
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PRÍPRAVY A DODÁVKE CELODENNEJ STRAVY

uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZMLUV A")

Čl. l

Zmluvné strany

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Štatutárny zástupcá:

GERIUM
Pri trati 47, 821 06 Bratislava
31755534
2020957081
ČSOB, a.s.
25832663/7500
PhDr. Miroslava Čembová, MPH, riaditeľka

(ďalej len "objednávatel''')

a

Adresa organizácie:
Krajina:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
E-mail:
Tel.:
Fax:
Internetová adresa:

CITY GASTRO s.r.o., Astrová 50, 821 ol Bratislava
Slovenská republika
Martin Čatloš, konateľ spoločnosti
46323279
2023335237
SK2023335237
SBERBANK a.s.
SK3531000000004040315814
LUBASKBX
citygastro@citygastro.sk
00421/948/929323

www.citygastro.sk

(ďalej len "poskytovatel''')

~ .

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spoločne ako "zmluvné strany")

Čl. II.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej objednávateľom ako verejnyrn
obstarávateľom v súlade v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, na obstaranie nadlimitnej



zákazky s názvom Príprava a dodávka celodennej stravy pre zariadenia
sociálnych služieb - GERIUM.

2. Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných rozpočtových prostriedkov
objednávateľa.

Čl. III.
Predmet zmluvy

l. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje priebežne a pružne zabezpečovať prípravu
stravy vrátane jej dopravy pre klientov a zamestnancov objednávateľa v rozsahu a za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť
poskytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu.

2. Na účely tejto zmluvy sa službou rozumie:
a) zabezpečovanie prípravy celodennej stravy pre klientov zariadenia (raňajky,

desiata, obed, olovrant, večera - v prípade diabetickej diéty aj druhá večera)
dodávateľom v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene na základe požiadaviek
objednávateľa a ich doručenie v termínoch a na miesta určené objednávateľom,

b) zabezpečovanie prípravy obedov pre zamestnancov a v dohodnutej kvalite,
rozsahu a cene na základe požiadaviek objednávateľa a ich doručovanie
v termínoch a na miesta určené objednávateľom,

c) doprava na miesto plnenia
d)

3. Spolu s raňajkami je pripravovaná a dodávaná aj desiata a spolu s obedmi aj olovranty.

4. Objednávateľ nahlasuje aktuálny počet stravníkov deň vopred pred prípravou stravy
poskytovateľom.

5. Objednávateľ bude realizovať objednávanie počtu jedál telefonicky alebo e-mailom.

6. Podrobná špecifikácia služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, tvorí neoddeliteľnú
prílohu tejto zmluvy pod por. č. 2.

Čl. IV.
Cena' a platobné podmienky

l. Cena za služby čl. III je stanovená v súlade so zákonom NR SR číslo 18/1996 Z. z.
o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky a sú v nej zahrnuté všetky náklady s plnením
záväzku dodávateľa podľa tejto zmluvy ako cena maximálna.

2. Celková cena za poskytnutie služieb počas celej dopy trvania zmluvného vzťahu
pozostáva z:



Názov položky Predpokladané Jednotková Výška DPH v Jednotková Celková cena
množstvo za cena v € bez €(sadzba vena v € s v Es DPH
730dnÍ (24 DPH 20%) DPH
mesiacov)

4 Racionálna strava 68620 4,00 0,80 4,80 329.376,00
celodenná

5 Diabetická strava 14600 4,40 0,88 5,28 77.088,00
celodenná

6 Zamestnanecká 15060 2,30 0,46 2,76 41.565,60
strava- obed

Cena celkom v € bez DPH 373.358,00
Výška DPH v € (sadzba 20%) 74.671,60
Cena celkom v € vrátane DPH 448.029,60

3. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani nijaké preddavky zo zmluvnej ceny.

4. Preberanie poskytnutých služieb sa vykoná dodacím listom, ktorý bude podkladom pre
vystavenie faktúry (daňového dokladu). V dodacom liste uvedie poskytovateľ skutočne
realizované množstvo stravy. Všetky dodacie listy podpísané poverenými zástupcami
zmluvných strán počas trvania tejto zmluvy sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou faktúr.

5. Poskytovateľ predloží objednávateľovi mesačne celkové vyrovnanie jednotky.

6. Poskytovateľ vystaví za každý ukončený kalendárny mesiac na základe podpísaných
preberacích protokolov (preberacieho protokolu, ktorý musí obsahovať všetky
požadované náležitosti) daňový doklad - faktúru so splatnosťou 30 dní od jej doručenia
objednávateľovi.

7. Faktúra ( daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:

obchodné meno poskytovateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne
prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
bankové spojenie poskytovateľa (názov a adresa banky predávajúceho, SWIFT kód) ,
číslo bankového účtu (v rámci EÚ aj v tvare IBAN),
názov Objednávateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne
kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
poradové číslo faktúry,
dátum poskytnutia predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od
dátumu vyhotovenia faktúry,
dátum vyhotovenia faktúry,
množstvo a druh poskytnutej služby,
základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavyarabaty, ak nie sú obsiahnuté
v jednotkovej cene,
sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak predávajúci neuplatňuje
na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH,
s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
výšku dane spo lu v mene EUR
celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
číslo a názov zmluvy,
kód klasifikácie produkcie (Cl'V): 55520000-1 Služby hromadného stravovania,



55521100-9 Rozvoz stravy.

