
ZN{LUVA

o Zabezpeěovaní pľípravy Stravy uzatvoľená podľa s 269 ods. 2 zákona č,. 513ll99l Zb.
obchodného zákonníka a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších

predpisov a $1 17 zákona
č.343l20l5 Z. z. o verejnom obstarávani v zneni neskorších pľedpisov.

CI.I
ZMLUVNÉ sľnłľy

Názov organizácie: obec Miloslavov
Sídlo: Miloslavov 18l,900 42 Miloslavov
Zastupená: Milan Baďanský' starosta
IČo: 00304948
DIČ: 2020662182
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko' a's.
Číslo úětu: SK37 5600 0000 0018 7740 600l
l d' alej len,,od ber atel"' v príslušnom gramatickom tvaľe/

Názov organizácie: Tomáš Mészáľoš - PINO s. ľ. o'
Sídlo oľganizácie: Faľského 14, 851 0l Bľatislava
Statutáľny orgán: Tomáš Mészáľoš' konateľ
Bankové spojenie: Tatľa banka' a.s.' HodŽovo námestie 3, 811 06 Bratislav
Číslo účtu: SK9 t l 100 0000 0026 Ż417 4549 - účet pre zák.zástupcov

SKl8 1 l00 0000 0026 23|7 4866 - dotačný účet
IČo: 44 O13 I4l
lČ opn: sKŻO22543556
Spoločnost' zapísaná: oR oS Bratislava I' oddiel Sro' VloŽkač,.50679lB
lďa|ej len ,,dodávatel''' v pľíslušnom gramatickom tvaľe/

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o zabezpeč,ovaní pľípravy stľavy (ďalej len ,,Zmluva''
v príslušnom gľamatickom tvare).

cl. II.
PREDMET ZMLUVY

1' Pľedmetom tejto zmluvy je poskýnutie sluŽieb hľomadného stravovania pre školy
dodávatel'om, pod ktoľými sa ľozumie príprava a dodávka stravy do školského
zariadenía _ Základnej školy v obci Miloslavov, Miloslavov č. 8l ,900 42 (ďalej len
,,Základná škola"), formou výdaja obedov v školskom zariadení - prípľavu stravy bude
dodávateľ vykonávať vo vlastných pľiestoroch a v školskom zariadeni bude
uskutočňovat' iba výdaj stľavy'

2. Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje počas doby - 20 mesiacov, t' z. v školskom
roku 2017l20l8 a2018/20l9 (poěas dní školského vyučovania, pokiaľ sa úěastníci
zmluvy nedohodnú inak), priebeŽne apružne zabezpeč,ovat' prípravu a výďaj Stravy,
pľe Žiakov a zamestnancov Základnej školy a externých stľavníkov, v rozsahľ a Za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve. odbeľateľ sa zaväzuje zaplatit' dodávateľovi
za poskytnuté plnenie dohodnutú cenu.
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3' Dodávka stľavy musí byť uskutočňovanáv súlade s pľávnymi predpismi platnými pľe
stľavovanie v školských zariadeniach _ školských jedálňach podl'a ustanovení zákona
č,. 24512008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlášky Ministeľstva
školstva Slovenskej republiky č,' 33012009 Z. z. o zańadení školského stľavovania
a ďalších vykonávacích pľedpisov.

4. Dodávatel' bude dodávat' obedy pľe Žiakov I. stupňa základnej školy, II. stupňa
zźk|adnej školy a zamestnancov školy' či ďalšie osoby, ktoré mu oznámi odbeľateľ.
Výdaj stravy sa bude uskutočňovať výhľadne v dňoch školského vyučovania v čase od
11:30 hod do 13:30 hod. Výdaj stravy a umytie ľiadu pouŽitého pri lrydaji stravy
zabezpeč,í dodávatel' pľostľedníctvom vlastných pracovníkov a to tak, aby výdaj stľavy
prebiehal plynule.

