Smlouva o poskytování obědů ve školní jídelně pro smluvní strávníky
Smluvní strany
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17,
se sídlem U Parkánu 17/11. 182 00 Praha 8,
zastoupená Mgr. Josefem Buchalem, ředitelem školy
s číslem bankovního účtu školy u ČSOB 260763194 /0300, (pobočka Ke Stírce 242/50, 182 00 Praha 8)

(dále jen "dodavatel")
a

číslo mobilního telefonu

jméno, příjmení, titul

přidělený variabilní symbol

adresa trvalého bydliště

PSČ

adresa bydliště (doručovací)

PSČ

číslo pevné linky

e-mail

číslo bankovního účtu

rodné číslo

jméno majitele bankovního účtu

(dále jen "odběratel")
uzavírají tuto smlouvu:
I.
Dodavatel se zavazuje poskytovat ve dnech školního vyučování (dále jen „školní dny“) ode dne platnosti
smlouvy odběrateli v souladu s normami v platném znění1) objednané obědy v aktuálně stanovených cenách,
v množství a kvalitě podle citovaných norem, a to za podmínek uvedených dále.
Ředitel školy má v odůvodněných případech právo tuto cenu stanovit odlišně.
1. Odběratel je povinen za objednané obědy uhradit jejich cenu nejpozději pět pracovních dní před
koncem měsíce na měsíc následující.
2. Úhrada obědů se provádí bezhotovostně přímo na účet dodavatele (viz aktuální údaje o smluvních
stranách).
3. Strava bude objednána a vydána až po obdržení platby na dané období.
4. Případnou změnu v objednávce provede odběratel prostřednictvím elektronické pošty na adrese
jidelna@skoladablice.cz, nebo prostřednictvím internetového objednávkového systému přístupného
ze stránek školy ( www.jidelna.cz ).
5. Částka za neodebraný oběd, který nebyl včas odhlášen, se nevrací. Odhlášení oběda nejpozději
do 7.00 hodin téhož dne.
6. Obědy se vydávají ve školních dnech pro smluvní strávníky v době od 11.15 do 11.30 hodin a to
i v případě obědů odebraných do vlastních nádob.
7. Smluvní strávníci přicházejí k odběru stravy v čase mimo hlavní časy výdeje pro žáky.
II.
Další práva a povinnosti smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.
v platném znění).
1) Vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb., Hygienická vyhláška č. 137/2004 Sb.
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III.
Tato smlouva je platná dnem podepsání a uzavírá se na dobu neurčitou.
IV.
Smlouvu lze zrušit vypovězením kterékoli z obou smluvních stran. Vypovězení smlouvy jednou ze stran může
být provedeno minimálně 30 kalendářních dní před předpokládaným ukončením smluvního vztahu a to
písemně ze strany odběratele dopisem adresovaným dodavateli prostřednictvím vedoucího školní jídelny, ze
strany dodavatele na adresu trvalého bydliště odběratele uvedenou na této smlouvě, resp. odběratelem
písemně aktualizovanou.
V případě hrubého porušení smlouvy ze strany odběratele má ředitel školy právo platnost smlouvy ukončit
s okamžitou platností.
V.
Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že souhlasí s obsahem i zněním smlouvy, že ji uzavírají na
základě pravdivých údajů a ze své pravé a svobodné vůle a že smlouva nebyla dojednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
Příloha:
Ceník obědů je platný od 1. 9. 2017
Stanovení kalkulace se skládá z nákladů na potraviny a ostatní provozních nákladů.
Identifikační čip
Smluvní strávníci – oběd konzumovaný ve školní jídelně
Smluvní strávníci – oběd odebraný do přinesených nádob (ne skleněných)

115 Kč
65 Kč
65 Kč

Provozovatel služby si vyhrazuje právo na změnu ceny obědů ve vztahu k DPH, cenám energií, potravin
a dalším službám souvisejících s přípravou jídel.
Obdobně se mohou změnit i kontaktní údaje dodavatele.
Informace o nové ceně i platné kontaktní údaje jsou umístěny aktuálně na webových stránkách školy a
k nahlédnutí u vedoucího školní jídelny.
V Praze-Ďáblicích dne

dodavatel

odběratel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8 – ĎÁBLICE, U PARKÁNU 17
se sídlem U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice, www.skoladablice.cz;
e-mail: jidelna@skoladablice.cz; telefon: 283 911 475, mobil: 601 21 48 29 (údaje platné k 1. 9. 2017)
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