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Príloha č. 3 k Výzve 
 

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 
(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 

 Objednávateľ:  

 
 
Názov :  Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 
Sídlo:  Hlavná Bohunice 1/70, 919 30 Jaslovské Bohunice 
Zastúpená:   PhDr. Martina Valková - riaditeľ 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu:   1951450001/5600 
IBAN:  SK79 5600 0000 0019 5145 0001 
IČO:   42404631 
DIČ:  2120107660 
Tel:   +421 917 682 462 
e-mail:   bohunka@jaslovske-bohunice.sk 

  (ďalej len „Objednávateľ“) 
a 

 

Dodávateľ: 
 

 Názov:      
 Sídlo:      

Zastúpená:     
 Bankové spojenie:    
 číslo účtu:     
 IČO:      
 DIČ:      
 Tel.:      
 e-mail:      

 
(ďalej len „Dodávateľ“) 

 
(pre spoločné označenie ďalej  len „Zmluvné strany“) 
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Článok I 
Predmet Zmluvy 

 
1.  Predmetom Zmluvy je vymedzenie práv a povinností Zmluvných strán v procese 

zabezpečenia stravovania prostredníctvom prípravy a dodávky stravy Dodávateľom 
pre Objednávateľa. 

 
2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa prípravu a dodávku stravy pre 

objednávateľa do zariadenia pre seniorov s miestom prevádzky Hlavná Bohunice 
1/70, 919 30 Jaslovské Bohunice (ďalej len „centrum“) za podmienok dojednaných 
v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že prípravu jedál bude Dodávateľ 
vykonávať vo vlastných zariadeniach na základe elektronickej objednávky, pričom 
Dodávateľ je povinný zabezpečiť aj prepravu objednaných jedál do zariadenia. 
Dodávateľ zabezpečí dopravu do centra 3x denne 7 dní v týždni (raňajky; obed; 
večera).  Dodávateľ použije tabletový systém vr. príslušenstva -transportných košov. 

            Technické parametre tabletu sú uvedené v Prílohe č. 3 k Zmluve. 
 
3.  Objednávateľ sa zaväzuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve platiť 

Dodávateľovi dojednanú cenu za dodávku stravy podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy. 
 
4. Stravnou pacientskou jednotkou sa na účely tejto Zmluvy rozumie celodenná strava 

pozostávajúca zo samostatných jedál a druhov podľa ods. 6 tohto článku: 
a. Raňajok a desiaty,  
b. Obedu (polievka a hlavné jedlo) a olovrantu,  
c. Večere a druhej večere (v prípade diabetického druhu stravy), 

d.  Súčasťou dennej pacientskej dávky je 1,2l nápoja,  
e. V rámci pitného režimu 120ks - 0,5l minerálnej vody týždenne. 

5. Stravnou zamestnaneckou jednotkou sa na účely tejto Zmluvy rozumie obed v zložení 
a podľa druhov uvedených v ods. 7 tohto článku: 
a. Polievka 
b. Hlavné jedlo 

 
6. Strava poskytovaná v rámci stravných pacientskych jednotiek alebo ako samostatné 

jedlo v zmysle ods. 4 tohto článku Zmluvy sa delí na tieto druhy: 
 

Názov Kód diéty 

Racionálna  3 

Diabetická 9 

Nízkobielkovinová diéta 6 

Diabetická neslaná diéta 9/N 
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Diabetická neslaná kašovitá 9/NK 

Diabetická s obmedzením tuku neslaná 9/4N 

Šetriaca kašovitá 1 

  
 Podrobnejšia záväzná špecifikácia základných diét a diét z nich odvodených je 
uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

 
7. Strava poskytovaná v rámci zamestnaneckých jedál podľa ods. 5 tohto článku sa delí 

na tieto druhy: 
 

Názov hlavného jedla 

Obed 1 – Polievka, Teplé jedlo 1, 

Obed 2 – Polievka, Teplé jedlo 2,  

Obed 3 – Polievka, Bezmäsité jedlo,  

 
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť  v pracovných dňoch na obed dve teplé mäsité 
hlavné jedlá a jedno teplé múčne alebo vegetariánske hlavné jedlo. V sobotu, v nedeľu 
a počas štátneho sviatku na obed sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť jedno mäsité jedlo. 
Hmotnostné limity porcií sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ku každému 
hlavnému jedlu pre zamestnancov náleží nápoj o objeme 0,2l. 

