SMLOUVA
o zajištění dovozu obědů č. 1/2018
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění
Poskytovatel služby:
město Valtice
Sídlo:
nám. Svobody 21, 691 42 Valtice
Zastoupené:
Ing. Pavlem Trojanem, starostou města
IČ:
00283665
DIČ:
CZ00283665
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Břeclav
Číslo účtu:
1382007359/0800
(dále jen poskytovatel služby)
a
Příjemce služby:
Narozen/narozena:
Trvale bytem:
Místo dodání obědů:
(dále jen příjemce služby)
uzavírají tuto smlouvu o zajištění dozoru obědů jako službu města.
I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zajištění stravenek a dovoz obědů poskytovatelem služby příjemci
služby na adresu trvalého pobytu nebo na místo dodání obědů uvedeném v této smlouvě.
Plnění je poskytováno občanům města Valtice, kteří v důsledku zhoršeného zdravotního
stavu nebo krátkodobé závažné změny zdravotního stavu (např. pooperační stavy, úrazy,
apod.) či z důvodu omezení mobility si nejsou schopní zajistit stravování jiným způsobem,
např. vyzvednutím v jídelně nebo v jiném stravovacím zařízení či prostřednictvím rodinných
příslušníků. Na základě této smlouvy jsou příjemci služby dováženy obědy, a to pouze
v pracovní dny.
Poskytovatel služby tímto prohlašuje, že disponuje odpovídajícím personálním a věcným
vybavením potřebným k tomu, aby mohl řádně plnit své povinnosti dle předmětu této
smlouvy.
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II.
Místo a čas plnění předmětu smlouvy
Místem dovozu obědů je adresa uvedená v záhlaví smlouvy, popřípadě místo dodání obědů.
Rozvoz je prováděn v rozmezí 10.30 až 13.00 hodin v pracovní dny.

III.
Úhrada za poskytované služby
Příjemce služby je povinen uhradit za dovoz obědů a vyzvednutí stravenek částku dle ceníku
služeb schváleného Usnesením rady města Valtice č. 43 ze dne 22. 11. 2017, přičemž cena za
dovoz stravy je stanovena ve výši 25,-Kč s DPH a dovoz stravy včetně zajištění stravy nebo
čipu činí 30,-Kč s DPH. Platba bude provedena na základě vyúčtování služby za skutečný
počet dovezených obědů v hotovosti, nejpozději do 15 - tého dne následujícího měsíce.
Poskytovatel vystaví příjemci služby příjmový doklad. Cena je stanovena ve výši ……..Kč
včetně DPH.
IV.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce služby se zavazuje, že bude sjednanou službu přijímat ve stanoveném rozsahu,
místě a čase, jak je uvedeno ve smlouvě a za podmínek stanovených touto smlouvou. Pokud
na straně příjemce vzniknou překážky, které znemožní poskytnutí služby, je povinností
příjemce odhlásit osobně nebo telefonicky službu den předem, kdy má být služba
poskytnuta. Telefonické odhlášení se provádí na telefonním čísle 733 535 814.
Příjemce služby musí mít zajištěny 2 funkční skládací jídlonosiče (na polévku, hlavní jídlo,
přílohu), které budou viditelně označeny jménem. Příjemce odpovídá za jejich řádnou
údržbu.
Příjemce služby má právo písemně měnit rozsah poskytované služby nebo službu ukončit.
V případě, že se bude měnit rozsah poskytovaných služeb, bude uzavřen dodatek
ke smlouvě. Výpověď služby může být provedena jednostranně příjemcem služby a smlouva
bude ukončena za podmínek uvedených v čl. VI. této smlouvy.

V.
Práva a povinnosti poskytovatele
Poskytovatel služby se zavazuje, že bude poskytovat sjednanou službu řádně a kvalitně. Dále
je povinen předložit měsíční vyúčtování služby a vystavit příjmový daňový doklad potvrzující
úhradu za službu.
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VI.
Ukončení smluvního vztahu
Ukončení smluvního vztahu je možné na základě písemné výpovědi příjemcem služby nebo
poskytovatelem služby. Poskytovatel služby může smluvní vztah ukončit jednostranně
v případě, že je příjemce služby v prodlení s úhradou smluvní ceny za službu. Dále je
důvodem ukončení smluvního vztahu skutečnost, že pominul sociální důvod na straně
příjemce služby. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je také skutečnost, že ji příjemce
služby nevyužívá nepřetržitě více jak tři po sobě jdoucí měsíce.
Smluvní vztah může být ukončen dohodou s výpovědní lhůtou 1 měsíc a lhůta počíná běžet
od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Příjemce služby není povinen udávat důvod pro ukončení smluvního vztahu.
VII.
Závěrečné ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností
originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží poskytovatel služby a jedno příjemce služby. Tato
smlouva je účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Obsah této smlouvy lze měnit pouze vzájemnou dohodou obou stran o znění smlouvy, a to
výhradně písemnou formou v podobě číslovaných dodatků.
Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy je výsledkem dohody obou smluvních stran
a že jim je zcela jasný a srozumitelný. Současně tím také prohlašují, že souhlas nevyslovují
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Valtice dne:

Valtice dne:

______________
Ing. Pavel Trojan

_________________
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