Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18,  příspěvková organizace
se sídlem nám. Odboje 18, Plzeň 323 00
2



Smlouva o zajištění stravování zaměstnanců
                 


I.
Smluvní strany

1. Poskytovatel:
Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace
se sídlem v Plzni, nám. Odboje 18, 323 00
zastoupená Mgr. Helenou Brunclíkovou, ředitelkou školy
IČO: 49777581, DIČ: CZ49777581

a

2. Příjemce: 
AUTO IN s.r.o.
Pardubice, Poděbradská 292, 530 09
se sídlem pobočky v Plzni, Plaská 1937/14, 323 00 
IČO:  25298828, DIČ: CZ25298828



uzavírají níže uvedeného dne následující smlouvu:





II.
Předmět smlouvy

	 Poskytovatel je příspěvkovou organizací, která poskytuje vzdělávání ve smyslu zákona

 č.   561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Zajišťuje školní stravování (školní jídelna)
pro žáky školy a pro žáky ostatních škol, předškolních a školských zařízení a stravování ostatních strávníků v souladu se „Zřizovací listinou Bolevecké ZŠ“, vydanou Magistrátem města Plzně
dne 1. 2. 2018, (bod 6. 2. – Doplňková činnost) a posudkem městského hygienika
ze dne 12. 4. 1996
2.    Předmětem této smlouvy je zajištění stravování zaměstnanců, které bude poskytováno
dle vyhlášky  84/2005 Sb. o závodním stravování. 
               3.   Obědy budou zaměstnancům firmy vydávány ve školní jídelně v době od 11.30 do 13.30 hod.











III.
Platební podmínky
         1.    Cena oběda 68,- Kč (náklady na suroviny a provozní náklady včetně DPH 15 %).
2.    Úhrada fakturou na účet školní jídelny …………………………… po ukončení kalendářního
        měsíce za skutečně odebrané obědy. Splatnost faktury je 10 dnů od doručení.






IV.
Doba účinnosti smlouvy
                   
1.	Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 
2.	Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu písemně vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet od prvního dne následující kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.







V.
Závěrečná ustanovení

1.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti ode dne
       1. května 2018.
2.  Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
3.	Změny nebo doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami podepsanými dodatky.




V Plzni  dne   1. 5. 2018                                             	V Plzni dne   1. 5. 2018
	




       ………..………………………………………		                           …..……………………………………
Bolevecká základní škola Plzeň,                                                                                AUTO IN s.r.o.
        nám, Odboje 18, příspěvková organizace                                                             Plaská 1937/14, Plzeň Bolevec
                                                                    		                                         
				 