5. Predmetom dodávky stľavy budú výhľadne obedy:
a) V školskom rokuŻ0I7l2018 - pľe Žiakov I' stupňa základnej školy 30 000 za

celý školský ľok (cca. 3000 mesačne) ; pľe Žiakov II. stupňa zźlk|adnej školy
18 000 za celý školský rok (cca. l800 mesaěne); pľe zamestnancov Základnej
školy a externých stľavníkov odbęľateľ nedokáŽę odhadnúť počet
predpokladaný počet.

b) V školskom roku 20l8l20I9 - pre Žiakov I. stupňa základnej školy 30 000 za
celý školský rok (cca. 3000 mesačne) ; pre Žiakov II' stupňa zák|adĺej školy 27
000 za celý školský rok (cca. 2700 mesačne); pre zamestnancov Základnej
školy a externých stravníkov - odberatel'nedokáŽe odhadnúť pľedpokladaný
počet.

6. Dodávatel' musí pľipravovať a vydávať stravu v súlade s platnou legislatívou
týkajúcou sa prípravy avýdaja stravy v školských zariadeniach. odberateľ vyŽaduje,
aby bol dovoz stľavy do výdajne uskutočňovaný V gastronádobách resp'
tęrmonádobách splňajricich platné hygienické nonny. Každé jedlo musí byt'
pľipravované z čeľstvých, zdľavotne neztlvadných surovín najvyššej akosti' bez
pouŽitia konzervačných látok, náhľadných dochucovadiel (napľíklad glutaman sodný),
náhľadných sladidiel atď.

7. Dalšie poŽiadavky na kvalitu a kvantitu stravy:
- každé kompletné menu sa musí skladať z polievky, hlavného jedla, nápoja a

ovocného kompótu/zeleninového šalátu
- na výber minimálne 1 druh polievky dęnne
- jedna poľcia polievky musí mať objem minimálne 0,33 litra; v priebehu

pracovného týŽdřn musí bý zaradený minimálne lx mäsový vývaľ (napríklad
slepačí' hovädzí, bravčový), minimálne lx viacdľuhová zeleninová polievka,
minimálne lx smotanová polievka (napľíklad ťazuľová, šošovicová,
zemiakovál); k jednej porcii polievky musia prislúchať minimálne 2 |<rajce

chleba
- na výber minimálne 4 dľuhy hlavných jedál denne, z toho 2 druhy mäsitých

jedál' 1 dľuh bezmäsitého jedla' 1jedlo vo forme zeleninového alebo ovocného
taniera

- jedna poľcia mäsitého jedla musí obsahovať mäso bez kosti (napľíklad kuľacie
pľsia, hovädzie zadné stehno, bľavěové karé) hmotnosti minimálnę 100 gramov
V Suľovom stave alebo mäso s kost'ou (kuracie stehno, bravčová kľkovička s
kosťou) hmotnosti minimálne 200 gľamov v Surovom stave; pľíloha (napľ'
zemiaky, ryŽa, cestovina) k hlavnému jedlu musí mat' hmotnost' minimálne
200 gramov v hotovom stave

- jeden druh mäsa sa môŽe opakovat'maximálne 4kÍát v rámci jedného týŽdřn
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- jedna poľcia bezmäsitého jedla musí mat' hmotnosť minimálne 350 gramov; v
priebehu jedného pracovného týżdńa musia byť zaradené minimálne lx
cestoviny (napríklad špenátové lasagne), minimálne lx jedlo nabéze zeleniny
(napríklad zapekaná brokolica), minimálne lx jedlo nabáze syra (vyptáŽaný
syr)

- jedna porcia vegetariánskeho resp. ovocného tanieľa musí mat' hmotnosť
minimálne 400 gľamov' v ľámci jedného jedla musiabyt' zastupené minimálne
tri dľuhy zeleniny/ovocia, musia byt zastúpené prednostne sezónne dľuhy
zeleniny/ovocia

- jedno jedlo (polievka, hlavné jedlo) sa môŽe opakovať maximálne 2x zajeden
kalendámy mesiac

- jedna porcia nápoja' podávaného k obedom, musí mať minimálny objem 0,2
litra; v období od apríla do októbľa sú pľeferované studené nápoje (napríklad
voda so siľupom, ľadový čaj, voda), v období od novembra do maľca sú
pľeferované teplé nápoje (napľíklad ovocný, zelený, čierny čaj, káva)

- jedna poľcia kompótďšalátu musí obsahovať minimálne 100 gramov
zaváraného (ěerstvého) ovocia resp. l00 gramov zeleniny

- pľi kaŽdom jedle musí úspešný uchádzač, (dodávatel') uvádzať údaje v
nasledovnom ľozsahu: energetická hodnota (v kilojouloch), hmotnosť mäsa v
surovom stave v gramoch, hmotnosť príloh v hotovom stave v gramoch,
hmotnost' bezmäsitého jedla v hotovom stave v gramoch' hmotnosť
vegetariánskeho resp' ovocného tanieľa v gramoch, Zoznam aleľgénov.

8. Dodávateľ zabezpeč,í vlastnými kapacitami objednávanie/odhlasovanie obedov
stľavníkmi na jednotlivé dni a bude ľaz mesačne odbeľatel'ovi vykazovať počet
odobratých obedov žiakov I. a II' stupňa (ednotlivo).

čl ĺu.
CENA PLNENIA, PLAToBľÉ poolvtIENKY

1. Cena predmetu plnenia je výsledkom verejného obstaľávania na predmet zákazky
s nízkou hodnotou podľa ustanovenia $ 117 zákona č,. 34312015 Z. z. o verejnom
obstarávan i v znení neskorších pľedpi sov.

2. Dohodnutá cena:
a) za poskytnutie stravy (obed) pre I žiaka I. stupňa základnej školy na l deň

Cena stravného lístka pľe zákonného zástupcu s DPH: 1,59 EUR
Finančný príspevok obce na reŽijné náklady dodávatel'a: 0,56 EUR
Cena spolu: 2,15 EUR

b) za poskytnutie stľavy (obed) pre l Žiaka II' stupňa zák|adnej školy na 1 deň

Cena stravného lístka pre zákonného zástupcu s DPH: l,66 EUR
Finančný príspevok obce na ľeŽijné náklady dodávateľa: 0,54 EUR
Cena spolu: 2,20 EUR

c) za poskytnutie stľavy (obed) pre zamestnanca ľesp' externého stľavníka na 1

deň
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3. Dodávatel' zabezpeěí v mene odberatel'a výbeľ úhľad za stravu od stravníkov na
zák|ade vlastnej evidencie'

4' Dodávatel' písomne oznámi na e-mailový kontakt odbęrateľa:
rozpocet@miloslavov.sk počet odobľatých obedov Žiakov I. a II. stupňa (ednotlivo)
do 1O-teho dňa nasledujúceho mesiaca a odbeľatel' nazáklade schváleného Dodatku č.
l k VZN č,.412016 pošle do l4 dní od oznámenia vypočítaný finančný pľíspevok obce
na dotačný účet dodávatel'a.

5. odbeľatel'nebude poskytovat'dodávateľovi preddavok na cenu pľedmetu plnenia.
6. Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny aŽ po poskytnutí sluŽby.
7. V prípade Zmeny právnych pľedpisov, ktorá bude mat'vplyv na cenu predmetu plnenia

podľa tejto zmluvy, sa zmluvné stľany zaväzuju uzavrieť dodatok k zmluve, v ktorom
upravia cenu spôsobom zodpovedajúcim vplyvu Zmeny právnych predpisov' Zmluvné
Stľany budú postupovat' rovnako aj v prípade akýchkoľvek ďalších ľozhodnutí
oľgánov veľejnej správy majúcich vplyv na cenu pľedmetu plnenia.

