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SMLOUVA

o poskytování služby rozvozu obědů

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami:Smluvní strany

objednatel:
Městská část Praha—Libuš

mmLibušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:

27—2000691349/0800

zastoupený:
Mgr. Kateřinou Turnovou, místostarostkou městské částiPraha-Libuš (na základě zplnomocnění usnesením Rady městskéčásti Praha—Libuš č. 73/2023 ze dne 20. 3. 2023, kteréje nedílnou
přílohowágsmlgiva 22-22 ___tel”)? strané jedné na
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(dálejen jako „objedna

a

  

poskytovatel: Mosaica catering, David MalantukG_Líšnice 286, 252 10 Mníšek pod Brdy
_
-_

CZ7408295774

bankovní spojení:_

670100-2216370229/6210

) na straně druhé

(dále jen jako „ poskytovatel"

  i
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ČI. l.

Předmět dodatku

l. Poskytovatel se zavazuje řádně poskytovat objednateli na základě jeho požadavků

2. Určené skupiny občanů s trvalým pobytem na území městské části Praha—Libuš (dálejen „klient“) musí splňovatjedno z následujících kritérií:
a) senior starší 65 let,

b) osoba, které byl příslušným úřadem přiznán příspěvek na péči ve ll. nebo
(

vyšším stupni závislosti, bez omezeni věku,

+
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c) osoba se zdravotním postižením (OZP), které byl přiznán invalidní důchod II.nebo III. stupně, bez omezení věku,

d) osoba, která nespadá ani do jedné z těchto skupin, ale Městská část Praha-Libušji jako klienta označí (např. osoba v rekonvalescenci po nehodě, úrazunebo operaci, osoba v terminálním stádiu nemoci), bez omezení věku.

Informaci o 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.

Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté služby dle této Smlouvy zaplatitposkytovateli sjednanou cenu.

ČI. ||.

Plnění Smlouvy

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: 244 021 423

e—mail: sgravniQQraha-libuscz

ve věci pokynů objednatele k poskytování služby a ověření a potvrzení nárokužadatele o dotovanou službu
,

b) Na straně poskytovatele:

jméno, funkce: David Malantuk

te“ _
e-mail:

ve věci po varu za ostí o ověření nároku žadatele o dotovanou službua vyúčtování služeb

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. l. této
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.

“
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4. Pokud by pokyn objednatele výrazně navyšoval nebo měnil sjednaný rámec služeb,bude mezi smluvními stranami sjednán dodatek k této Smlouvě. Tento dodatek můžemít formu akceptované písemné objednávky služeb.

Čl.III.

Cena a fakturační a platebm’ podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celkový finanční rámec na službu poskytovanouv průběhu jednoho kalendářního roku činí 50 000 Kč včetně DPH.

2. Před situací, kdy by celkový finanční rámec specifikovaný v bodu č. 1 tohoto článkuSmlouvy Ha Úhradu služby na celý kalendářní rok nepostačoval, má poskytovatelpovinnost navrhnout navýšení této částky dodatkem Smlouvy pro daný kalendářní rok
v

3. Smluvní strany se dohodly, že za poskytnuté služby se sjednává cena poskytovatelepři dodávce služby pro objednatele 15 Kč bez DPH (nebo 18 Kč s DPH) za každýjedendodaný oběd.

4. V této sazbě za každý jeden dodaný oběd jsou obsaženy veškeré nákladyposkytovatele.

kalendářního měsíce. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovenéprávními předpisy a identifikaci Smlouvy. Splatnost faktury bude činit 14 dní od datavystavení.

6. 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.

Čl. IV.

Trvání a výpověď Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy může být ukončen písemnou dohodousmluvních stran, přičemž účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenémuv této dohodě. Nebude»li takovýto okamžik v dohodě stanoven, pak tyto účinkynastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

+
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3. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí.Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícíhopo měsíci, vjehož průběhu byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

ČI. v.

Ostatní ujednání

1. Poskytovatel je povinen poskytovat služby řádně a včas, s odbornou péčí, v souladus obecně závaznými právními předpisy, přičemž odpovídá za správnost, úplnosta kvalitu poskytovaných služeb.

objednatele.

