Smlouva na dodávku obědů seniorům s příspěvkem
Městské části Praha — Lipence
podle ustanovení § 1724 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění uzavírají:
Městská část Praha — Lipence

IČ: 00241431
se sídlem: K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence
zastoupené Mgr. Lenkou Kadlecovou, starostkou městské části
(dále jen „objednam/“)
a

VORECH s. r.o.

zastoupená jednatelkou Evou Voříškovou

IČ: 08256322
se sídlem: Pešákova 623, 155 31 Praha 5 - Lipence
Provozovna: Restaurace U Kubíčků, U Berounky 420, 155 31 Praha 5 — Lipence

(dle jen „poskytovatel“)
smlouvu na dodávku obědů seniorům s příspěvkem Městské části Praha — Lipence.

Článek |.
Předmět smlouvy, rozsah plnění
Předmětem smlouvy je zhotovení vařeného jídla (dále jen oběd) pro seniory — občany
Městské části Praha — Lipence přihlášené ktrvalému pobytu vtéto městské části a jeho

rozvoz a dodávka oběda do míst určení (odběrné místo) podle dispozic objednatele.
Pro účelv této smlouvv se rozumí:

oběd:
místo určení:

polévka, hlavní jídlo včetně přílohy
odběrné místo, dodání obědů strávníkům v místě jejich bydliště

doba dodání:

(pobytu) podle seznamu předaného objednatelem
doba mezi 11:00 až 13:00 hodinou v pracovní dny v týdnu

Rozsah plnění závisí na zájmu seniorů o zhotovení a dodávku obědů v pracovní dny, tj.
mimo sobot, nedělí, dnů pracovního klidu, svátků a řádné dovolené poskytovatele.

Článek ||.
Povinnosti poskytovatele
Poskytovatel zajistí na vlastní náklady rozvoz a dodávku obědů v pracovní dny vtýdnu
odběratelům obědů v čase mezi 11:00 až 13:00 hodinou.
Poskytovatel ručí za kvalitu, množství a dodržování souvisejících výrobních a hygienických
norem, předpisů a zákonných ustanovení při zhotovení i rozvozu obědů.
Poskytovatel zajistí pro odběratele obědů písemně informací k možnosti výběru jídla

z nabídky jídelního lístku na následující období, zpravidla týden, a to minimálně. na
týden dopředu. Poskytovatel se zavazuje zacházet s půjčenými přenosnými boxy a
termoboxy šetrně, aby nedošlo kjejich poškození.
Poskytovatel je povinen oznámit řádnou dovolenou, spojenou s přerušením dodávek obědů
objednateli minimálně 14 kalendářních dnů předem.
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Poskytovatel je povinen sdělit objednateli neprodleně přerušení dodávek obědů způsobené
vyšší mocí, tj. skutečnosti, které nastaly po podpisu této smlouvy nezávisle na vůli
smluvních stran a nemohly být smluvními stranami předvídány ani jimi odvráceny

nebo vdůsledku zásahu orgánů státní správy. Poskytovatel doloží objednateli bez
zbytečného odkladu změny živnostenského oprávnění poskytovatele, které mohou mít vliv
na plnění podle této smlouvy.

Článek |||.
Povinnosti objednatele
Objednatel vede evidenci

odběratelů

(seniorů)

obědů,

podle dodavatele,

kterého si

odběratelé (senioři) sami vybrali. Odběratelé (senioři) si dodávání obědů domluví
přímo sdodavatelem (osobně, telefonicky, e-mailem), tuto skutečnost jsou povinni
současně nahlásit na Uřad MČ Praha — Lipence, osobně, nebo na telefon
257 921 167, e-mail: rakova©mclipencecz

Změna dodavatele obědů bude možná vždy od 1. dne dalšího měsíce.
Objednatel uhradí dodané obědy podle seznamu jejich odběratelů, na základě faktury, vždy
za uplynulý kalendářní měsíc.

Článek IV.
Cena, platebni podminky
Cena za jeden dodaný a odebraný oběd do místa dodání, včetně dopravy, byla dohodnuta

na 94,- Kč včetně DPH, z této částky objednatel uhradí za seniora — občana MC
Praha — Lipence částku 20,- Kč za jedno dodané a odebrané jídlo denně.
Cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje poskytovatele, nezbytné kplněni této smlouvy.
Cena může být měněna jen se souhlasem objednatele, důvodem jsou zejména změny sazby
DPH, změny cen základních vstupních surovin a energií 0 více než 10 % než v době

uzavření smlouvy. Zvýšení nákladů musí být doloženo. Změna ceny je přípustná max.
jednou za rok.

Faktura za dodané obědy, vždy za uplynulý kalendářní měsíc, bude mít náležitosti daňového
dokladu a v příloze bude seznam odběratelů a počty fakturovaných obědů.

Neoprávněnou nebo neúplnou fakturu je objednatel
s odůvodněním do 7 dnů od jejího doručení.
Objednatel není pro tuto činnost plátcem DPH.

povinen

vra'tit

poskytovateli

Článek v.
Doba plnění, výpovědní smlouva
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01. 08. 2020 do 31. 10. 2020.
Smlouvu Ize ukončit:

- výpovědí, a to oboustranně i bez uvedení důvodů svýpovědní lhůtou 6 týdnů od data
doručení výpovědi

- vzájemnou dohodou
- odstoupením od smlouvy pro vážné porušení povinností smluvní strany
Ukončení smlouvy je nutné provést vždy písemně.

Článek VI.
Sankce
Poskytovatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny oběda + 50 % za
každý nedodaný oběd.

Objednatel je povinen uhradit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z celkové částky
včas neuhrazené faktury za každý kalendářní den

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jejich způsobilost k právním úkonům není omezena,
že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná z nich ji
neuzavírala v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují
své vlastnoruční podpisy.
Smlouva může být měněna jen písemnou formou, jak je ve smlouvě uvedeno.
Za změnu smlouvy není považována aktualizace seznamu odběratelů obědů.
Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení

V Praze-Lipencích dne 31. července 2020

Mgr. Lenka Kadlecová, starostka

MCPraha — Lipence
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Eva Vořisková, jednatel spol.
VORECH s. r. o.

