ZMLUVA
o poskytovaní audítorských a vzdelávacích služieb
uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka

1. Objednávateľ:
Mesto Prievidza
Štatutárny orgán : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
Adresa : Podateľňa Mestský úrad , Námestie slobody č. 14, 97101 Prievidza
IČO: 318442
DIČ: 2021162814
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s., č. účtu: 9000098002/5600

2. Poskytovateľ:
AGRIFOOD s.r.o. T.Vansovej 28.Prievidza
Zastúpená: Ing. Milan Machalec, M P H , konateľ
IČO: 31597459
DIČ:2020467867
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s., pobočka Prievidza, č. účtu: 6606133008/1111
I.
Úvodné ustanovenie
Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je ponuka poskytovateľa predložená verejnému
obstarávateľovi v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Postup obstarávania služieb pri zadávaní podlimitných
zákaziek je v súlade s Príkazným listom primátorky mesta č. 6/2013.
II.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ vykoná pre objednávateľa:
1. audit v oblasti bezpečnosti potravín v prevádzke Školskej jedálne pri materskej škole,
Ul. M . Mišíka 398/15, Prievidza. Súčasťou auditu v prevádzke bude laboratórna
kontrola - odber vzoriek z prostredia, posúdenie dokumentácie SVP, SHP, H A C C P
2. školenie riaditeliek a hlavných kuchárok z 9 zariadení podľa prílohy č. 1, v počte 25
osôb so zameraním na hygienické požiadavky vo výrobnej praxi v školskom
stravovaní v nadväznosti na zistenia z auditu.
Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
III.
Povinnosti zmluvných strán
3.1. Povinnosti poskytovateľa:
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3.1.1. Audit vykoná Ing. Milan Machalec, M P H a Ing. Terézia Machalcová, M P H alebo nimi
poverené odborne spôsobilé osoby spoločnosti AGRIFOOD s.r.o. Prievidza.

3.1.2. Poskytovateľ vypracuje a predloží objednávateľovi písomnú správu o výsledkoch
auditu a odporúčania pre prevádzku.
3. 2. Povinnosti objednávateľa:
3.2.1.Objednávateľ zabezpečí na výkon činnosti vstup pracovníkom AGRIFOOD s.r.o. do
priestorov prevádzky a zabezpečí na požiadanie poskytovateľa v dohodnutom termíne
zasadačku mestského úradu na uskutočnenie vzdelávacej aktivity - školenia zamestnancov.
IV.
Miesto a termín plnenia
Miesto výkonu je určená prevádzka objednávateľa a poskytovateľa na vykonanie auditu a
zasadačka mestského úradu na školenie zamestnancov.
Termín splnenia predmetu zmluvy je do 10.11. 2013.
V.
Zmluvná cena
Cena za vykonanie predmetu zmluvy bola určená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3
zákona č. 18/1996 Z z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 486,00 € bez DPH +
20% D P H vo výške 97,20 € a zahŕňa všetky náklady poskytovateľa vrátane dopravy. Spolu
dohodnutá cena s D P H 583,20 € .
VI.
Platobné podmienky a fakturácia
6.1. Úhrada za plnenie predmetu zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku po ukončení auditu a školenia zamestnancov. Faktúra je splatná 30 deň od
dátumu jej doručenia.
6.2. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude prezenčná listina zamestnancov zo školenia.
6.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o D P H v znení
neskorších predpisov. Okrem toho musí obsahovať:
- IČO poskytovateľa, obchodné meno poskytovateľa,
- slovne špecifikovaný predmet plnenia,
- číslo zmluvy,
- prezenčnú listinu zo školenia
6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti alebo bude mať iné
nedostatky, objednávateľ má právo vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie a prepracovanie.
V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa
začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. novo vystavenej faktúry.
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Adresa na zaslanie faktúry:
Mesto Prievidza
podateľňa Mestský úrad
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza
VIL
Platnosť zmluvy a skončenie zmluvného vzťahu
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú. Predmet zmluvy bude ukončený
najneskôr do 10.11.2013. V prípade podstatného porušenia povinností jednou zo zmluvných
strán, je druhá zmluvná strana oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od
zmluvy musí byť oznámené písomne a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie
nadobudne účinnosť dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
VIII.
Záverečné ustanovenie
8.1. Poskytovateľ preukáže svoju spôsobilosť na poskytovanie služieb v predmete zmluvy
aktuálnym výpisom z obchodného registra.
8.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je aj osvedčenie o registrácii D P H poskytovateľa.
8.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch strán a účinnosť v zmysle ust. § 47
ods.l Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na
internetovej stránke mesta.
8.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, že ju
neuzatvárajú v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok.
8.5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch z ktorých každá strana dostane po jednom
výtlačku. Každý výtlačok má platnosť originálu.

V Prievidzi

....kl.Ml^

primátorka mesta

V Prievidzi dňa

S-9- 1-013

Ing. Milan Malchalec, M P H
konateľ

AGRIFOdD s.r.«.
PORADENSKO-KONZULTAČNÉ CENTRUM

PRIEVIDZA
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Príloha č. 1.

Zoznam školských jedální p r i materských školách

Názov MS

Riaditeľka SJpri MS

Telefónne
číslo

SJ pri MS na Ulici P. Benického 154/1,
Prievidza
SJ pri M S na Ulici V . Clementisa 251/10,
Prievidza
SJ pri MS na Ulici M . Gorkého 223/22,
Prievidza
Sj pri MS na Ulici Nábrežie sv. Cyrila
360/28, Prievidza
SJ pri M S na Ulici D. Krmana 334/6,
Prievidza
SJ pri MS na Ulici J. Matušku 759/1,
Prievidza
SJ pri MS na Ulici A . Mišúta731/4,
Prievidza
SJ pri MS na Ulici M . Mišíka 398/17,
Prievidza
SJ pri MS na Ulici športová 134/36,
Prievidza
SJ pri MS Ulica S. Závodníka 488/18,
Prievidza

Jaroslava
Michalovičová
Magdaléna
Benedová
Magdaléna
Benedová
Beáta
Kopálová
Mária
Szalayová
Božena
Ziaťková
Jana
Richterová
Jarmila
Šilhavá
Anna
Kohútová
Eva
Kotianová

541 46 13
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540 46 97
540 44 97
542 65 19
541 21 42
541 10 05
541 18 65
542 20 41
542 44 85
542 45 71
541 70 53

