Zmluva o dodávke varených obedov
I.
Zmluvné strany

Dodávateľ:

Obchodné meno :

KORIDA GROUP, s.r.o.

Sídlo:

Ličartovce 308, 082 03 Lemešany

IČO:

47 190 221

DIČ:

2023797985

IČ DPH:

SK2023797985

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

UniCredit Bank a.s., pobočka Prešov
122 253 1004 / 1111
SK77 1111 0000 0012 2253 1004
UNCRSKBX

zapísaná v:

Obchodnom registri Okresného súdu v Prešov, Oddiel:
Sro, vložka č. 28225/P

zastúpená:

Tomáš BELIŠ, konateľ

(ďalej len ako „Dodávateľ“)
a
Odberateľ:

Obchodné meno:

Obec Drienov

Sídlo:

Mierová č.1, 082 04Drienov

IČO:

32 69 48

DIČ:

2021225459

zastúpená:

Mgr. Peter TOMKO, starosta obce

(ďalej len ako „odberateľ“)
II.
Predmet plnenia zmluvy
Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi varené
obedy pre obyvateľov obce Drienov a záväzok odberateľa odoberať od dodávateľa varené
obedy pre obyvateľov obce Drienov a ich rozvozu, počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a za
dodané obedy zaplatiť cenu uvedenú v článku V. tejto zmluvy.

III.
Čas plnenia zmluvy
Zmluva sa uzatvára od 1. 5. 2021 na dobu neurčitú.
IV.
Miesto a podmienky plnenia zmluvy
Dodávateľ bude počas trvania tejto zmluvy dodávať varené obedy na adresu:
Obecný dom Drienov, ulica Osloboditeľov č. 1, Drienov
Počet požadovaných porcií varených obedov si odberateľ objednáva podľa daného
jedálneho lístka : 2 polievky a 3 druhov jedál – 2 mäsité jedlá, jedno bezmäsité jedlo,
objednávky nahlásiť týždeň vopred elektronickou poštou na emailovú adresu dodávateľa:
kgg@kgg.sk
alebo telefonicky na telefónnom čísle dodávateľa 051 / 793 10 50
so špecifikovaním počtu jedál a polievok pre obyvateľov obce Drienov.
Dodávateľ počet objednaných porcií varených obedov dodá v jednorazových obaloch
na adresu uvedenú v prvom odseku tohto článku v konkrétny deň do 09:00 hod. Odberateľ –
Obec Drienov, zabezpečí na čas dodanie a vydanie – rozvoz varených obedov obyvateľom obce
Drienov.
V.
Cena plnenia a fakturácia
Konkrétna cena za dodanie predmetu plnenia tejto zmluvy bude stanovená nasledovne:
Celková cena obeda ( polievka a druhé jedlo ) :

2,94 € s DPH

Spôsob platby:
- Občan zaplatí priamo dodávateľovi, ním určenému pracovníkovi, na obecnom úrade
v Drienove, podľa počtu pracovných dní v mesiaci, cenu za obed:
2,94 € s DPH,
v hotovosti, vždy do konca predchádzajúceho mesiaca
- Občan, ktorý má nárok na finančný príspevok od obce zaplatí za obed 2,44 €
- Doplatok 0,50 € ( po odsúhlasení počtov odobratých obedov k poslednému dňu
v mesiaci ) zaplatí obec Drienov bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa na
základe ním vystavenej faktúry, s dobou splatnosti 7 dní od jej vystavenia.
- Fakturovaná suma je konečná a zahŕňa aj cenu jednorazového obalu ako i dopravné
náklady dodávateľa.
V prípade zmeny výšky DPH, má dodávateľ právo túto zmenu premietnuť do fakturovanej
ceny.

VI.
Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy
Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy, sa spravujú
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
Účastníci zmluvy sa zaväzujú, že všetky získané odborné a cenové informácie, ktoré
počas plnenia tejto zmluvy nadobudnú, sú dôverné a nebudú použité vo vzťahu k tretím osobám
a ani inak použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade,
že dôjde k porušeniu tejto povinnosti, je povinná druhá strana nahradiť druhej zmluvnej strane
primeranú satisfakciu alebo vzniknutú škodu.

VII.
Odstúpenie od zmluvy a náhrada škody
Zmluvné strany sa dohodli, že tak dodávateľ ako aj odberateľ môžu od tejto zmluvy
odstúpiť iba z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka alebo
výpoveďou. Výpovedná doba je 3 mesačná a začína plynúť od jej písomného doručenia druhej
zmluvnej strane.
Odstúpením od tejto zmluvy nezanikajú nároky na náhradu škody, ktoré vznikli
porušením ustanovení tejto zmluvy.
Tá zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť z tejto zmluvy, je povinná nahradiť
škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. V prípade, že porušenie tejto zmluvy bolo
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, takýto nárok na náhradu škodu druhej
zmluvnej strane nevzniká.

VIII.
Riešenie sporov
Zmluvné strany vyhlasujú, že pre prípad vzniku sporu z tejto zmluvy sa pokúsia vyriešiť
takýto spor predovšetkým vzájomnou dohodou o urovnaní sporu. V prípade nevyhnutnosti
súdneho sporu bude konať vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

IX.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia, podpisom oboch
zmluvných strán.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili a na znak súhlasu s ňou
ju v dvoch rovnopisoch podpísali.

V Drienove, dňa 26. 04. 2021

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

Dodávateľ
Tomáš Beliš, konateľ

KORIDA GROUP, s.r.o.

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

Odberateľ
Mgr. Peter Tomko, starosta obce

Obec Drienov