 
Článok II 

Miesto a spôsob plnenia predmetu Zmluvy 
 

1. Dodávku stravy do zariadenia s miestom prevádzky zabezpečuje Dodávateľ, a to 
denne v dňoch pondelok až nedeľa v tabletovom systéme nasledovne: 

 
a) Raňajky a desiata – v čase od 7:00 hod do 8:00 hod,   
b) obed a olovrant – v čase do 12:15 hod., 
c) večera, druhá večera (v prípade diabetikov) – v čase od 17:00 hod. do 18:00 hod. 

 
Preberania a odovzdávania predmetu Zmluvy budú vykonávané kusovou kontrolou 
v mieste prevádzky Objednávateľa, pričom údaje o stave preberanej stravy budú 
zaznamenané do  dodacieho listu, ktorého dve kópie sú povinnou súčasťou každej 
dodávky. Po prevzatí stravy zo strany Objednávateľa sú dodacie listy podpísané 
určenými osobami obidvoch zmluvných strán. Objednávateľ si vyhradzuje právo pri 
prevzatí skontrolovať či druh jedla a gramáž zodpovedajú dohodnutým podmienkam 
uvedeným v tejto Zmluve. V prípade, že dodaný druh jedla alebo gramáž 
nezodpovedajú dohodnutým podmienkam, zaväzujú sa obe strany o tejto skutočnosti 
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vyhotoviť reklamačný protokol. Na základe reklamačného protokolu je Dodávateľ 
povinný za každé nesprávne dodané samostatné jedlo (porciu) zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení čl. IV ods. 2 tejto Zmluvy. Na 
základe reklamačného protokolu je Objednávateľ oprávnený si svoj nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty započítať voči nároku Dodávateľa na zaplatenie kúpnej 
ceny, a to v najbližšom fakturačnom období.  
 
Pokiaľ je pri preberaní a odovzdávaní predmetu Zmluvy zistené pochybenie zo strany 
Dodávateľa, je Dodávateľ povinný toto pochybenie napraviť v stanovenej lehote 60 
minút. V prípade, že Dodávateľ nezabezpečí nápravu v stanovenej časovej lehote, je 
Objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa článku IV ods. 7 tejto 
Zmluvy.  

 
2.  Obidve zmluvné strany sú vopred povinné určiť osoby zodpovedné za prebratie 

a odovzdanie predmetu zmluvy. 
 

3.  Výdaj stravy pre jednotlivých pacientov a zamestnancov zabezpečí Objednávateľ.  
 
4. Dodávateľ poskytne Objednávateľovi ponuku jedál stravy na nasledujúci kalendárny 

týždeň vždy v strede týždňa predchádzajúceho kalendárnemu týždňu, na ktorý sa 
ponuka vzťahuje. 

 
5. Dodávateľ dodá stravu Objednávateľovi na základe dennej elektronickej objednávky. 
 
6. Limitné časy objednávok pacientskych stravných dávok: 

a) raňajky vrátane desiatej – deň dopredu do 12:30 hod., 
b) obed  vrátane olovrantu – v deň dodania do 8:00 hod., 
c) večera, druhá večera (v prípade diabetikov) – v deň dodania do 12:30 hod. 

 
7. Limitné časy objednávok zamestnaneckých jedál: 

Obed  – v čase do 14:00 hod. jeden pracovný deň vopred.  
 
 

Článok III 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a v súlade s ponukou Objednávateľa ako pevná zmluvná cena, je jednostranne 
nemenná a predstavuje: 
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Druh stravy 
Cena  v € bez DPH 

za porciu 

 

 

Cena  v € s DPH za 
porciu 

(na dve desatinné 
miesta) 

Pacientska stravná dávka  

Raňajky + desiata   

Obed + olovrant   

Večera + 2. večera   

Zamestnanecká stravná dávka  

Obed   

 
2. Cena stravy uvedená v ods. 1 tohto článku Zmluvy zahŕňa všetky výdavky Dodávateľa 

spojené so zabezpečením  prípravy a dodávky stravy Objednávateľovi na vyššie uvedenú 
adresu podľa tejto Zmluvy vr. tabletového systému a príslušenstva k tabletu. 

 
3. Ceny uvedené v tejto Zmluve budú viazané vo výške dohodnutej v čase nadobudnutia 

účinnosti zmluvy do ......................  
    

4. Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi preddavok alebo zálohu na plnenie Zmluvy.  
 

5. Na základe denných objednávok bude Objednávateľovi mesačne vystavená a doručená 
faktúra, a to do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
strava dodávaná. Faktúra je splatná 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 

 
6. Faktúra musí obsahovať náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, inak Objednávateľovi neplynie lehota na jej úhradu, a to až do času 
odstránenia nedostatkov tejto faktúry. O skutočnosti, že faktúra neobsahuje všetky 
náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, informuje 
Objednávateľ Dodávateľa bez zbytočného odkladu. 

 

7. Podkladom pre fakturáciu bude dodací list podpísaný obidvomi stranami.  Dodací list 
vyhotoví každý deň Dodávateľ a po riadnom dodaní stravy ho Objednávateľ svojím 
podpisom potvrdí, ak bude dodaná strava v súlade s touto Zmluvou. Prílohou k fakturácii 
bude tiež výstup z elektronického objednávkového systému Dodávateľa. V prípade 
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nezrovnalostí vo fakturácii budú podpísané dodacie listy slúžiť ako podklad 
k reklamácii.  

 
8. Faktúra bude Objednávateľovi doručovaná v jednom vyhotovení na jeho adresu uvedenú 

v záhlaví tejto Zmluvy. 
 

9. Objednávateľ uhradí Dodávateľovi faktúru bezhotovostným platobným stykom v lehote 
splatnosti na jeho účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň 
odpísania  finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.  

 

10. V prípade omeškania sa Objednávateľa s úhradou faktúry, je Dodávateľ oprávnený 
účtovať objednávateľovi úroky vo výške podľa § 369 Obchodného zákonníka.  

11. Pri dodaní stravy do miesta určenia bude medzi Objednávateľom a Dodávateľom 
podpísaný preberací protokol obsahujúci  minimálne nasledovné údaje: miesto dodania, 
mesiac, deň, druh stravy, počet  dodaných jedál k danému druhu stravy a  meno osoby, 
ktorá stravu dodala a meno osoby, ktorá stravu prebrala. 

 
 

Článok IV 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
1. Dodávateľ zodpovedá za riadne, včasné, odborné a kvalifikované plnenie predmetu 

Zmluvy, najmä: 
a. garantuje Objednávateľovi kvalitu a hygienickú nezávadnosť stravy v zmysle 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o 
požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,  

b. zaväzuje sa dodržiavať aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 
republiky súvisiace s poskytovaním služby (príprava a prevoz stravy), napr. zákon 
č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení,  

c. zaväzuje sa postupovať pri plnení povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy 
s odbornou starostlivosťou, 

d. zaväzuje sa oznámiť bez zbytočného odkladu Objednávateľovi prípadné omeškanie 
dohodnutej lehoty plnenia predmetu Zmluvy, 

e. zaväzuje sa vykonávať na požiadanie Objednávateľa konzultácie s príslušnými 
poverenými zamestnancami Objednávateľa pre kvalitné zabezpečovanie realizácie 
predmetu Zmluvy. 

 
2. V prípade, ak sa pri preberaní stravy od Dodávateľa, zistí že nebol dodaný objednaný 

počet samostatných jedál (porcií),  Dodávateľ sa zaväzuje za každé nedodané 
samostatné jedlo (porciu) zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3,00 €. 
Dodávateľ je tiež povinný poskytnúť náhradnú stravu v časovom limite do 60 minút. 
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Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady ak Dodávateľ dodá jedlo nezodpovedajúce 
objednávke Objednávateľa.  
 

