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Smluvní strany

veřejná základni škola:

Stravovací zařizenŕ

Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková
organizace
Univerzitní 2701
760 01 Zlín
lČ 71007997
zastoupena: PaedOr. Miroslavou Hornikovou, ředitelkou školy
(dále jen odběratel nebo škola)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Koleje a menza
Štefánikova 150, 760 01 Zlín
zastoupená ředitelem: Be. Michalem Navrátilem
lČ 70883521
DIČ CZ70883521
Za věcné plnění odpovídá:
(dále jen dodavatel nebo UTB ve Zlíně nebo KMZ)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele zajistit stravováni žáků Školy v pracovní dny ve
stravovacím zařÍzení UTB ve Zlíně a závazek odběratele za toto stravování zaplatit dohodnutm
úhradu dle ČI. lVtéto smlouvy.

2. Stravováni bude připravováno podle platných receptur pro vysokoŠkolské menzy
a vlastních ka|ku|acj dodavatele, sp|ňujÍcÍ podmínky pro stravování žáků. Stravou se mini pro
potřeby této smlouvy oběd.

III.

Doba poskytování stravování

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou od 05. 09. 2022 do 09. 09. 2022.

2. Změna doby poskytováni je možná pouze dohodou smluvních stran formou Číslovaného
písemného dodatku ke smlouvě.



IV.

výše úhrady školy

1. výše úplaty školy na jednoho žáka na jednu porci uvedené stravy činí:

Oběd 75,00 KČ

Stanovená cena je uvedena včetně 10 % DPH.

2. Úplata dle předchozího odstavce zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s plněním této
smlouvy.

3. Předpokládané denní počty porci:

Obědy 300 porci

4. Strava bude stanovena dodavatelem dle aktuálního jÍde|ního lístku stravovacích provozů a
doplněna o potřeby odběratele předané dodavateli nejméně dva dny předem včetně
požadovaného počtu porci.

5. Fakturace za službu bude dodavatelem prováděna měsíčně podle objednaných porcí za daný
kalendářní měsíc. Dodavatel vystaví a nejpozději do deseti pracovních dnů cd skončení
kalendářního měsíce odešle objednateli fakturu. Úhrada faktury bude probíhat bezhotovostním
převodem na úČet uvedený na vystavené faktuře.

6. Každá faktura musiobsahovatveškeré náležitosti dle § 29 odst.1a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle zákona Č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 14 dni.

7. Smluvní strany se dohodly, že faktura může být zaslána v elektronické podobě ve formě
samostatného elektronického souboru ve formátu pdf přiloŽeného k e-mailové zprávě odeslané na
uvedenou e-mailovou adresu:

8. Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že veškeré elektronické faktury budou považovány za
doručené nás|edujÍcÍ den po dni prokazatelného odeslánI elektronické faktury na e-mailovou
adresu uvedenou ve smlouvě. V případě změny e-mailové adresy pro zasí|ánÍ faktur se Základní
škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace zavazuje změnu neprodleně
oznámit druhé smluvní straně, a to na e-mailovou adresu: Neoznámení změny
e-mailové adresy jde k tíži objednatele.

V.

Ostatní ujednání

1. Dodavatel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy dodržovat veškeré obecně závazné
právní přepisy.

2. výdej stravy strávníkům Školy se bude řídit provozním řádem dodavatele. Strava v souladu s touto
smlouvou bude dodávána dodavatelem ve stravovacím zařIzeni UTB ve Zlíně v době:

Oběd od 11:45 do 14:00



3. Smluvní strany se dohodly, že první dodávka stravy se uskuteční dne 06. 06. 2022.

4. Odběratel se zavazuje dodržovat mimořádná vládní opatřeni při epidemii onemocnění covid-19.

5. o případných skutečnostech, jež by bránily KMZ v plnění této smlouvy, bude škola včas
informová na.

VI.

Ukončeni této smlouvy

1. Tuto smlouvu lze před uplynutím výše uvedené doby ukončit:
a) Písemnou dohodou smluvních stran
b) Písemnou výpovědí (i bez udání důvodu), kdy výpovědní doba činí 1 měsíc, a počíná běžet od
prvního dne měsíce nás|edujÍcÍho po doručeni výpovědi druhé smluvní straně
c) Písemným odstoupením od této smlouvy v případě, kdy smluvní strana poruší povinnosti
vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě druhé smluvní strany
a v přiměřené lhůtě, která ji k tomu byla poskytnuta. Odstoupeni nabývá účinnosti
dnem doručení písemného oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně.

2. V případě, že dodavatel nebude moci splnit své závazky dané touto smlouvou vlivem vyŠŠí moci
(okolnosti, které nemohl dodavatel ovlivnit ani předvídat, jako jsou např. živelné pohromy,
občanské nepokoje, embarga, zásah orgánu státní správy, apod.), nejedná se o porušení povinností
dodavatele stanovených touto smlouvou. Dodavatel je v takovém případě povinen bezodkladně

písemně informovat od běratele.

VIl.

Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

2. Právni vztahy touto smlouvou neupravené se řidI přIslušnými právními předpisy.

3. Veškeré dodatky a změny musí být učiněny písemnou formou a dnem jejich podpisu smluvní
strany se stávají nedIlnou součástítéto smlouvy. Lhůta pro vyjádřeni se k návrhu dodatku činí 15
dnů a počíná běžet ode dne jeho odeslání.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Ve Zlíně dne' ~5 -09- 2022

ředitelka školy

VeZlíně dne' -5 -09- 2022

Be. Michal Navrátil
ředitel KMZ


