
 

Zmluva č. 01/2018 
 

uzatvorená v zmysle §262, §269 a § 610 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov o  preprave stravy z Centra sociálnych služieb Prameň ,ulica  Matúškova  č. 1631, Dolný Kubín / 

ďalej  len  CSS Prameň /do  Zariadenia  pre  seniorov a domova   sociálnych  služieb   Dolný  Kubín,  ulica  

M.  Hattalu  č. 2161 /  ďalej  len  ZPS a DSS DK/ 

 

Zmluvné  strany 

 

Objednávateľ :            Zariadenie  pre  seniorov   a  domov  sociálnych  služieb  Dolný Kubín  

                                      ul. M. Hattalu č. 2161  Dolný  Kubín 

                                      / ďalej len ZPS  a  DSS  / 

Zastúpený   :                Ing. Tatiana  Nesvadbová 

IČO  :                           17060664 

DIČ:                              2020562324 

Bankové  spojenie  :    Štátna pokladnica                                                         
IBAN:         SK27 8180 0000 0070 0048 5812 

 

Dodávateľ:  :     KBF services, s.r.o. 

Zastúpený:                   Karol Biel 

IČO:                             47365919 

DIČ:                             2023850521 

Bankové spojenie  :     Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN:      SK4209000000005046681879 

 

I. 

Východiskové informácie 

 

1.1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  – zákazky na poskytnutie 

služby  

,, Preprava stravy z CSS Prameň do ZPS a DSS Dolný Kubín,, 

  

1.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení tejto Zmluvy postupovať podľa jej ustanovení a v súlade 

s vyhlásenými podmienkami zákazky a s ponukou, ktorú Dodávateľ predložil Objednávateľovi ako 

uchádzač v  zákazke na poskytnutie služby ,, Preprava stravy z CSS Prameň do ZPS a DSS Dolný 

Kubín,,. 

II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom plnenia tejto Zmluvy je úprava podmienok pre poskytnutie služby na prepravu stravy 

na miesto dodania pre 103 prijímateľov sociálnych služieb dopravným prostriedkom Dodávateľa a 

spôsobom v súlade s príslušnými platným právnymi a hygienickými predpismi. 

 

2.2. Dovoz stravy sa bude vykonávať každodenne, vrátane víkendov a sviatkov, podľa harmonogramu . Strava  

pre  obyvateľov  ZPS  a DSS   Dolný Kubín  sa  prepravuje  z CSS Prameň Dolný Kubín takto : 

        

 

 



pondelok – piatok         v  čase   od:            07.15  - 08.00 hod.      raňajky 

                                                                       11.15  - 13.15 hod.      obed 

                                               16.15  - 17.00 hod.      večera     
 

sobota   - nedeľa  - sviatky       v čase   od:           07.15  - 08.00 hod.     raňajky 

                                                                               11.15  - 13.15 hod.     obed  

 

Počas  troch  po  sebe  idúcich   voľných  dňoch,  je  jedenkrát   varená  večera  s dovozom    

od  16.15 hod.  do  17.00   hod. 

Pri   dovoze  obedov   sa   pri   naložení   prepravných   nádob   v  CSS Prameň    dovezie   do  ZPS a  

DSS DK   aj  kuchárka,   ktorú  je  nutné  po  vydaní   obedov    odviesť  naspäť   do   CSS Prameň . 

Odvoz   kuchárky  zo  ZPS  a  DSS   je  v  čase   od   13.00   do  13.15 hod. denne. 

Pri večeri  sa  dovezú  do  ZPS a DSS  len     prepravné  nádoby  so  stravou   a  vyložia.  

Prepravné  nádoby  sa  odvezú pred, prípadne po  raňajkách  do   CSS Prameň.                     

               

III. 

Povinnosti objednávateľa: 

 

3.1. Objednávateľ  sa  zaväzuje: 

- uhradiť  faktúru  do  14  dní  od  jej  doručenia 

- faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou 

legislatívou. 

- zabezpečiť  bezproblémový  prístup  ku   miestu  nakládky a vykládky 

- zabezpečiť  prípravu  stravy  na  prepravu  v dohodnutom  čase a v obaloch zodpovedajúcim 

hygienickým normám 

IV.  

Povinnosti dodávateľa 

 

4.1. Dodávateľ sa  zaväzuje : 

- nahradiť  škodu, ktorá  vznikne  na prepravovanej  zásielke v čase od  prevzatia na prepravu až 

do  vydania  objednávateľovi 

- dodržiavať  požadované  časy  prepravy  stravy 

- dovážať stravu vlastným vozidlom ,vyhovujúcim podmienkam pre rozvoz stravy a potravín, čo 

preukáže jeho spôsobilosťou na dovoz stravy, teda platným stanoviskom Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva. 

- zodpovedať  za  technický stav  vozidla  na  prepravu 

- dovážať stravu za dodržania platných hygienických noriem na miesto určenia  

- zodpovedať  za  dodržiavanie  zásad  BOZP  pri  preprave  osôb, dodávateľ a taktiež  

prepravujúce  osoby,  musia byť vlastníkmi zdravotného preukazu. 

- zodpovedať  za  počet   porcií   prevzatých  z CSS Prameň Dolný Kubín 

- chrániť prepravné nádoby pred poškodením 

      -    nakladať a vykladať prepravné  nádoby  

      -    v prípade, že  dodávateľ nedovezie všetky  prepravné  nádoby, musí  ich  doviesť  

            na  vlastné  náklady 

- v prípade prekážok dovozu stravy na strane dodávateľa, je tento povinný zabezpečiť 

plnohodnotnú náhradu a za plnenie tejto zmluvy zodpovedá , akoby ju plnil sám. 

      

 

 

 

 



V. 

Platnosť zmluvy 

 

5.1. Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  určitú  :  od  01.02.2018    do  31.01.2019    

 

 

5.2. Zmluva sa  môže  ukončiť  pred  uplynutím  dohodnutej  doby  za  týchto  podmienok: 

a/         dohodou  obidvoch  strán,  jednostranne  ak  jedna  zo strán  písomne  oznámi  túto  skutočnosť 

druhej strane  v lehote  minimálne  60 dní  pred dňom  skončenia  tejto   zmluvy  z dôvodov, 

ktoré sú uvedené v bodoch  b./ c./ d./    

b/         v prípade  hrubého  porušenia  zmluvy, za  čo sa  považuje  nedodržiavanie  časového  rozpisu  

            prepravy   bez  objektívnych  príčin 

c/         v prípade  neuhradenia  faktúry  do  30 dní 

d/         ak  zaniknú  dôvody  prepravy  stravy 

 

 

VI. 

Cena a platobné podmienky 

 

6.1. Za výkony   uvedené  v bode  II.  náleží   dodávateľovi  odmena   vo  výške   972,00   EUR s DPH 

za  bežný  mesiac, /slovom: deväťstosedemdesiatdva eur./ Táto  bude  zaplatená  na  základe  

predloženej faktúry dodávateľa. Cena celkom za 12 mesiacov 11 664,00 EUR s DPH, /slovom: 

jedenásťtisícšestošesdesiatštyri eur./  

 

VII. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

7.1. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

7.2. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, a to po dvoch 

vyhotoveniach  pre každú zmluvnú stranu.  

 

7.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a  účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

 

7.4. Strany tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

 

V Dolnom  Kubíne :  22.01.2018 

 

 

 

Objednávateľ :                                                                                   Dodávateľ : 

  

 

 

.................................................     ..................................................... 

  Ing. Tatiana Nesvadbová                     Karol Biel 