8. V prípade poskytnutia neúplnej alebo nekvalitnej služby v prípade neposkytnutia
objednanej služby má objednávateľ právo uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 1 500,- EUR za každé porušenie zmluvnej povinnosti jednotlivo.
Uplatnením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety nezaniká objednávateľov
nárok na náhradu škody.

9. Opakované poskytnutie neúplnej, alebo nekvalitnej služby zakladá objednávateľovi
právo na odstúpenie od zmluvy

Čl. V.
Miesto plnenia

1. Miesto plnenia predmetu zákazky.
a) GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava
b) Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby, Smolnícka 3, 821 03

Bratislava

Čl. VI.
Lehota plnenia

1. Termín plnenia: 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Čl. VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ je povinný:
a) objednať u poskytovateľa prípravu stravy na nasledujúci deň vždy jeden deň vopred
b) objednať u poskytovateľa prípravu stravy na sobotu, nedeľu a pondelok vždy do

piatku do 12:00
2. poskytovateľ je povinný:

a) zabezpečovať prípravu stravy v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi,
podľa platných receptúr, s dodržaním hygienických predpisov a noriem spotreby
surovín

b) predkladať objednávateľovi na schválenie jedálne lístky na nasledujúci týždeň,
vyhotovené v dvoch variantoch tak, aby bol možný výber jedál zo strany klientov

c) zabezpečovať údržbu a hygienu várnic a vozidiel určených na dopravu pripravovanej
stravy tak, aby boli vylúčené zdravotné riziká a sekundárna kontaminácia dodávanej
stravy

Čl. VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Príloha č. 1 tejto zmluvy je čestné vyhlásenie Poskytovateľa, že predmet plnenia bude
realizovať sám, bez participácie subdodávateľov na realizácii predmetu plnenia. V prípade, ak
bude mať počas plnenia zmluvy Poskytovateľ záujem uzavrieť zmluvu so subdodávateľom,
ktorý sa bude podieľať na realizácii predmetu plnenia, je povinný rešpektovať nasledovné
pravidlá:



a) každý subdodávatel' musí spÍňat' podmienky podl'a § 26 ods. 1 ZVO
b) každý subdodávatel' musí byt' schopný realizovať príslušnú čast' predmetu zákazky

v rovnakej kvalite, ako Poskytovatel'
Identifikáciu subdodávatel'a spolu s čestným vyhlásením Poskytovatel'a, že tento splňa
podmienky § 26 ods. 1 ZVO musí Poskytovatel' predložit' Objednávatel'ovi najneskôr 3
pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávatel' má právo podiel na realizácii
plnenia subdodávatel'om odmietnut' ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode a) a b) vyššie.

1. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

2. Zmluva nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po jej zverejnení.

3. Za stranu poskytovatel'aje na vecné konanie rozsahu tejto zmluvy splnomocnený:

Martin Čatloš (meno a priezvisko) č. tel.. 0903/784 204

4. Za stranu objednávatel'a bude vystupovať:
Ing. Peter Stano, č. tel.: 00421/2/40240113,
PhDr. Anna Kováčová, č. tel.: 00421/2/40240114
Prípadne ďalšie osoby, ktoré odberatel' na tento účel oznámi poskytovatel'ovi.

5. Právne vzt'ahy touto Zmluvou neupravené sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Zmluva môže byt' doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku zmluvnými
stranami.

7. Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku zmluvy sú vymáhatel'né
nezávisle od seba a neplatnost' ktoréhokol'vek z nich nebude mat' žiaden vplyv na
platnost' ostatných ustanovení.

8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom objednávatel' obdrží tri
vyhotovenia Zmluvy a objednávatel' obdrží jedno vyhotovenie.

9. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy porozumeli čo do obsahu i rozsahu,
zmluva vyjadruje ich slobodnú vôl'u, na znak čoho k nej pripojujú svoje podpisy.

