Smlouva o dodávce jídel do vlastních nádob


1.
Dajpr s.r.o.,Nové Syrovice 141, 675 41
IČO: 05753040, DIČ: CZ05753040
Bankovní spojení: 2401288278/2010, Fio Banka
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném v Brně, oddíl C, vložka 97819
Odpovědná osoba: David Šindelář – jednatel
Provozovna
: Penzion Grasel, Nové Syrovice 141, 675 41
ID provozovny 1000153541
(dále jen „Dodavatel“)

a
2.

Jméno a příjmení: …………………………………………………...
Adresa bydliště (pro zasílání faktur):..................................................................................
Rodné číslo(datum narození):
……………………………………………………………………….………..…….
E-mail:
……………………………………………………………………………………………….……………
…………….
Tel.číslo:
……………………………………………………………………………………………………….……
…………..
Místo určení dovozu jídlonosičů:...........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….…
………………....
(dále jen „Odběratel“)

I.

Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě dodávat jídlo
do vlastních nádob (jídlonosičů) odběratele. Zhotovená jídla budou dodávána denně od Pondělí do
Pátku. O víkendech a o svátcích budou jídla dodávána dle ústní domluvy mezi dodavatelem a
odběratelem. Dodavatel si vyhrazuje právo na přerušení dodávky jídel na nezbytně nutnou dobu
např. z důvodů rekonstrukce, opravy, …. Tato situace bude odběrateli co nejdříve sdělena písemně
1

nebo bude uvedena na aktuálním jídelním lístku. Odběratel se zavazuje jídla převzít a zaplatit za ně
cenu ve výši 100% podle podmínek této smlouvy.
II.
Doba plnění
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od podpisu smlouvy.

III.
Cena za dodání jídel
Cena za 1 ks (porce) jídla je stanovena dle ceny uvedené na aktuálním jídelního lístku (menu). Ceny
jsou uvedeny včetně DPH.

1)

2)
3)

4)
5)

6)

IV.
Závazky odběratele
Odběratel má minimálně 2 ks vlastních jídlonosičů na výměnu, které si pořídil na své vlastní
náklady. Doporučujeme jídlonosiče čtyřpatrové. Pokud není jídlonosič čtyřpatrový, má
dodavatel právo nedodat např. k jídlu zeleninový salát.
Jídlonosiče má odběratel v provedení TERMOnebo klasické s TERMO obalem.
Odběratel si jídlonosiče umývá sám a dbá o jejich čistotu. Žádáme odběratele, aby
jídlonosiče důkladně umývali a udržovali v čistotě z hygienického hlediska. Přeneseníí
bakterií ze špatně umytých jídlonosičů, může způsobit kažení pokrmu.
Dodavatel nenese za špatně umyté jídlonosiče odpovědnost a vyhrazuje si právo, do těchto
jídlonosičů, jídlo nenandávat.
Odběratel udržuje jídlonosič v nepoškozeném stavu (nesmí být prasklý, miska a víčko musí
do sebe zapadnout, nesmí být ulovené uši od misek. Pokud toto není dodrženo, tak
dodavatel neručí za správné dodání jídla (vysypání pokrmu při přepravě).
Odběratel má povinnost mít své jídlonosiče řádně popsané (příjmení, obec nebo firma), aby
nedošlo k záměně.

