Smlouva
uzavřená podle odst 2 § 269 Obchodního zákoníku mezi ténnto smluvními 51131131111.

Město Ostrava, Prokešovo náměstí če 8, Ostrava

zastoupena primátorem—
(lá/e porce „kl/em“

lf'O 00845451

ll

Sodexho l’ass Česká Republika a.s., se sídlem Ehšky Krasnolrorske 7-9, l 10 ()() Praha l‘

pobočka Ostravu. l-lollzn'ovn 15, 702 00 Ostrava l

IČO o | samo
DIČ“ oo 1 -o 1 sou-no

l_wnnkown spojeni —
[lá/e porce „Sika/< "

(Muck l.
Předmět smlouvy

SPČR se zavazuje zajršt'ovat :1 dodávat stravenky ,.Gastrouuky" (dále pouze „stravenky, \
nonnnulnich hodnotách uvedených klientem Klient se zavazuje t_vto stravenky odebírat a mplunt za ně
dohodnutou cenu dle faktury následovně vystaveno SPČR, Stravenky budou použity mmestnnncr
klrenta na nákup hlavního teplého 11de ve. wbraných restauracích :1 _jrdelnách po celé repubhce.
omačených etiketou SPČR,
Článek ll.

('t-nu a způsob platby
l

Cena stravenek je dána nonnnální hodnotou objednaných stravenek Na stravenky se dle ploutve-h
predpisu nevztalnue DPll
Cena bude hrazena bankovním převodem na základě wstavene faktury se splatností do l4 dní: po
jejím doručení variabilním symbolem každe platby bude čislo přísl usne faktury.

š

Khentu bude poskytowáno frnzmčni zvýhodnění ve v_všr () 5% z lírkturovnne ceny stravenek. Částku
odpovídající zvýhodnění bude dobroprsovnna současně s fakturaci platby. \; případě odberu
stravenek 11a obdobi delší ] mesice. bude hnaném zvýhodnění cmn Oblff'u. na období delši 2 mčsnzn
(J_Sofó, vždy 7. lhkturovanó. ceny stravenek Částku bude dobroptsovfma jak uvedeno výše

.)

;

(Muck III.
Duba tt místo plnění
Smlouva se uzavírá na dobu neur
čitou s účinností ml 1. března
1996.

“va

Smlouvu lze oběma smluvnímí stra
nami vypovědět pouze písemnou form
ou Výpovědní lhuta |O 2
měsíční a počíná běžet prvél'to dne
nasledtttícího měsíce po jejím doru
čení
Smltmn vztah zc—
romčž ukončit dohodou smluvních
stran

Stravenky budou odebírány klientem
na Hollarove IS. Ostrava 1 nebo
dle vzájemné dohody.
upresnčné klientem

(tmu-tt n.
l'tn'innnsti SPCR

Dodat-fat Stravenky v požadovan
é hodnotě a množství ktorou
sr sam klrent zvoh, na zaklade
wplnénó písemné objednavky
Rozšířit uplatnění stravenek v dalš
ích restauracích a __tídelnaclr dle
požadavku Rheum Stun-mm:
.=:ar"ízen:' prnírnající stravenky jsou
označeny sarnolcpícnní etrketann
s logem SPCR
(Článek V

Povinnosti klienta

Unadrt SPCR dohodnutou cenu
odpovídající množství a nominalni
hodnotě odcbranych stravenek
ve výše uvedené llrí'tté Poruší-lí
ldíent tuto povmnost _te SPCR opr
avn
ém další dodavku stravenek
:calrzot'at po obdržení |_tredchazojící
platby na účet SPCR

Zajistit používaní stravenek v soul
adu s pramnní předprsy,
('ltínclx \'l.
Platnost strava-nek

Stravenky jsou platné vždy pro
příslušný kalendářní rah
\‘cspou‘cbomné stravenky vrác
eno klrentern do 15 ! nasl
edtnícího roku budou SPČ'R
rtubropísovany klrentcrn do H dnů
po jejich vracení. Stejné bude pos
tupovano \ prípadě ukonQ—ení
smluvního vztahu
(Muck V”.
Ostatní ustanovení

lx'ircnt tímto bere na včdomL
že SPC'R neručí za kvalttu služ
eb posk_\ftovan_\'ch str'at'ot-acnn
zatržením Za kvalitu služeb _t)osl
\_\»*tovar1_\Ý'clt stra vovacrrn zařízením
ručí pouze teho t_n'oxozox-=atcl
\' prípadě prodlení se zaplacení
m pena'lc ze strany klrenta se sml
uvní strany dohodly na uroku
prodlení ve výší lí'fo za každý měs
7,
íc prodlení.

3

V případě prodlení ze strany SPCR náleži klientovi smlmm pokutu ve v_x's'i 1000:le & kllŽdfx'Cl'.
započatých S dnů prodlen:

('lánck \"ll !.
Závěrečná ustanovení

l

Tato smlouva může být měněna a dopll'lovinm jen písemnou formou se souhlasem obou smlmmclt
SlI'ClH

“

Tzuo smlouvu. JC \s'yhotovam ve Cm‘cclx stqgnognscch. s pluLnosti ongmúlu.
uran obdrží po dvou stqnopnsech

\' Ostravě dne 30 unora 19%

každé. ze sznluuzzch

