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Město Břeclav
Číslo smlouvy: 9/2014/OŠKMS/Ples

Smlouva o poskytnutí cateringových služeb
Smluvní strany
Město Břeclav,
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav,
zastoupené: starostou MUDr. Oldřichem Ryšavým,
IČ: 002 83 061,
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Břeclav,
č. ú.: 19-1832780227/0100,
jako objednatel,
a
Anna Nešporová,
s místem podnikání: Břeclav - Poštorná, Celnice - středisko služeb 1214,
IČ: 425 98 818,
bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 1380609399/0800
jako dodavatel,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, tuto smlouvu:
ČI. I
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je

2.

ZAJIŠTĚNÍ OBČERSTVENÍ NA 15. REPREZENTAČNÍM PLESE
MĚSTA BŘECLAVI
Zhotovitel se zavazuje kompletně zajistit cateringové služby na 15. reprezentačním
plese města Břeclavi, který se koná dne 21. března 2014 v Kulturním domě Delta, pro
cca 400 osob.
Rozsah dodávky:
• kompletní zajištění uvítacího přípitku při vstupu účastníků včetně přípravy, skla
a obsluhy;
• příprava a podání studeného a teplého občerstvení v podobě švédského stolu;
• zajištění průběžného doplňování a obsluhy při podávání občerstvení;
• dílo bude splňovat podmínky odběratele ze zadávací dokumentace objednatele
na akci: „Zajištění občerstvení na 15. reprezentační ples města Břeclavi";
Specifikace sortimentu občerstvení a cenová kalkulace, vycházející ze zadávací
dokumentace, je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Za věcnou a formální stránku odpovídá: Ing. Markéta Sýkorová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Hana Dědova ,
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3.

Realizací předmětu zakázky se rozumí plnění předmětu smlouvy bez vad, v takovém
rozsahu a kvalitě, jak je uvedeno v této příloze.

4.

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění dodržovat veškeré závazné ČSN,
bezpečnostní vyhlášky, právní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky,
vztahující se na jeho činnost.
ČI. II
Doba a místo plnění

1.

Zahájení plnění:
Ukončení plnění:

21. března 2014
22. března 2014

19:00 hodin
03:00 hodin.

2.

Místo plnění:

Kulturní dům Delta Břeclav, přízemí - foyer.
ČI. III
Cena

1.

Cena dodávky díla je stanovena v rozsahu uvedeném v či. I. smlouvy, jako cena
maximální. Cena obsahuje úplný souhrn nákladů spojených s dodáním díla.

2.

Cena je stanovena ve výši 132.495 Kč, včetně DPH.
ČI. IV
Fakturování a placení

1.

Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

2.

Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání dokončeného předmětu plnění.
Den předání a převzetí řádně dokončeného díla je současně dnem uskutečnění
zdanitelného plnění.

3.

Objednatel uhradí na účet zhotovitele částku uvedenou v článku III této smlouvy na
základě vystavené faktury, se splatností do patnácti dnů od data doručení objednateli.
ČI. V
Předání místa plnění

1.

Objednatel předá uchazeči místo plnění dne 21.03.2014 v 10:00 hodin v rozsahu
potřebném pro zajištění cateringových služeb, řádně připravené tak, aby uchazeč mohl
práce řádně a plynule provádět.

2.

Objednatel zajistí dodávku elektrické energie pro potřeby zhotovitele v místě plnění
díla.

3.

Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a je povinen trvale
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4.

Zhotovitel určí odpovědnou osobu, která bude přítomna v místě plnění po celou dobu
plnění.

Za věcnou a formální stránku odpovídá: Ing Markíta Sýkorová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Hana Dědova i
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ČI. VI
Zvláštní ujednání
1. .

Obě smluvní strany se zavazují spolupracovat při realizaci předmětu plnění. K tomuto
účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících
ze vzájemné součinnosti.

2.

Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, a jejich provedení bude objednatel
vyžadovat, budou hrazeny pouze na základě dodatku ke smlouvě s dohodou o ceně
těchto víceprací.

3.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečností bránící řádnému plnění této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Pro případ bezdůvodného odstoupení zhotovitele od této smlouvy se sjednává smluvní
pokuta ve výši 100.000 Kč, kterou je zhotovitel povinen objednateli zaplatit do 15 dnů
ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.

ČI. VII
Závěrečná ustanovení
1.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.

Veškeré změny, doplňky a dodatky této smlouvy musí mít formu písemného dodatku
k této smlouvě a musí být podepsány oběma smluvními stranami

3.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva objednatel a dva
stejnopisy dodavatel.

4.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne 10. února 2014

Za objednatele

Příloha
Zadávací dokumentace

Za věcnou a formální stránku odpovídá: Ing. Markéta Sýkorová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Hana Dědova V

Za dodavatele:

