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SMLOUVA ,. /z'Y'cý

o zajištěni stravovacích služeb
uzavřená podle odst. 2/ § 269 obchodu1o zakoníku mezi těmito suůuvUni Stranalni :
Obstaravatel :
GASŤROtur, s-no. se sídlem v Praze l - Josefov, EL Krásnohorské 9
IČO 60470038
DIČ 001-60470038
Bankomí spojení : Komerční banka, č.ú. 203209-11U0100
Tell Fax 23! 58 87
zastoupená
generální ředitelkou Zdenou Tůmovou a
generální ředitelkou Věrou Hok&ovou
Klient .

Ministerstvo Životního prostředí ČR, "územní odbor plzeň,
vršovická 65, 100 10
Praha 10
IČO: 164 BOl
se sídlem : v Pí zni , Škroupova 18 , 3 01 36
DIČ :
—---- BankovU s?ojerĹĹ : ČNB praha l, č. ú. 7628-001/0710
Zástupce klienta oCebírající strzvenky :
Telefon ,
019/2166 kl. 456

I
Předmět smlouvy
l. Vyhledávárd 2 zajištění restauračMcb, hcstúUkých a j±ých stravovacích zařízení k
" poskytováM stravovacích sLužeb zaměstijancům klienta.
2. Prodej swavenek klientovi.

II
Ceria

ď/' "' ::{ - n" _
l. Dohodnutou smju'mí cdměnu za čiruiost dle smlouvy tvoří ceoa stravenek + 2% prov".ze z ceny
stravenek za zajištění alužeb s podrMnkou, Že objednávka přesáhne měsičně.~<:í...ks počtu
stravenek. Klient uhraú celkovou cenu stravenek -t- provizi + 23% DPH vypočítanou z určené
provize.
2. Celkovou cenu uhradí klient obstaravateli před převzetím objednaného počtu stravenek na
účet obstaravatele nebo v hotovosti.

III
Doba plněM
l Smlouva se uzavírá Ilä dobu neurčitou s účirmostí od · '1¶ 4'L" · ," Í)' 'ý" 4
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2. Smhmvtí lze oběma smluvMmi stranami vypovědět bez udártí důvodu, výpovědní lhůta jsou 3
měsíce a začká p]ynout prvním cĹAéUL měsíce následujícího po doručení doporučené výpovědí;
Tím není dotčeno právo na plnění objednávky, učiněné před podáním výpovědi.
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Povinncsti obstaravatele.
l. Zajišťovat pro klienta vlastMIa jménem poskytování stravovacích služeb v dohodnutých
stravovacích zařízeních.
2. Prodávat klientovi straveíiky určené k zaplacení jídla v přísluš"ných stravovacích zařízeních za
dQhodnutou cenu.
3. Zajišťovat a zařizovat záležitosť týkající se stravovacích služeb poskytovanýCh klientovi po
dobu účijmosti této smlouvy s výjimkou práv z odpovědnosti za vady jídla, které kHent uplatňuje
neµrcď!eně přímo u přílušného stravovacího zařízení.
4. Zajišťovat prodej stravenek v gTa£i'ky odlišném provedeni y každém kalendářním roce s
vymáčením hodnoty a doby jejich piatnosQ t.j. od l.! do 31.12 kalendářního rolra.

V

Povinnosci klienta
l. Vyplatit obstaravat2li s=Ĺ!uve2ou Qáňěmj s=luveuým způsobem.
2. Uhradit a převzít cbjednaný počet stravenek. V případě, že klient objednaM a uhraze:íé
stravenky nepřevezme, je povinen uhradit sínluvM pokutu re výši 10% z ceny cbjednmých
stravenek.

VI

Zvláštní ustanovení
l. Straveňkj' jsou pIamé jeden kalendáM rok a jsou nevratné. V případě nevyužití stravertek
do konce kalendářního roku, uiůže organizace vrátit stravenky do 15.1 následujícího roku.
2. Stravovací služby budou poskytovány ve stravovacích zařízeních, jejíchž scŤn "tm je rtedíbou
součástí této smlouvy.

VII
Závěrečná ustanovení
I. Tato smlouva může být z=ěněna a dc}plňová|1& jen písemnou formou se souhlasem obou
sníluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopiseclL z nichž každá ze srdluvrúch stran obcirží po
jednom.

3. Tato smlouva je platná, dnem podpisu smluvních stran.
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