3. Poskytovatel je povinen předkládat na žádost objednateli informace o průběhua obsahu prací v rámci plnění předmětu Smlouvy. Poskytovatel je povinen akceptovatpripominky a návrhy přitom uplatněné objednatelem v rámci plnění předmětuSmlouvy.

4. V případě, že objednatelem budou zjištěny nedostatky v průběhu plnění předmětuSmlouvy, poskytovatel je povinen tyto nedostatky bezodkladně odstranit, nejdéle všakdo 7 pracovních dnů, pokud objednatel písemně nestanoví lhůtu delší.

ČI. Vl.

Závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou vázány svým právním jednáním od podpisutéto Smlouvy.

2. Platnost Smlouvy nastane dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oboustrannědohodnutými dodatky. Tyto písemné dodatky musí být podepsány oběma smluvnímistranami a stávají se nedílnou součástí této Smlouvy.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedenobdrží objednatel a jeden poskytovatel.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že obsah tétoSmlouvy považují za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečností, ježjsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. Na důkaz toho připojují smluvní stranyk této Smlouvě své podpisy
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6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečností uvedené v této Smlouvě nejsouobchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato Smlouva í 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 tétoSmlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené, uveřejněny, a to i vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostíněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registrusmluv). Účastníci též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této Smlouvěnepovažují za obchodní tajemstvi ve smyslu § 504 zákona č, 89/2012 Sb., občanskéhozákoníku, a uděluji svolení k jejich užití a uveřejnění bez sta novení jakýchkoliv dalšíchpodmínek.

Doložka platnosti právního úkonu města dle § 43 zákona č.131/2000 Sb., 0 hl. m. Prazeve znění pozdějších předpisů: Uzavřenítéto Smlouvy bylo schváleno usnesením Radyměstské části Praha-Libuš číslo 73/2023 ze dne 20. 3. 2023.

Příloha Smlouvy:

Usnesení Rady městské části Praha-Libuš č. 73/2023 ze dne 20. 3. 2023., které je nedílnoupřílohou této Smlouvy.

V Praze dne JÚŽDZI'UOČŠ
V Praze dne M/SÝÚZ &

Objednatel:

     
Poskytovatel:

   es s a část Praha-Libuš

(místolstarostka



Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

č. 73/2023

 

   

 

 

  
 

 

  

      

rídnáníR ze dne Hlasování o usnesení Přítomno * 4 i

i pro | proti zdržel se .

20. 3. 2023 4 ) 0 0 Usnesení přijato 7

Podpisy ' ' T Faux

„' -.. ‘V

místostarostka \ _ " .., starostka

Mgr. Kateřina Tumová ' ‘Dr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

Založeno mu! 20. 3. 2023 \ Založila M. ? Podpis (

dne i : Kratochvílová _

Rada městské části Praha-Libuš:

   

1. schvaluje záměr zajišťovat příspěvek na obědy určeným skupinám

obyvatel s trvalým pobytem na území městské části Praha-Libuš, které

musí dále splňovat jedno z níže uvedených kritérií:

- senior starší 65 let,

- osoba, které byl příslušným úřadem přiznán příspěvek na péči

ve II. nebo vyšším stupni závislosti, bez omezení věku,

- osoba se zdravotním postižením (OZP), které byl přiznán

invalidní důchod II. nebo III. stupně, bez omezení věku,

- osoba, která nespadá ani do jedné z těchto skupin, ale Městská

část Praha-Libuš ji jako klienta označí (např. osoba

vrekonvalescenci po nehodě, úrazu nebo operaci, osoba

v terminálním stádiu nemoci), bez omezení věku,

2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby rozvozu obědů

s organizací Mosaica catering, David Malantuk, se sídlem Líšnice 286,

252 10 Mníšek pod Brdy, Praha-západ, IČ: 49856138, DIČ:
CZ7408295774 a to V souladu s pravidly definovanými V této smlouvě s

maximální celkovou částkou 5O OOO,- Kč na kalendářní rok 2023,

3. pověřuje paní místostarostku Mgr. Kateřinu Tumovou podpisem této

smlouvy o poskytování služby rozvozu obědů.

Stránkalzl