V.
Platební podmínky
Vždy po uzavření měsíce bude odběrateli vystavena faktura, kde bude uveden počet odebraných
obědů. Tato faktura bude odběrateli odeslána na uvedenou adresu ve smlouvě nebo na e-mail, který
odběratel uvedl.
Odběratel si fakturu překontroluje, v případě námitek kontaktuje telefonicky nebo osobně kancelář
či provozní restaurace - viz. odstavec IX. Kontakty - námitky řešíme do 7 dnů od vystavení faktury.
Odběratel a dodavatel soupis překontrolují a znovu si ho odsouhlasí. Dle domluvy vystaví dodavatel
odběrateli novou opravenou fakturu.
Odběratel uhradí odebrané obědy dle vystavené faktury do data splatnosti. V případě, že se stane,
že by se mohl odběratel s platbou opozdit, upozorní odběratel dodavatele např. telefonicky na tuto
situaci a společně se domluví na postupu zaplacení vystavené faktury.
Platby za odebrané obědy mohou být následující:
1) převodem na bankovní účet– číslo bankovního účtu - 240 128 8278/2010, Variabilní symbol:
číslo faktury
2) platba složenkou, kterou si zákazník vyplní sám. Není dodávána s fakturou. Jako variabilní symbol
se uvádí číslo faktury. Číslo bankovního účtu - 240 128 8278/2010
3) stravenkami– odběratel zaplatí přímo v Penzionu Grasel nebo řidiči, který obědy rozváží.
Odběratel vždy obdrží doklad o zaplacení.
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4) v hotovosti- odběratel zaplatí přímo v Penzionu Grasel nebo řidiči, který obědy rozváží.
Odběratel vždy obdrží doklad o zaplacení.
Dodavatel účtuje úrok z prodlení nezaplacené faktury po splatnosti 0,5 % za 1 den až do uhrazení.
Dodavatel si vyhrazuje právo, pokud odběratel neuhradí odebrané obědy do data splatnosti, předat
tuto dlužnou částku třetí osobě, která bude na odběrateli dlužnou částku vymáhat, včetně všech
úroků z prodlení.
VI. Sankce
Při nedodržení termínu splatnosti, který je vždy 14 dní od data vystavení (tj. poslední den v měsíci)
se budou účtovat sankce následujícím způsobem.
Po uplynutí 7 dnů od data splatnosti je odeslána 1. upomínka, která je bez sankce.
Po uplynutí 14 dnů od data splatnosti je odeslána 2. upomínka, která bude účtována sankcí 500,-.
Po uplynutí 30 dnů od data splatnosti je odeslána 3. upomínka, která bude účtována sankcí 1.000,-.
Po uplynutí 45 dnů od data splatnosti Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- a dále bude
pohledávka předána k vymáhání inkasní agentuře, kde bude dlužná faktura za odebrané obědy a
všechny vystavené upomínky vymáhány jako celek.

1)
2)

3)
4)

VII.
Objednávka jídel
Odběratel obdrží každý čtvrtek jídelní lístek na nový týden. Jídelní lístek také naleznete na
našich webových stránkách www.penziongrasel.cz.
Jídelní lístek si odběratel oddělí na dvě části. Jedna část zůstává odběrateli a druhou část
jídelního lístku odběratel viditelně vyplní (zakroužkujte nebo zakřížkuje jídlo, které si přeje
dostat do jídlonosiče). Samozřejmě si zákazník může jídlo objednat 2x, stačí to vepsat
k danému dni.
Jídelní lístek bude čitelně označený jménem, příjmením a místem dodání. Můžete označit
na horní nebo spodní straně jídelního lístku
Obědy si můžete také objednat elektronicky. Na našich webových stránkách
www.penziongrasel.cznajdete tlačítko ON-LINE JÍDLONOSIČE, zde jídelní lístek vyplníte a
odešlete. Po doručení Vám zašleme potvrzení.

VIII.
Záruka na zhotovené jídlo
Jídlo není určeno k dlouhodobému skladování. Dodané jídlo slouží k okamžité spotřebě.

IX.
Odstoupení od smlouvy
Odstoupit od smlouvy lze písemnou výpovědí jak odběratelem, tak dodavatelem a to dle dohody
mezi oběma stranami.
X.
Ochrana osobních dat
Výše uvedené osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení služeb,
jež jsou zprostředkovány na základě smlouvy o dodávce jídel do vlastních nádob.
Za tímto účelem zpracováváme Vaše:
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identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého
pobytu)
- kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa)
Poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely je nezbytné pro uzavření této smlouvy.
Při změně Vašich údajů Vás žádáme o včasné doplnění či opravu pro další správné zpracování.
Podpisem níže stvrzujete, že souhlasíte se zpracováním Vašich identifikačních a kontaktních údajů.
XI.
Kontakty
Provozní: 775 704 099
Kancelář (účetní): 775 704 710
Restaurace: 775 704 713
Rozvoz obědů: 775 704 711, 775 707 117
www.penziongrasel.cz
E-mail: info@penzion-grasel.cz, fakturace@penzion-grasel.cz
-

XII.
Závěrečná ustanovení
1) Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma
smluvními stranami.
2) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží
dodavatel i odběratel.
3) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Svým podpisem stvrzuji, že jsme si smlouvu řádně přečetl(a), včetně zpracování mých osobních údajů a
souhlasím. To vše stvrzuji svým podpisem.

V ………………………………………..……… dne …………………………………

podpis odběratele………………………………………………..…………………………..…...

V Nových Syrovicích

dne………………………………………………...

podpis dodavatel (Dajpr s.r.o.) ………………………..………………………..
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