I

'f,!--/-D

1L/

ZMLUVA
o poskytovaní stravovania pre zamestnancov a študentov

uzatvorená medzi
Poskytovateľom
Sídlo
Zastúpená
IČO
Banka
Číslo účtu

: Spojená škola Karola Kuffnera v Sládkovičove
: Školská 1087, 925 21 Sládkovičovo
: Mgr. Adrianou Farkašovou, riaditeľkou
: 36094234
: VÚB a.s. pobočka Sládkovičovo
: 1637053358/0200

a
Príjemcom
Sídlo
Zastúpená
IČO
Banka
Číslo účtu

: Vysoká škola Danubius s.r.o
: Fučíkova č. 269,92521 Sládkovičovo
: Doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.
: 36264 113
: SLSP a.s.
: 020192705610900

Článok l.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravovania pre zamestnancov a študentov
prijímateľa.
Článok II.
Popis predmetu
1. Pod pojmom poskytovanie stravovania sa rozumie podávanie dvoch druhov teplého
hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja, zamestnancovi odberateľa a študentom
v priebehu pracovnej zmeny.
2. Teplým hlavným jedlom sa rozumie najmä tepelne upravené hlavné jedlo a polievka.
Článok III.
Cena a finančné vzťahy
Cena jedného hlavného jedla je stanovená vo výške 3,30 Eur/obed. Z toho cena za odvarené
potraviny je 2,00 Eur/obed a 1,30 Eur/obed sú režijné náklady.

Článok IV.
Povinnosti dodávateľa
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť a poskytnúť odberateľovi tepelne upravené hlavné jedlo,
teplú polievku a vhodný nápoj v jedálni VŠ na Richterovej ulici v Sládkovičove.

Článok V.
Povinnosti odberateľa
Prijímateľ sa zaväzuje uhrádzať faktúry vystavené dodávateľom v termíne ich splatnosti
a používať pri úhradách ako variabilný symbol číslo faktúry.
Článok VI.
Osobitné ustanovenia
1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu od 12.05.2014 do 30.06.2014.
2. Zmluva nadobúda platnosť a ÚČilIDOSť
dňom podpisu zmluvných strán.
3. V prípade zvýšenia cien energií alebo potravín sa cena hlavného jedla upraví
dodatkom k tejto zmluve.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany môžu meniť a doplňať túto zmluvu písonmou formou so súhlasom
oboch zmluvných strán.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
jeden exemplár.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, jej zneniu
porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpísali.

v Sládkovičove dňa 07.05.2014

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

Mgr. Adriana Farkašová

Doc. Ing. Džala1 Gasymov, PhD,
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Vysoká škola Danubius s.r.o.
ul. Fučíkova 269
92521 Sládkovičovo
IČO: 36 264113 OIČ 2021886955
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