MESTO ZLATÉ MORAVCE
Zverejnené oa internetovej stránke mesta
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Dohoda o dovoze stravy
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uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník")

Medzi prijímateľom:
Organizáciou:
so sídlom:
v zastúpení:

Mesto Zlaté Moravce
l .mája č.2, 953 33 Zlaté Moravce
MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422162/0200
00308676

bankové spojenie:
číslo účtu:

IČO:
(ďalej

len

„prijímateľ")

a poskytovateľom dopravnej služby:
firmou- obchodné meno:
miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
(ďalej

Marián Mráz SUPER TAXI-PNEUSERVIS
Dlhá 1920/18
953 01 Zlaté Moravce
44 510 616
1048530098

len ako „poskytovate!"')
(prijímateľ

a poskytovateľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany")

1.
Predmet dodatku
Poskytovateľ

sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať dopravnú službu: dovoz stravy/ raňajky,
obedy a večere/ pre max.15 klientov v Zariadení opatrovateľskej služby. Poskytovateľ bude
zabezpečovať dovoz stravy cez soboty, nedele a sviatky, a to z Mestskej nemocnice prof.
MUDr. R. Korca, DrSc, so sídlom Ul. Bernolákova 4, Zlaté Moravce (ďalej len „Mestská
nemocnica Zlaté Moravce") do Zariadenia opatrovateľskej služby, so sídlom Ul. Rovňanova
č.3, Zlaté Moravce.

II.
Úhrada za dopravnú službu

1. Prijímateľ Mesto Zlaté Moravce sa zaväzuje uhrádzať za dopravnú službu poskytovateľovi
sumu 6,00 € vybranú na základe prieskumu trhu: „Poskytovanie dopravnej služby- dovoz
stravy pre klientov zariadenia ZOS", za jeden rozvoz, na základe mesačnej fakturácie
poskytovateľa, ktorej prílohou bude tvoriť rozpis vykonaného dovozu stravy v danom
kalendárnom mesiaci. Za jeden rozvoz sa považuje/rozumie cesta tam aj späť uskutočnená
v jeden deň.
2. Poskytovateľ vystaví prijímateľovi faktúru najneskôr do 15.dňa nasledujúceho mesiaca, so
splatnosťou 14 dní od doručenia, prípadne podľa dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

III.
Miesto poskytovania dopravnej služby.

„„ •. „.„.

pod•iis zodpovedného zamestnanca

Strava sa bude dovážať z Mestskej nemocnice Zlaté Moravce do Zariadenia opatrovateľskej
služby Rovňanova č.3, Zlaté Moravce nasledovne. Poskytovateľ dopravnej služby prevezme
v Zariadení opatrovateľskej služby nádoby tzv. várnice na prepravu jedla, tieto odvezie do
Mestskej nemocnice Zlaté Moravce, kde budú naplnené jedlom a privezie ich späť do
Zariadenia opatrovateľskej služby. Uvedené sa v zmysle tejto 'zmluvy považuje za jeden
rozvoz.

Deň

IV.
začatia poskytovania dopravnej služby.

Dopravná služba sa bude poskytovať od 01.01.2016 do 31.12.2016.

v.
Ukončenie

dohody.

Prijímateľ

a poskytovateľ môže túto zmluvu ukončiť dohodou alebo výpoveďou kedykoľvek
aj bez udania dôvodu. Dohodou zmluva zaniká k dohodnutému dátumu. Výpovedná lehota je
30 dní a začne plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

VI.
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho 2 obdrží prijímateľ a l poskytovateľ.
2. Zmeny a doplnky k tejto dohode možno vykonať len na základe písomného dodatku so súhlasom

obidvoch strán.
·3. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť k právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom
obmedzená, že zmluvu uzavreli po vzájomnej dohode, že zodpovedá ich pravej a slobodnej vôli, jej
obsah je im jasný a zrozumiteľný, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných
podmienok. Pred podpisom si zmluvu riadne prečítali, s jej obsahom súhlasia, na dôkaz čoho pripájajú
svoje podpisy.
5. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni zverejnenia.

V Zlatých Moravciach di'í.a

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
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Marián Mráz
SUPER TAXI- PNEUSERVIS

