
SMLOUVA KUPNí

na dodávku hotových obědů

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Petrou Bílkovou - METO

se sídlem M. R. Štefánika 1, 78701 Šumperk

IČ:69203857
\

DIČ: CZ7861045819

zastoupenou Petrou Bílkovou

dále jen jako "prodávající" na straně jedné

a

Sociálními službami pro seniory Šumperk, příspěvkovou organizací

se sídlem U sanatoria 2631/25, 78701 Šumperk

IČ: 75004011

Zastoupenými: ing. Jiřím Gondou, ředitelem

bankovní spojení: 86- 7472590207/0100

dále jen jako "kupující" na straně druhé

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 předcházejícímu dnu, v němž budou obědy dodány a to formou ústních nebo
telefonických objednávek - nejpozději do 15:00 hod..

II. Kupní cena

(1) Kupní cena jednoho oběda byla stranami smlouvy dohodnuta ve výši 59 Kč včetně DPH.

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.

IV. Místo plnění

(1) Místem plnění je provozovna prodávajícího, kde prodávající předá připravené obědy pro
jednotlivé strávníky v požadovaném množství a struktuře příslušným zaměstnancům kupujícího.



V.Odpovědnostzavady

(1) Prodávající 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.

VI. Ostatní podmínky

(1) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem,
zejména občanským zákoníkem.

VII. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.1.2018 do 28.2.2018. Smlouva může být
měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze
stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne
1.1.2018.

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem
bezvýhradně souhlasí a na důkaz této své svobodné vůle připojují své podpisy.

(5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu
se zákonem Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Šumperku dne 29.12.2017 V Šumperku dne 29.12.2017

Sociálni služby pro seniory Šumperk,
přlspěvková organizace

U sanatoria 2631/25, 78701 Šumperk
IČ: 75004011

Tel: 583 215518 583213734~G) .
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