
IlJfl/i.i'{J.1/ď?J?
1,10. 1/ . !JB

Kúpna zmluva
na poskytovanie stravovania

LAHODA s.r.o.
Mlynská 27, 040 01 Košice

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu KE l, Odd.: Sro, Vložka č.: 20540N
Zastúpená: Pavol Baran, konatel'

IČO: 36845418 IČ DPH: SK2022476313
Bankové spojenie Volksbank a.s.
Číslo účtu: 4350310111 /3100

Tel. číslo: 055/622 01 49, 0903 249 027
/ ďalšom texte len "predávajúci" /

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipel'ská 1, 040 11 Košice

Zastúpený: MUDr. Ladislav Kugla, regionálny hygienik
IČO: OO 606 723 DIČ: 2020928052

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu.: 7000134588/8180

Tel. číslo: 055/7860151
/ ďalšom texte len "kupujúci" /

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práva povinností oboch zmluvných strán, kde predávajúci na
základe objednávky kupujúceho zaväzuje sa obstarávať zabezpečenie stravovanía / ďalej len podávať
obedy / v jedálni predávajúceho zamestnancom kupujúceho, a to pre zamestnancov jeho vysunutých
pracovísk v rámci mesta Košice na ulici Roosweltova Č. 8 a Senný trh Č. 4 poskytovaním obedov pre
cca 129 zamestnancov.
Kupujúci sa zaväzuje poskytnuté služby prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za ich poskytnutie.

2. Predávajúci sa zaväzuje podávať obedy v pracovných dňoch a to v čase od 11.00 hod. do 14.00 hod.
vo vlastnej jedálni v rekonštruovaných príestoroch na ulici Mlynskej 27 v Košiciach (budova
Gastrodom na 3. poschodí) - tri druhy hlavných jedál.

3. Hlavné jedlo pozostáva z polievky - chlieb podl'a potreby, a hlavného pokrmu s oblohou ( prípadne
šalátom, nápojom, ovocím, zákuskom ..) podl'a povahy jedla, primeraný nápoj - ak si to vyžaduje obed

/ napr. čaj, acidofilné mlieko, džús .../ Jedálny lístok bude obsahovať ponuku troch hlavných jedál
s možnosťou výberu hlavného pokrmu a to:
- mäsité a bezmäsité.

1. Kúpna cena za jeden stravný lístok / za jeden obed / je dohodnutá v súlade so zákonom Č. 18/1996
Z. z. NR SR o cenách, v znení neskorších zmien a doplnkov, vo výške 2,70 EUR s DPH, z toho DPH
19% je 0,43 EUR a cena bez DPH 2,27 EUR.

2. Predávajúci ponúka služby tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle
súťažných podkladov z hl'adiska poskytnutia služby.

3. Do dohodnutej ceny stravného lístka počas platnosti tejto zmluvy bude prípustné premietnuť:
a / zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu



b I zvýšenie a zníženie ceny z titulu zmeny rozsahu zákazy na základe dohody zmluvných strán,
a to len písomne, dodatkom k zmluve

1. Faktúry ( daňové doklady) sú vystavené 1x mesačne podl'a počtu objednaných stravných lístkov za
mesiac, a sú splatné v dohodnutej 14 dňovej lehote splatnosti odo dňa doručenia faktúry.

2. Kupujúci neposkytuje preddavky a financovanie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom
na základe odsúhlasenej dodávatel'skej faktúry.

3. Predávajúci je oprávnený kupujúcemu účtovať úrok z omeškania za oneskorenú úhradu fakturovanej
čiastky v zmysle ust. §-u 3 nariadenia vlády SR Č. 586/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopíňa nariadenie
vlády SR Č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Článok V. - Osobitné dohodnutia

1. Kupujúci sa zaväzuje objednávať stravné lístky pre stravovanie svojich zamestnancov jeho
vysunutých pracovísk na Roosweltovej ulici Č. 8 a ulici Senný trh Č. 4 v Košiciach v počte cca 129.

