
SMLÚUVA 
o poskytování závodního Stravování 

I. Smluvní strany 

1. Dodavatel 

Střední odborná škola zastoupená ředitelem Mgr. Borisem Preisslerem 
a Střední odborné učiliště, ČS. armády 485, 572 01 Polička 
Polička, ČS. armády 485 IČO: 62031961 

DIČ; CZ62031961 

2. Odběratel 

Gymnázium Polička Zastoupené ředitelem Mgr. Miloslavem Svobodou 
nábř. Svobody 306, 572 01 Polička 
ICO: 62032178 

II. Předmět smlouvy 

Školní jídelna při SOŠ a SOU Polička Se zavazuje poskytovat závodní Stravování pro 
zaměstnance Gymnázia Polička. 

III. Doba plnění 

Dodavatel se zavazuje dodávat obědy odběrateli od 1.10.2012 denně V pracovní dny, vyjma 
Svátků, prázdnin a dnů ředitelského volna dodavatele. 

IV. Cena 

Smluvní Strany Se dohodly na těchto cenách: 

cena 1 oběda 58,-- Kč 

z toho bez DPH: 
potraviny 25,44 Kč 
mzdové náklady 19,40 Kč 
režijní náklady 5,39 Kč 
zisková přirážka 1,-- Kč 
Celkem 51,23 Kč 
DPH 14% 7 17 Kč 

58,40 Kč 

Případné změny výše ceny oběda budou řešeny dodatkem k této Smlouvě.



V. Platební podmínky 

Náklady na převoz obědů si odběratel hradí sám. 
Peníze za stravu budou poukazovány zálohově na stravovací účet SOŠ a SOU Polička, vždy 
pod přiděleným variabilním symbolem, nebo placeny hotově u vedoucí školní jídelny 
dodavatele. 
Fakturace režijních nákladů (bez výdej e) bude účtována vždy k poslednímu pracovnímu dni 
daného měsíce podle počtu skutečně odebraných obědů, nejpozději do 5. pracovního dne 
následujícího měsíce. Odběratel se zavazuje uhradit tuto fakturu ve lhůtě splatnosti na 
bankovní účet dodavatele. Příspěvek Z F KSP uhradí odběratel hromadně za všechny 
zaměstnance na základě vystavené faktury. Při změně výše příspěvku Z FKSP bude dodavatel 
informován v předcházejícím měsíci. 

VI. Dodací podmínky 

Dodavatel každý den předá odběrateli společně s uvařeným jídlem písemnou dodejku a 
přebírající pracovník provede kontrolu dodání všech součástí oběda dle jídelního lístku a 
potvrdí správnost podpisem. 
Uvařene obědy budou v objednanem počtu odběratelem odváženy v době 10.45 - 11.15 hod 
do výdejny odběratele, kde je pracovnice výdejny vydají Strávníkům, v době 11.30 - 14.00 
hod. 
Dopravu a přepravne' nádoby Si odběratel zajišťuje sám. 
Dodavatel i odběratel se při přípravě a výdeji obědů zavazuje dodržovat všechny platne' 
hygienické a bezpečnostní předpisy. Předáním obědů přebírá zodpovědnost za dodržení 
hygienických a bezpečnostních předpisů odběratel. 

VII. Závěrečná ustanovení 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědni lhůta začíná 
běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. 
Tato smlouva může být změněna, nebo doplněna pouze písemnými dodatky, podepsanými 
zástupci obou smluvních stran. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


