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Smluvní strany

SMLOUVA

o poskytování služby rozvozu obědů

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami:

 

 

  

 

 

objednatel: Městská část Praha-Libuš

se sídlem: _ Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

lČ: 00231142

_ DIČ: c200231142

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 

číslo účtu: 27-200069 1349/0800
 

 

ldDS:
 

 
zastoupený: Ing. Lenkou Koudelkovou, místostarostkou městské části

"Praha—Libuš na základě zplnomocnění usnesením Rady městské

části Praha-Libuš č. 114/2021 ze dne 13.5. 2021, které je nedílnou přílohou této Smlouvy  
 

(dálejen jako „objednatel') na straně jedné

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

a

poskytovatel: Služby KPŽ s.r.o.

se sídlem: Vestecká 11, 2525_0 Vestec _ _ _ _ _

IČ: 050 02 427

DIČ: c205002427

zapsaný v: Obchodní rejstříku, Městský soudu v Praze, oddíl C, vložka 256364

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4226740309/0800

ldDS: _

zastoupený: Lenkou Klestilovou, jednatelkou  
 

(dále jen jako „poskytovatel") na straně druhé

v

I. I.

Předmět dodatku

1. Poskytovatel se zavazuje řádně poskytovat Objednateli na základě jeho požadavků

pravidelné rozvážky obědů určeným skupinám občanů s trvalým pobytem na území

městské části Praha-Libuš, (dále jen služby). Pravidla pro poskytování služeb včetně

uvedení provozoven, z nichž se rozvoz uskutečňuje, Poskytovatel uveřejňuje

na webových stránkách httpszl/www.kvalitnipodzimzivota.cz/rozvoz—obedu/podminky»

sluzby

2. Určené skupiny občanů s trvalým pobytem na území městské části Praha—Libuš, (dále

jen „klient“) musí splňovatjedno z následujících kritérií:
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a) klient starší 65 let

b) klient s přiznaným důchodem — starobním, invalidním, předčasným

c) občan v tíživé situaci na základě individuálního schválení služby Objednatelem

3. Informaci 0 tom, zda žadatel o poskytování služby pravidelné rozvážky obědů spadá

do skupiny klientů dle bodu 2 tohoto článku, potvrdí Objednatel Poskytovateli

na základě předchozí výzvy Poskytovatele k ověření a potvrzení nároku žadatele.

4. Objednatel uhradí Poskytovateli náklad na dopravu obědů v rozsahu dle individuálních

objednávek klientů do místa jejich trvalého bydliště, v množství maximálně do výše

odpovídající počtu kalendářních dnů daného kalendářního měsíce pro jednoho klienta

(dále jen „dotovaná služba")
„

5. Klientům, kteří spadají do určené skupiny občanů, nebude Poskytovatelem účtován

náklad na dopravu v množství hrazeném Objednatelem jako dotovanou službu

v průběhu daného kalendářního měsíce pro jednoho klienta.

6. Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté služby dle této Smlouvy zaplatit

Poskytovateli sjednanou cenu.

Čl.II.

Plnění Smlouvy

1. Smluvní strany určují tyto kontaktní osoby oprávněné jednat v rámci faktické realizace

předmětu Smlouvy:

a) Na straně Objednatele:

vedoucí Odboru správního a školství ÚMČ Praha-Libuš

tel: _

e-man:—
ve věci pokynů Objednatele k poskytování služby a ověření a potvrzeni nároku

žadatele o dotovanou službu

b) Na strané Poskytovatele:

p. Šárka Radilová, administrativní pracovnice

tel: _

e-mail:_

ve věci podávání žádostí o ověření nároku žadatele o dotovanou službu

a vyúčtování služeb

2. Při poskytování služeb je Poskytovatel povinen postupovat podle svých nejlepších

odborných znalostí a schopností, a to v souladu s pokyny a aktuálními potřebami

azájmy Objednatele. Objednatel je oprávněn kdykoliv udělit Poskytovateli pokyn

k poskytování některých konkrétních činností v rámci vymezení uvedeného v čl. |. této

Smlouvy.
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Libušská 35/200, 142 00 Praha 4, IČ: 00231142 Číslo Smlouvy:

   

Poskytovatel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil

při poskytování služeb a které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.

Poskytovatel zajistí plnění smlouvy pomocí svých zaměstnanců.

Pokud by pokyn Objednatele výrazně navyšoval nebo měnil sjednaný rámec služeb,

bude mezi smluvními stranami sjednán dodatek k této Smlouvě. Tento dodatek může

mít formu akceptované písemné objednávky služeb.

Čl. |||.

%ena a fakturační a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že celkový finanční rámec na službu poskytovanou

v průběhu jednoho kalendářního roku činí 50. 000,— Kč včetně DPH.

Před situací, kdy by celkový finanční rámec specifikovaný v bodu č. 1 tohoto článku

Smlouvy na úhradu služby na celý kalendářní rok nepostačoval, má Poskytovatel

povinnost navrhnout navýšení této částky dodatkem Smlouvy pro daný kalendářní rok

a o minimálně 30 kalendářích dnů předem. Pokud bude finanční rámec vyčerpán

a dodatkem nedojde kjeho navýšení, dojde k pozastavení plnění ze Smlouvy do konce

kalendářního roku.

Smluvní strany se dohodly, že za poskytnuté služby se sjednává cena Poskytovatele

při dodávce služby pro objednatele 15,-Kč bez DPH za každýjeden dodaný oběd.

V této sazbě za každý jeden dodaný oběd jsou obsaženy veškeré náklady

Poskytovatele.