2. Objednávky s konkrétnymi počtami stravných lístkov budú predávajúcemu nahlasované telefonicky 1
krát v mesiaci, najneskôr do 3. pracovného dňa v mesiaci.

3. Stravné lístky budú na základe týchto objednávok doručené kupujúcemu osobne kontaktnou osobou
do 24 hodín od nahlásenia konkrétneho počtu na jeho adresu uvedenú v hlavičke tejto zmluvy.
Kontaktnou osobou pre tieto účely zo strany predávajúceho je p. Eva Bačinská: tel číslo:
0903 249 027.

4. Obedy budú dodané na základe stravných lístkov, ktoré musia byť riadne označené pečiatkou
predávajúceho a kupujúceho. Predávajúci poskytuje aj vol'ný predaj obedov a to formou telefonického
nahlásenia do 8,30 hod. príslušného dňa p. Eve Bačinskej.

5. Jedálny lístok v dohodnutých cenách je týždenne aktualizovaný a daný k dispozícii vždy vo štvrtok na
nasledujúci týždeň.

6. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať predpísané platné receptúry pre stravovanie a gramáž jedál
uvádzať na jedálnom lístku, dodržiavať zásady HACCP, všeobecne platné záväzné predpisy
a technické normy upravujúce zariadenia spoločného stravovania ako aj príslušné právne predpisy
Slovenskej republiky v platnom znení.

7. Predávajúci pripraví jedlá tak, aby zodpovedali zmyslovým požiadavkám a požiadavkám zdravotnej
bezpečnosti pri ich príprave ustanovených v príslušných právnych normách.

8. Predávajúci prehlasuje, že :
al postupuje pri výrobe pokrmov a nápojov podl'a zásad správnej výrobnej praxe a s odbornou

starostlivosťou
bl dodržiava pri použití potravín podliehajúcich rýchlej skaze osobitný režim
cl zabezpečí ochranu hotových pokrmov a nápojov pred ich znehodnotením
dl dodržiava nutričné hodnoty vydávanej stravy
el kontroluje čistotu zariadení na prípravu jedál
fl dodržiava všeobecné záväzne právne predpisy a technické normy upravujúce zariadenia

spoločného stravovania a potraviny.
9. Miestom poskytnutia služby podl'a tejto zmluvy je jedáleň nachádzajúca sa v budove na Mlynskej Č. 27

v Košiciach.
10. Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar bude v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi

Slovenskej republiky v platnom znení, vzťahujúcimi sa na dodaný tovar

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to od 01. 11. 2009 do 31. 10. 2010.
2. Zmluvu môže ukončiť každá zo zmluvných strán výpoveďou s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá

začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane.

3. Zmluva môže zaniknúť takisto dohodou zmluvných strán alebo odstúpením v prípade podstatného
poručenia povinnosti ktoroukol'vek zo zmluvných strán uvedených v tejto zmluve. Za podstatné porušenie
podmienok zmluvy sa považuje najmä opakované neplnenie predmetu zmluvy zo strany predávajúceho
podl'a čl II. tejto zmluvy. Zmluva zaniká v takomto prípade okamžikom doručenia odstúpenia druhej
zmluvnej strane.



1. Vzťahy medzi účastníkmi, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka. Prípadné spory medzi účastníkmi rozhoduje príslušný súd. Zmeny a doplnky
tejto zmluvy sú možné len písomne za súhlasu oboch strán.

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každý
z účastníkov obdrží dve vyhotovenia.

3. Neoddelitel'nou súčasťou zmluvy je Výpis z obchodného registra predávajúceho.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s ním súhlasia, nežiadajú

žiadne doplnenia a zmeny. Na znak súhlasu túto zmluvu slobodne, vážne a bez nátlaku, dobrovol'ne
podpísali.

Za Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Košiciach
MUDr. Ladislav K U G L A
regionálny hygienik

--'~'Ci-
Pavol BAR A N

konatel'
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