8. V prípade oneskoľenej úhľady si dodávateľ nebude nárokovať úroky z omeškania.

CI. Iv.
PODMIENKY POSKYTOVANIA STRAVY

l. Plánovanie počtu obedov zabezpeěuje dodávateľ prostredníctvom stravných lístkov.
Za stravné lístky sú povaŽované objednávky stľavy prostľedníctvom webovej stľánky.
Żiaci na pľvom stupni majú obed automaticky objednaný, v pľípade potreby sa
odhlasujú, vyberajú si len ponúkané jedlo. Żiaci na druhom stupni si stľavu
objednávajú.

2. Zamestnanci odbeľatel'a' resp' externí stravníci sa na odbeľ obedov prihlasujú
objednaním si z obedového denného menu v zmysle intemých pravidiel dodávateľa.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Že výdaj obedov pre stľavníkov podľa bodu 2. bude od
11:30 hod. do 15:00 hod.

čl. v.
MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je výdajňa jedál v pľiestorochZtlk|adnej školy
v obci Miloslavov, Miloslavov č. 81 ,900 42 Miloslavov.

Čl. vl.
ľnÁvł A PovINNoSTI ZMLUvNÝcH STRÁN

l. Dodávatel' je povinný zabezpeěovať pľípravu stľavy v súlade so všeobecne platnými
pľávnymi predpismi. Pľípľava stľavy urěenej pre Žiakov škôl sa musí uskutočňovať
v súlade So všetkými platnými právnymi predpismi, normami, bezpečnostnými
a hygienickými zásadami, predovšetkým s ustanoveniami zákona č,. 24512008 Z'z. o
výchove a vzdeItwaní (školský zákon), vyhlášky Ministeľstva školstva Slovenskej
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ľepubliky č. 33012009 Z.z. o zariadeni školského stľavovania. zásadami pľe
zostavovanie jedálnych lĺstkov v zariadeniach školského stľavovania, odsúhlasených
Uľadom verejného zdľavotníctva SR pod číslom HDM/8236l1700412007 a ďalšími
vykonávacími predpismi. Dodávateľ vyhlasuj e, Že sije vedomý povinnosti poskytovat'
v školských zaľiadeniach aj diétne stravovanie, tak ako to vyplýva z vyššie uvedených
predpisov. Dodávateľ sazaväzuje pľi zostavovaní jedálneho lístka dôrazne zachovávat'
j eho pestrost' a variabilitu.

2. Dodávatel' je povinný zabezpeěiť výdaj stravy (obedov) v školskej jedálni (ďalej aj

,,výdajňa jedál") v zmysle podmienok tejto zmluyy, na vlastné náklady minimálne
jedným Zamestnancom, vľátane inventáľu potrebného na výdaj Stravy, ako aj

pľestierania (servítky, obaly a iné).
3. Dodávatel' je povinný zabezpečiť dovoz stravy na vlastné náklady.
4. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpeěit' pitný reŽim stravníkov podľa

pľíslušných právnych pľedpisov a noriem vzt'ahujúcich sa na poskytovanie jedál
v zaľiadené školského stravovania.

5. Dodávateľ je povinný dbat' na dodrŽiavanie kvality a hygieny podávaných jedál
azabezpečiť kultúru stolovania a celkového pľostredia vo výdajni jedál.

6. Dodávateľ je povinný reagovať na prípadné ľeklamácie zástupcov odbeľatel'a
ohľadom kvality, mnoŽstva podávaných jedál a kultúry stolovania.

7. Dodávatel' je povinný včas oznámiť odberateľovi prekážky najeho strane, z dôvodu
ktorých nebude moŽĺé dočasné plnenie zmluvy samotným dodávateľom.

8. Dodávatel' je povinný zabezpeč,iť v pľimeranej kvalite a kvantite dočasné plnenie
zmluvy inou osobou v prípade, Že poskyovať z objektívnych dôvodov nebude môcť
dočasne plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sám.

