
ZMLUVA
Čast' 2

Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky
Zmluva uzatvorená medzi dodávatel'om (uchádzač) a odberatel'om (obstarávatel') v súlade
s ustanoveniami § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, v zmysle dohodnutých podmienok

1. Predávajúci
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Výpis obchodného registra:
Vložka číslo:

Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Článok l.
Zmluvné strany

GASTROREKREA, s.r.o.
Letná 45, 041 91 Košice
Ján Danko, konatel' spoločnosti
36207152
SK 2020061571
Slovenská sporitel'ňa a.s., pobočka Košice
0443524890/0900
Okresného súdu Košice I
12527N

Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v
Košiciach
Ipel'ská č.1 , 040 11 Košice
MUDr. Ladislav Kugla - vedúci služobného úradu, regionálny
hygienik
OO 606 723
2020928052
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava 15
7000134588/8180

Čl. II
Predmet a miesto plnenia zmluvy

1. Dodávatel' sa zaväzuje poskytovať stravovanie (ďalej len podávanie obedov) pre zamestnancov
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipel'ská č.1 pre cca 129
zamestnancov, a to vo výdajni stravy Poisťovňa Allianz, Štúrova 7 v Košiciach.

2. Dodávatel' zabezpečí výdaj stravy denne. Obedy sa budú poskytovať len v pracovných dňoch
a to v čase od 12:00 do 13.30 hod. berúc do úvahy polhodinovú prestávku v zmysle Zákonníka
práce.

3. Obed bude pozostávať z podania hlavného jedla s možnosťou výberu z minimálne 4 druhov
jedál a to: - 2x mäsité, - 1x bezmäsité, - 1x delená strava.

4. Hlavné jedlo sa skladá:
- polievka, chlieb podl'a potreby
- hlavný pokrm (4 druhy)
- prílohy: zeleni nové šaláty, konzervované ovocie (kompóty), sterilizovaná zelenina (ak sa to

žiada k niektorým jedlám)
- dezert: 1x týždenne múčnik

4x týždenne ovocie
- nápoj: malinovka, minerálna voda, sódová voda a pod. ( ak si to vyžaduje obed: acidofilné

mlieko, čaj, džús, ...)



5. Stravníkom sa zabezpečí objednávanie stravy formou stravných lístkov, ktoré budú riadne
označené pečiatkou odberatel'a a dodávatel'a ako aj značkou vybraného jedla minimálne 24
hodín pred dňom výdaja objednaných jedál podl'a ponúknutého jedálneho lístka vypracovaného
na týždeň vopred. Objednávanie stravy bude možné najneskôr v deň výdaja objednanej stravy
do 8.30 hod. na t.č. 055/7298066 resp. mailom: objednavky@iol.sk

6. Jedlá budú pripravené v kvalite a množstve v súlade s platnými receptúrami na chuťovej,
hygienickej a dietetickej úrovni zodpovedajúcim platným normám resp. podl'a vlastných receptúr
minimálne v dohodnutej skupine "B" stredná práca - pracujúce ženy v zmysle platných noriem
pre spoločné stravovanie a platných smerníc o výžive, služby zabezpečujeme v kategórii Č. 17 -
hotelové a reštauračné služby a služby jedální a hromadného stravovania Č. 55500000-5.

Čl. III
Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky

cena stravného lístka bez DPH:
19% DPH:
Celková cena jedného stravného Iistka s DPH:

68,91 Sk
13,09 Sk
82,00 Sk

3. Zmena ceny je prípustná len v prípade zmeny zákona NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
zákona Č. 196/2000 Z.z., vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR Č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky MF SR Č. 375/1999 Z.z., zákonnou úpravou
a účinnosťou počas trvania zmluvy.

4. V prípade celoštátneho zvyšovania vstupných cien surovín, energií a nájmov, uvedené ceny
v tejto zmluve budú upravené na základe dohody oboch zmluvných strán. Ceny sa budú
upravovať len o ekonomicky oprávnené náklady realizácie.

5. Za predmet obstarávania odberatel' neposkytne preddavky. Úhrada za poskytované služby sa
bude realizovať bankovým prevodom na účet dodávatel'a stravy na základe odsúhlasenej
dodávatel'skej faktúry.

6. Fakturácia bude mesačná s lehotou splatnosti do 14 dní odo dňa doručenia faktúry dodávatel'om
stravovania.

Čl. IV
Sankcie

1. Dodávatel' je oprávnený účtovať úrok z omeškania za oneskorenú úhradu fakturovanej čiastky
podl'a NV SR Č. 87/1995 Z.z. t.j. vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej NBS k prvému
dňu omeškania.