Za Objednávatel'a

V Brat~lavcrl?~~ ·14

piill~·.··M~·~·~i~~~·~~~b~~á······G··E·RI UM
Pri trati 47

821 06 Bra tis I a v a

Prílohy: č. 1 - čestné vyhlásenie
č. 2 - Špecifikácia predmetu plnenia (uchádzač predloží špecifikáciu v zmysle opisu

Za Poskytovatel'a

a .f.LJh.~.....b..~~

M
.~;r-I1o--II~G·AST·RO···s·:r:o;·

Astrová 50
BRATISLAVA

IČO: 46323279 CD
DIČ: SK2023335237



predmetu plnenia uvedeného v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY sút'ažných podkladov)



o CllY'GASTRO I len dobré jedlo

Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 11 ZVO

CITY GASTRO s.r.o. zastúpený Martinom Čatlošom, konateľom spoločnosti, ako
uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej
zákazky (ďalej len "verejná súťaž") vyhlásenej verejným obstarávateľom GERlUM,
Pri trati 47, 821 06 Bratislava (ďalej len "verejný obstarávatel"') na obstaranie
predmetu Priprava a dodávka celodennej stravy pre zariadenia sociálnych služieb -
GERlUM (ďalej len "predmet zákazky") oznámením o vyhlásení verejného
obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania 197/2014 zo dňa
09.10.2014 pod číslom 24057 - MSS-2014

Týmto čestne prehlasujem,
že spoločnosť CITY GASTRO s.r.o, bude poskytovať služby vo vlastnom mene,
realizácia bez subdodávateľov.

SPOLOČNÉ
STRAVOVANIE

@ '''AVOV," " V 'OMOVCC"
. .::.- SOCIALNYCH SLUŽIEB @ ",'"v"m

CITY GASTRO s.r.o I Astrová 50 I 821 01 Bratislava

IČO: 46 323 279 I DIČ: 2023335237 I IČ DPH: SK2023335237 I Bankové spojenie: 2926864506/1100, Tatra banka
Obchodný register: Bratislava l, oddiel: Sro, vložka číslo: 75649/B

citygastroiQJcitygastro.sk I www.citygastro.sk



CITYGASTRO I len dobré jedlo

Opis predmetu zákazky:

l. Základn); opis: služba - príprava a dodávka celodennej stravy pre zariadenie
sociálnych služieb- GERIUM bude realizovaná vo vlastnej réžii spoločnosti
CITY GASTRO s.r.o.tďalej len spoločnosť), v priestoroch spoločnosti, ktoré
splňajú požiadavky stanovené Vyhláškou MZ SR Č. 53312007 Z.z .. čo
preukazujeme rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Bratislava hlavné mesto, a osvedčením firmy ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
o zavedení HACCP.

2. Obsah a rozsah služby:
2.1.1. Príprava a dovoz stravy bude zabezpečovaný denne vrátane sobôt,

nedieľ a štátnych sviatkov
2.1.2. Strava bude pripravovaná vhodnou pestrosťou, jedálny lístok

prechádza kontrolou diétnej sestry tak, aby strava splňala všetky
dietetické, energetické a výživové hodnoty. Technologické postupy
prípravy stravy zodpovedajú štandardom, tak aby zostala zachovaná
výživová hodnota poskytovanej stravy. Strava sa bude pripravovať so
surovín, ktoré zodpovedajú bezpečnosti potravín.

2.1.3. Strava bude porciovaná v zmysle normatívov uvedených v každom
jedálnom lístku, tak aby gramáž stravy zodpovedala požiadavkám
stravovania

2.1.4. Strava bude distribuovaná vo vozidle určenom k distribúcii stravy,
ktoré splňa požiadavky HACCP a zároveň v zmysle Certifikátu
systému manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22000:2005. ktorý
prikladáme

2.1.5. Strava bude pripravovaná vlastnými pracovníkmi spoločnosti pričom
várnice budú umývané v zmysle HACCP a Certifikátu systému
manažérstva kvality ISO 9001 :2008 v priestoroch spoločnosti

2. l .6. Strava bude pripravovaná tak, aby bola v žiadanorn čase k dispozícii
servírovaná objednávateľom, pričom budú dodržané podmienky
stanovené pre prevoz tepelne upravenej stravy tak, aby jej teplota a čas
zodpovedali požiadavkám HACCP:

Raňajky od 7:30 hod.
Obedy od II :30 hod.
Večere od ] 7:30 hod.

2.1.7. Strava bude pripravená a distribuovaná na dve miesta určenia v zmysle
požiadavky objednávateľa v počtoch podľa nahlásenia objednávateľa.

3. Kvalita plnenia - Kvalitu plnenia preukazujeme rozhodnutím Regionálneho

IÍldi~ SPOLOCt:E
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úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto o povolení prevádzky
kuchyňa pričom schvaľuje prevádzkov)! poriadok. Zároveň predkladáme
vzorov)! jedálny lístok pre racionálnu výživu a diabetickú výživu
v požadovanom rozsahu l mesiaca. Zároveň prikladáme Certifikáty:
ISO 22000:2005, ISO 9001 :2008 a potvrdenie o zavedení HACCP
v spoločnosti.

4. Miesto realizácie predmetu zákazky - v zmysle požiadaviek obstarávateľa
5. Termín realizácie predmetu zákazky - v zmysle požiadaviek obstarávateľa

24 mesiacov
6. Platobné podmienky - v zmysle požiadaviek obstarávateľa bez preddavkov.

s 30 dňovou lehotou splatnosti.

V Bratislave 10. novembra 2014 CITVGAS
Astr

821 01 BRA
IČO. ~6""""""""""

DIČ:
Martin Čatloš

Konatel' spoločn s
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