
Kupní smlouva na dodávku hotových obědů

Metoděj Osladil - METO
M. R. Štefánka 1, 78701 Šumperk
zastoupeném: Metodějem Osladilem, vedoucím
IČ: 49597647
DIČ: CZ530904077
(dále jen-prodávajici)

a

Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace
Vančurova 37, 78701 Šumperk --
zastoupené: Ing. Viktorem Janíčkem, ředitelem
IČ: 75004038
(dále jen kupující)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění, tuto smlouvu:

Článek I. Předmět smlouvy

1) Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu po dobu účinnosti této smlouvy
hotové obědy v počtu stanoveném v jednotlivých každodenních objednávkách.

2) Kupující se zavazuje objednávat (upřesňovat) počet požadovaných obědů vždy
nejpozději v kalendářním dnu předcházejícím dnu, v němž budou obědy dodány
a to formou ústních nebo telefonických objednávek - nejpozději do 15.00 hod.

/(tI~úL :prp.I-I)
1) Cena jednoho obědu se stanoví dohodou na 47 Kč. V případě, že dojde v době

platnosti této smlouvy ke změnám ovlivňujících cenu obědů (např. cen potravin,
DPH, režijních materiálů atd.) má dodavatel právo provést novou kalkulaci jídel,
která bude písemně odsouhlasena s účastníkem stravování. .

Článek II. Cena

Článek III. Platební podmínky

1) Kupní cena za skutečně dodané obědy bude stanovena měsíčně podle počtu
odebraných obědů a hrazena formou fakturačního styku. Jednotlivé faktury jsou
splatné vždy do data uvedeného na faktuře.

2) V případě prodlení s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05 z dlužné částky za každý den prodlení.
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Článek IV. Místo plnění

1) Místem plnění je: 1. provozovna kupujícího v přípravě přepravy jídel (kde
přepravu zajišťuje prodávající

2. provozovna prodávajícího, jde-li o přímý odběr obědů
strávníky (zaměstnanci kupujícího nebo zástupci kupujícího).

Článek V. Odpovědnost za vady

1) Prodávajlcí přejímá záruku za jakost obědů po dobu 3 hodin od jejich odběru u
prodávajícího. Případné reklamace kvality jídla lze uplatnit ústní formou u
prodávajícího nejpozději ve shora uvedené záruční lhůtě.

Článek VI. Přepravní podmínky

1) V případě, že místem plnění dodávky není provozovna prodávajícího, zajišťuje
přepravu obědů svými převozními (přepravními) prostředky na svůj náklad
prodávající, není-Ii dohodnuto jinak. .

Článek VII. Ostatní podmínky

1) Ostatní práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená,
řídí se příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Článek VIII. Závěrečná ujednání

1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2) Smlouva může být jednostranně vypovězena, přičemž výpovědní lhůta je

jednoměsíční a počne plynout prvního dne následujícího měsíce po doručené
písemné výpovědi.

3) V případě, že kupující nebude souhlasit s navýšením sjednané ceny za oběd(y)
stanovené dle čI. II. tak, že ve lhůtě dvou dnů písemně nebude akceptovat
navrhované zvýšení ceny (návrhem dodatku smlouvy), prodávající má právo po
uplynutí uvedené dvoudenní lhůty přestat obědy dodávat a obě strany považují
smlouvu za ukončenou.

4) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma stranami a
účinností dnem 1.7.2008.

5) Touto smlouvou se ruší všechny předcházející smlouvy (včetně dodatků) o
odběru obědů, které byly mezi subjekty této smlouvy ujednány dříve.



Sociální služby, příspěvková organizace
Vančurova 37, 787 01 Šumperk
zastoupené: Ing.Viktorem Janíčkem, ředitelem

V Šumperku dne 10.prosince 2011

Věc: Dodatek ke smlouvě uzavřené dne 1.7.2008

V důsledku zvýšení DPH / z původních 10% na 14% /, cen energií /
tj. plyn, voda, el. energie/, režijních nákladů apod. zvyšujeme cenu 1 obědu
z dosavadních 47 kč na částku 50 Kč. / cena vč. DPH / a to od 1.1.2012.

S pozdravem

Metoděj Osladil - METO
M.R.Štefánika 1, 787 01 Šumperk
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Sociální služby, příspěvková organizace
Vančurova 37,78701 Šumperk
zastoupené: Ing.Viktorem Janíčkem, ředitelem

V Šumperku dne 26.11.2012

věc: Dodatek č.2 ke smlouvě uzavřené dne. 1.7.2008

V důsledku zvýšení DPH / z původních 14 % na 15 % /,cen energií
/tj.plyn,voda,el.energie/,režijních nákladů apod. zvyšujeme cenu 1 obědu
z dosavadních 50 Kč na částku 52 Kč. /cena vč. DPH/ a to k 1.1.2013.

S pozdravem

Metoděj Osladil - :METO
M.R.Štefánika 1,788 01 Šumperk



Dodatek ke kupní smlouvě na dodávku hotových obědů

Dodatek uzavřený podle ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku mezi
těmito smluvními stranami:

1. Metoděj Osladil - METO
míst~'podnikání: Šumperk, M.R.Štefánika 1, 787 01

jako prodávajícím . IČO: 49597647
DIČ: CZ 530904077

a

2. Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace
Vančurova 37, 78701 Šumperk
zastoupené: Ing.Viktorem Janíčkem, ředitelem

IČO: 75004038

I. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna ceny oběda.

II. Cena
Cena jednoho obědu se stanoví dohodou: 55 Kč včetně 15 % DPH.
V případě, že dojde v době platnosti této smlouvy ke změnám ovlivňujících
cenu obědů / např. cen potravin, DPH, režijních materiálů aj. / má dodavatel
právo provést novou kalkulaci jídel, která bude písemně odsouhlasena s účast.
stravování.

III. Závěrečná ujednání
Touto smlouvou se mění dotčené body kupní smlouvy na dodávku obědů
uzavřené dne 1.7.2008.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma stranami a
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Dodatek ke kupní smlouvě na dodávku hotových obědů

Dodatek uzavřený podle ustanovení § 409 a násl.obchodního zákoníku
mezi těmito smluvními stranami:

1. Metoděj Osladil - METO
místo podnikání: Šumperk, M.R.Štefánika 1,
\ v

jako prodávajícím ICO:49597647
DIČ: 530904077

a

2. Sociální služby pro seniory Šumperk
U sanatoria 2631/25
Zastoupené ředitelkou: Ing.Annou Podhrázskou
jako kupujícím IČO: 75004011

DIČ: --

I.Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna ceny oběda.

II.Cena
Cena 1 obědu se stanoví dohodou: 57 Kč vČ.DPH.V případě, že v době

platnosti této smlouvy dojde ke změnám ovlivňujícím cenu obědů / např. cen
potravin,DPH,režij.materiálů atd.! má dodavatel právo provést novou kal.jídel,
která bude písemně odsouhlasena s účastníkem stravování.

III. Závěrečná ujednání
Touto smlouvou se mění dotčené body Kupní smlouvy na dodávku obědů. Tento
dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma stranami a účinností
dnem 1.4.2017

-.

V Šumnerku dne 17.3.2017 ) J