2. V prípade nedodania objednaného obeda, dodávatel' poskytne odberatel'ovi (stravníkovi)
náhradné dve stravenky a to každú v hodnote stravného lístka. V prípade oprávnenej reklamácie
stravníka, obdrží náhradní stravný lístok.

mailto:objednavky@iol.sk


Čl. V
Dôsledky neplnenia zmluvy

1. V prípade, že odberatel' zistí závažné nedostatky, odberatel' je oprávnený požiadať dodávatel'a
o ich okamžité odstránenie v dohodnutom termíne. Dodávatel' sa zaväzuje v prípade
opodstatnenosti tieto nedostatky odstrániť. Ak tak neurobí ani po ďalšom písomnom upozornení
resp. po uplynutí dohodnutého termínu, jedná sa o podstatne porušenie zmluvných povinností
a je dôvodom pre výpoveď zo strany odberatel'a.

Čl. VI
Záverečné ustanovenie

1. Vzniknuté spory a nedostatky sa riešia osobným rokovaním štatutárnych zástupcov bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní od vyzvania zmluvnej strany.

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú od 01.06.2008 do 31. 10.2009

4. Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán. Taktiež výpoveďou jednej zo zmluvných strán.
Výpovedná lehota je 3 mesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po
doručení výpovede druhej strane.

5. Meniť alebo dopíňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, keď budú riadne potvrdené oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6. Dodávatel' na základe vzájomnej dohody poskytne aj ďalšie služby spojené s občerstvením
a stravovacími službami. Pre hodnotenie plnenia zmluvy ako aj riešenie požiadaviek odberatel'a
poveruje dodávatel' Máriu Berešovú, vedúcu stravovania a bufetových služieb t.č. 055/6829152.

7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dve pre každú zmluvnú stranu a všetky
rovnopisy budú podpísané štatutárnym zástupcom.

8. Tento záväzkový vzťah sa upravuje Obchodným a Občianskym zákonníkom. Právne vzťahy
neupravené v tejto zmluve sa ďalej riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich
právnych predpisov platných na území SR.
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MUDr. La'~isl~V Kugla
vedúci služobného úradu

regionálny hygienik

v Košiciach, dňa ..!~/<.~~~.

REGIONÁLNY ÚRAD VERmj~ljQZDRAVOTNlovA
SO SIDlaM V KO~ICIACH

ul. Iporska C. l

040 11 K o S ICE (8



DODATOK č.l
k zmluve zo dňa 19.05.2008 časť 2

o poskytovaní služieb závodného stravovania
uzavretej podl'a § 269 a nasl. Obchodného zákonníka v zmysle dohodnutých podmienok

Dodávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
Zápis v obchodnom registri:

Odberateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
mč:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Čl.I
Zmluvné strany

Gastrorekrea s.r.o.
Letná 45, 040 O l Košice
Ján DANKO, konatel' spoločnosti
SLSP, a.s. pobočka Košice
0443524890/0900
36207152
2020061571/SK 2020061571
Okresného súdu Košice l
Oddiel: Sro, Vložka číslo 12527N

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská č. 1,040 II Košice
MUDr. Ladislav Kugla - vedúci služobného úradu, reg. hygienik
OO 606 723
2020928052
Štátna pokladnica, Radlinského 32,810 05 Bratislava 15
7000134588/8180

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o poskytovaní služieb závodného stravovania

v stravovacom zariadení odberateľa nasledovne:

Cena predmetu plnenia zmluvy zajedno menuje 2,29 € bez DPH + DPH 19% v zmysle zákona

o DPH Č. 222/2004 Z.z., celkom 2,73 € (82,24 Sk) s DPH s účinnosťou od 1.1.2009.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Dodatok

nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Košiciach dňa: O 5. O1. O

~~~RE lKo~'
ltO: 3 207 152

IČ PPH' 1(2020061571
..........čA~~·... ."J •••••••••••••••

Gastrorekrea, s.r.o.
Ján Danko, konatel' spoločnosti

V Košiciach dňa: 05. 01. 2009
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REGIONÁLNV ÚRAD VEREJNÉHO ZDRŕNúfl'J!CT\!;, odberate l'
SO SíDLOM V KOŠiCIACH

ul. ipeľská Č. í
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