9. Dodávateľ uzavrie sodberateľom nájomnú zmluvu oprenájme priestoľov výdajne
jedál s kapacitou cca 75 miest pre stľavníkov, ktoré bude vyuŽívať pri poskytovaní
sluŽieb podľa tejto zmluvy.

l0. Na naplnenie účelu tejto zmluvy udeľuje odberateľ dodávateľovi pľávo prechodu cez
nehnutel'nosti a priestory odberatel'a v nevyhnutnom ľozsahu.

l l. odberateľ je povinný dodržiavat' ěas výďaja stravy stanovený touto zmluvou.
12' odbeľatel' je povinný poučiť stľavníkov o spôsobe objednávania avydávania obedov

podľa interných pľavidiel dodávateľa.

čl. vu.
SPoLočNÉ, l' zĺvĺnľ'čľÉ USTANoVENIA

1. Zm|wa sa uzatvára na dobu určitú - do uplynutia lehoty uvedenej v čl. II. bod 2 tejto
zmluvy, ak pľed uplynutím tejto lehoty nedôjde k inej dohode podľa čl. VII. bod 3.

2. Zm|uva nadobúda platnost' dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle obce Miloslavov.

3. Zm|uvné stľany sa dohodli, žę zmluvu moŽno zmenit' dodatkom počas jej tľvania, ak
nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

4. Zmluvné stľany sa dohodli, Že zmluvný vzt'ah moŽno ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných stľán'
b) odstúpením od zmluvy v pľípade porušenia povinností vyplývajúcich

zplatných právnych predpisov alebo tejto zmluvy, ktoroukol'vek zo
zmluvných strán'

c) uplynutím doby, na ktorú bola zmluvauzatvorená.
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5. V prípade ukončenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne si vyspoľiadat'
všetky záväzky znej vyplývajúce najneskôr do 14 dní od ukončenia platnosti
a účinnosti tejto zmluvy'

6. odbeľateľ je opľávnený odstúpiť od zmluvy, keď sa dodávatel'ovi stalo plnenie
podstatných zmluvných povinností úplne nemoŽným. Podstatnými povinnosťami
dodávatel'a sú všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

7. Pri podstatnom porušení zmluvných záväzkov zo Strany dodávateľa si odberateľ
vyhradzuje právo vypovedat' zmluvu okamŽite. V takomto prípade končí platnosť
zmluvy dňom doručenia výpovede dodávateľovi.

8. V prípade vypovedania zmluvy dodávatel'om je výpovedná doba tri mesiace, ktorá
zaěina plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po vypovedaní zmluvy.

9. Za stranu dodávateľa je na vecné konanie v rozsahu tejto zmluvy splnomocnený
Tomáš Meszároš, tel. číslo 0904 884 427 '

10. Zmluvu je moŽné menit', upravovať alebo dopĺňat' iba v písomnými dodatkami, ktoré
sa po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami stávajú jej nedelitel'nou súěasťou.

ll.Zmluvné stľany prehlasujú' Že ustanoveniam zmluvy poľozumeli čo do obsahu
i rozsahu, zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu, na znak čoho k nej pľipojujú svoje
podpisy.

12' Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exempláľoch, z ktorých po podpísaní odberatel'
obdrži tľi vyhotovenia a dodávateľjedno vyhotovenie'

odberateľ: Dodávateľ:

,.ĺ].!.+!:.4!.v.aľÍ. , .łl'lĹ0ś/4y0ľE aĺu... J.4,.ł{.,. dł /ł,'......30 03 20t1dňa.

'':, ,':Ť í.4e szároš - Plli]o s.r'o
|':i;'sl(|-;i.'J |4 851 01 Bľatislav,

, tCrJ: 44 013 141 l
ĺtj l]PiJ sK2o22543556f

Milanýďanský
starosta obf Miloslavov

Tomáš Mészároš
konateľ

Tomáš Mészároš - PINO s. ľ. o.
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