených receptur.
2.�. Pffpravadietn(c;hjídelje_poddohledem nutriční terapeutky.
Článek 3.
Kritéria stravy il distribuce
3.1. Dodavatel je póvinen mjistit výrobu stravy, ve smyslu platných �vnfch pfedpis-6, včetně
hygienických a závazných technologických r�tur.
3.2. Strava pro Oqběratele b ude odpovídat platnému jfdehiíč� vydaném!Dodavatelem na
dobu l 4ti kalendáfnich dnll. Jídelíúček je vydáván vf.cly ve čtvrtek. ·Dodavatel si
vyhrazuje právo změ ny jídelníčku ze závažných d6vocb\ nap� pfi ned� �vin
pro pfipraw jídel, nebo výpadku energií apod., Ziněnu vfay nei,rodleně �ásf
odběrateli.
.
3.3. Výběr drul\µ a počtu jfdel provede. Odběratel vždy dva dny j>�
v čme c:io
tuto skutečnost e-mailem na adresy:
a v kopli
t

.

I

•

,

I

.

I

předem

3.4. Odběratel od�bfrá jf�o od Dodavatele v místě expedice objeldu menzy, tj. na adrese
Stl_ldentská 791/14, 370 05 České Budějovice.
3.5. Rozvoz jídel zajišťuje pro odběratele tčK Ceské Budějovice;
3.6. čas odběru hotovýchjfdelje denně od 9JOdo 10.00 hodin.
3.7. Odběratel je povinen předat dodavateli dostatečné mno� ylastnf�h čistých nádob
uičených k pfevozú stravy.

Člúek4.

Cena dodané stravy

v
I

4.1.1. Cena oběda pracovní denje stanovena na zákld
Základní cena
6S,22 Kč
/z toho refle/
3S,6S Kť
29,57 Kč
/z toho p:,travijiy/
DPH15%
9,78 Kč
Fakturaliú celia
7S,OO Kě..
J

kalkul•

vé výši:

1.

Článek.S.
Platebnf podmfnky
5.1. Smluvní .�Y se dohodly na bezhotovostním pl� z účtu Odběratele na účet
Dodavatele.
5.2. z.a poskytnuté stravovací slufby dle článku I., 2., 3., 4., �vf Dodavatel daňový doklad
(dále jen fal®ra), který má �é náležitosti vypl�ajfcfch ze ;2.ákona č. 588/92 Sb.,
ve·mění pozdějších pfedpisd. Faktura obsahuje počet �ých o&ědů a večeff v daném
kalendáfnfm měsíci, vynásobený částkou rovnajfcf se ceQě jícUa dle �lánku 4.
5.j. Právo fi4turovat vznilcá první den měsíce následujfcfh9 po piěsfci, v němž bylo
uskutečněpo manitelné plnění.
S.4. Splatnost� je 14 dnd od data jejího odeslání.

úhrady

I

S.S. V případě: pozdní
plateb dle tohoto článku � Objednatet mvazuje uhradit
Dodavateli ilrok z prodlení, ve výši 0,0S% z dlužné částlcy � každf den prodlení.
Článek 6.
Ostatnf ujedném

6.1. Cenu stravy lze měnit vz.ájemnou dohodou formou čf�lovimých fJodatkd této smlouvy
v 7Avislosti na inflaci, indexu spotřebitelských cen, změ�ě mzdových pfedpisd apod. Tuto
změnu lze provádět vždy k 1. dni kalendéfního roku a mhsí jj pfsenpiě potvrdit obě strany
alespoň s dvouměsíčním pfedstihem.
Článek 7.

Doba platnosti úvazkového �hu

1:1. Tato smlouva nabude platnosti dnem podpisu oprávně�ýpů �! smluvních stran
a účinnosti dnem od 1.9. 2021 do 30;6. 2022.
7.2. Smlouva se 1.17.8vírá na dobu �itou, a to od 1.9. 2021 do 3d.6. 2022. Tímto dnem skonči
platnost
a účinnost smlouvy i závazky poskytovatele z této smlo'M'·�lýv•jf��
7.3. Před uplynutím doby m'Ože být tato smlouv� ·ukončena:
a) pfseJD.I\OU dohodou smluvních s�.
b) p�óu výpovědí jedné ze smluvních stran i bez� cldvodll'.S
jednoměsíční výpovědní dobou, která zaěne běf.et prvním .4nem k,alendMního
měsíce následujícfl:lo po doruěení výpovědi druhé smluvnj straně.
I

3

I

Čl.6nek8.
Ziv&efné ustanovení

8.1. Pokud v iéto smlouvě nenf uvedeno jinak, řídí se pHslušnými �ovenfmi občailského
7.ákoníku ve znění platných pfedpisll.
8�. Obě smluvm strany po přečteni této smlouvy souhlasí s jejím o�em, ,.e byla sepsána
na 7ákJadě pravdivých údajll a nebyla sjednána v�' ·ani 7Jt. jiných jednostranně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své po�pisy.
I

V č. Budějovicích,

,

v t. Budějovicféh, dne

l
i

I

/jll !'t. J. Do l !l

dne 24.8.20ZJ

,

.

Ing. Ivan Hájek

'

i

ředitel K.()lej( a ·menz JU
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