Fakturace dodaných služeb bude prováděna 1 x měsíčně vždy po ukončení

kalendářního měsíce. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené

právními předpisy a identifikaci Smlouvy. Splatnost faktury bude činit 14 dní od data

vystavení.

Přílohou faktury bude vždy výkaz o činnosti Poskytovatele za fakturované období.

Výkaz bude obsahovat tyto podstatné náležitosti:

a) jméno a příjmení klienta,

b) počet dodaných obědů v ukončeném kalendářním měsíci.

ČI. IV.

Trvání a výpověď Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
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Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy může být ukončen písemnou dohodou

smluvních stran, přičemž účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému

v této dohodě. Nebude-li takovýto okamžik v dohodě stanoven, pak tyto účinky

nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí.

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího

po měsíci, vjehož průběhu byla písemná výpověd'doručena druhé smluvní straně.

ČI. v.

Ostatní ujednání

Poskytovatel je povipen poskytovat služby řádně a včas, s odbornou péčí, v souladu

s obecně závaznými právními předpisy, přičemž odpovídá za správnost, úplnost

a kvalitu poskytovaných služeb.

Poskytovatel je povinen poskytovat služby na vlastní odpovědnost podle požadavků

Objednatele.

Poskytovatel je povinen předkládat na žádost Objednateli informace o průběhu

a obsahu prací v rámci plnění předmětu Smlouvy. Poskytovatel je povinen akceptovat

připomínky a návrhy přitom uplatněné Objednatelem v rámci plnění předmětu

Smlouvy.

V případě, že Objednatelem budou zjištěny nedostatky v průběhu plnění předmětu

Smlouvy, Poskytovatel je povinen tyto nedostatky bezodkladně odstranit, nejdéle však

do 7 pracovních dnů, pokud Objednatel písemně nestanoví lhůtu delší.

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou vázány svým právním jednáním od podpisu

této Smlouvy.

Platnost Smlouvy nastane dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnost smluvního

dodatku nastane k 1. 6. 2021 za předpokladu, že tento dodatek bude k tomuto datu již

platný.

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oboustranně

dohodnutými dodatky. Tyto písemné dodatky musí být podepsány oběma smluvními

stranami a stávají se nedílnou součástí této Smlouvy.
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4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden
obdrží Objednatel a jeden Poskytovatel.

5. Smluvní strany prohlašuji, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že obsah tétoSmlouvy považují za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, ježjsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. Na důkaz toho připojují smluvní stranyk této Smlouvě své podpisy

6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této Smlouvě nejsouobchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato Smlouva i s případnýmidodatky byla v plném znění zveřejněna na oficiálních internetových stránkách městskéčásti Praha-Libuš a v Registru smluv. Tento souhlas nenahrazuje souhlas subjektu údajůke zveřejnění osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů budou anonymizoványv souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů.

Podepsáním této Smlouvy Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této
Smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené, uveřejněny, a to i vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). Účastníci též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této Smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, a uděluji svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších
podmínek.

Doložka platnosti právního úkonu města dle § 43 zákona č.131/2000 Sb., 0 hl. m. Praze
ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady
městské části Praha—Libuš číslo ...................... ze dne........................

Příloha Smlouvy:

Usnesení Rady městské části Praha-Libuš č. 114/2021 ze dne 13. 5. 2021, které je nedílnou
přílohou této Smlouvy.

V Praze dne ........................
V Praze dne ........................

Objednatel:

Poskytovatel:

    

 

Městská část Praha-Libuš *
Služby KPŽ s.r.o.místostarostka Ing. Lenka Koudelková

paní Lenka Klestilová, jednatelka



Doložka konverze z moci úřední do dokumentu V listinné podobě

Tento dokument V listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 138496854-49015-210519161625

převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 5 listů, se shoduje s obsahem

dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a

jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem

založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického

podpisu byla ověřena dne 19.05.2021 v 16:14:45. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu

ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno Vůči

zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.05.2021 14:55:08. Údaje o zaručeném

elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu Ovl 52 9F 27, kvalifikovaný certifikát byl vydán

kvalifikovaným pcskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Ceská pošta, s.p. pro podepisující osobu Lenka

Klestilová, 1, Služby KPŽ s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým

podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.05.2021 v 16:14:45.

Kvalifikovaný elektronický podpisgbyl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument

nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči

zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.05.2021 14:55:08. Údaje o

kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 51 DF

9C, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb

vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Lenka

Koudelková, Ing, 401, Městská část Praha-Libuš. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Městská část Praha-Libuš

Pracoviště: UMC Praha-Libuš, pracoviště CzechPoint

V Praze dne 19.05.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

RENATA SOBISKOVA

Otisk úředního razítka:
n’ T

  

*
.

 

1’.

138496854-4901'5-210519161625

 

 

Poznámka:

Vdobě od uveřejněníseznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřovánaplatnost certifikátu 01 52 9F 27, do provedení

autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době, od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 51 DF 9C, do

provedeníautorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupně způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese

https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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Rada městské části Praha—Libuš:

musí dále splňovatjedno z níže uvedených kn'térií:
- klient starší 65 let

- klient s přiznaným důchodem — starobním, invalidním, předčasným- občan v tíživé situaci na základě individuálního schválení službyměstskou částí Praha-Libuš
2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby rozvozu obědůs organizací Služby KPZ s.r.o., se sídlem Vestecka 11, 252 50 Vestec,

na kalendářní rok 2021,

3. pověřuje paní místostarostka Ing. Lenku Koudelkovou podpisem tétosmlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.