3. Dodávateľ nebude v omeškaní, ak predmet tejto Zmluvy nemohol riadne a včas plniť 
pre okolnosti, ktoré po uzatvorení Zmluvy vznikli v dôsledku ním nepredvídateľných 
a neodvrátiteľných skutočností mimoriadnej povahy (vyššia moc). Dodávateľ je 
povinný takúto nepredvídateľnú respektíve neodvrátiteľnú skutočnosť mimoriadnej 
povahy doložiť písomným záznamom príslušného štátneho orgánu (ako napríklad 
policajného zboru, hasičského zboru, atď.) alebo prípadne iným relevantným dôkazom 
preukazujúcim danú skutočnosť. 

 
4. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a. poskytnúť Dodávateľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť na realizáciu 
predmetu Zmluvy, 

b. prevziať dodanú stravu od Dodávateľa, pričom jej prevzatie bude potvrdené 
podpismi poverených zamestnancov Zmluvných strán na preberacom protokole,  

c. zaplatiť Dodávateľovi na jeho účet dohodnutú cenu podľa článku III tejto Zmluvy. 
 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne sa vzájomne informovať o všetkých 
skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto Zmluvy. 

 
6. Zmluvné strany zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením ich povinností v zmysle 

§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 

7. V prípade, že Dodávateľ zistí, že nie je schopný vykonať dodávku stravy v súlade 
s touto Zmluvou, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať 
Objednávateľa a zabezpečiť náhradnú dodávku stravy pre Objednávateľa najneskôr do 
60 minút od momentu uplynutia času dodania podľa článku II ods. 1 tejto zmluvy. 
V prípade, že Dodávateľ nesplní povinnosti vyplývajúce z tohto článku, je povinný 
uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 6€ každé nedodané jedlo. 
Objednávateľ má zároveň v takom prípade právo vypovedať túto Zmluvu s okamžitou 
platnosťou.  
 

8. Dodávateľ berie na vedomie, že v prípade že nebude poskytovať služby 
Objednávateľovi v súlade so všeobecne záväznými predpismi a v dôsledku toho bude 
Objednávateľovi uložená pokuta alebo iná sankcia zo strany štátneho orgánu, je 
Dodávateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa 
sankcii uloženej štátnym orgánom a uhradiť mu vzniknuté náklady (vrátane poplatkov 
za právne služby a pod.), ktoré musel Objednávateľ vynaložiť v súvisiacom konaní 
pred štátnym orgánom. Za služby vykonávané Dodávateľom sú považované tieto 
činnosti – nákup potravín, výroba stravy, preprava stravy, zachovanie teplotného 
reťazca a dodržanie časového harmonogramu distribúcie stravy.  
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Článok V 
Doba trvania Zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do ........... odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.  
 
2. Zmluva zaniká: 

 
a. písomnou dohodou Zmluvných strán, 
b. písomnou výpoveďou Objednávateľa alebo Dodávateľa v zmysle ods. 3 a 4 tohto 

článku Zmluvy, 
 

3. Dodávateľ môže od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní 
s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po dátume splatnosti. 
 

4. Objednávateľ môže od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak zo strany Dodávateľa 
dôjde k opätovným porušovaniam povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a zo strany 
Dodávateľa nedôjde k náprave ani po písomnom upozornení Objednávateľa.  
 

 
Článok VI 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 
oboch Zmluvných strán. 

 

2. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 1 rovnopis 
a Dodávateľ 1 rovnopis. 

 

3. Akúkoľvek zmenu obsahu Zmluvy je možné vykonať iba formou písomného 
a očíslovaného dodatku podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán. 
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4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oboznámené s obsahom tejto Zmluvy, že je 
uzatvorená určite, vážne a zrozumiteľne a že nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok. 
 

5. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne 
dohodou.  Zmluvné vzťahy sa v otázkach, ktoré nie sú upravené priamo v zmluve, 
riadia ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

 
 
 
 
 
 
Objednávateľ:      Dodávateľ: 
V Jaslovských Bohuniciach, dňa   V , dňa  

 

PhDr. Martina Valková 

riaditeľka 
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Príloha č. 1 k Zmluve 

Racionálna diéta č. 3: energia 9500kJ, bielkoviny 80g, tuky 70g, sacharidy 320g, vitamín C 90mg 

Charakteristika: diéta je energeticky aj biologicky plnohodnotná, nevyžaduje špeciálnu technologickú 
úpravu. Používa sa u pacientov bez diétneho obmedzenia. 

Nízkobielkovinová diéta č. 6: energia 9500kJ, bielkoviny 50g, tuky 70g, sacharidy 350g, vitamín C 
90mg 

Charakteristika: diéta sa používa pri ochoreniach obličiek, je energeticky plnohodnotná. Celodenná 
dávka je rozdelená do 5 jedál, mäso sa podáva 1x denne a v polovičnej dávke. Diéta sa pripravuje bez 
soli. 

 Diabetická diéta č. 9: energia 7400kJ,  bielkoviny 75g, tuky 60g, sacharidy 225g, vitamín C 90mg 

Charakteristika: celodenná energetická hodnota je zvyčajne rozložená do 6 jedál s primeranými 
dávkami sacharidov. Podáva sa 2. večera. Obsah sacharidov má byť v jednotlivých denných jedlách, 
ako aj v celodenných dávkach energeticky vyrovnaný. 

Diabetická neslaná diéta č. 9/N: energia 7400kJ, bielkoviny 75g, tuky 60g, sacharidy 225g, vit.C 
90mg 

Charakteristika: rozložená do 6 jedál s primeranými dávkami sacharidov. Podáva sa 2. večera. Diéta s 
vylúčením kuchynskej soli a obmedzením potravín obsahujúcich sodík. Pripraviť stravu bez sodíka nie 
je možné, preto je potrebné vyberať potraviny bez soli s malým množstvom sodíka, ale relatívne 
bohaté na draslík. 

Diabetická neslaná kašovitá č. 9/NK: energia 7400kJ, bielkoviny 75g, tuky 60g, sacharidy 225g, 
vit.C 90mg 

Charakteristika: vychádza z diéty 9/N. Výber potravín a technologická príprava majú šetriaci 
charakter. Technologická príprava-varenie, dusenie a úprava do kašovitej konzistencie. 

Diabetická s obmedzením tuku neslaná č. 9/4N: energia 7400kJ, bielkoviny 75g, tuky 60g, 
sacharidy 225g, vit.C 90mg 

Charakteristika: vychádzame z diéty 9/N. Osobitnú pozornosť venujeme výberu tukov a ich 
technologickému spracovaniu. Najvhodnejšie je čerstvé maslo a olej v stanovenom množstve, ktoré 
pridávame do hotových jedál. Technologická príprava-varenie, dusenie. 

Šetriaca kašovitá – diéta č. 1: energia 9500kJ, bielkoviny 80g, tuky 70g, sacharidy 320g, vitamín C 
90 mg. 

Charakteristika: diéta je energeticky a biologicky plnohodnotná. Jedlo sa pripravuje varením, dusením 
a potom sa spracuje do kašovitej konzistencie, aby nároky na mechanickú prácu hornej časti tráviacej 
rúry boli čo najmenšie. 

Obedy  majú tvoriť 35 až 40% celodennej stravy u každej diéty. 

Súčasťou dennej pacientskej dávky je 1,2l nápoja.  
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Príloha č. 2 k Zmluve 
 
 

Hmotnosti hotových pokrmov – zamestnanecký obed 

 

V surovom stave Po tepelnej úprave 

Hovädzie mäso 100g Hovädzie mäso 63g 

Bravčové mäso 100g Bravčové mäso 63g 

Teľacie mäso 100g  Teľacie mäso 63g 

Divina 100g  Divina 63g 

Údené mäso 100g Údené mäso 90g 

Kuracie mäso 100g Kuracie mäso 63g 

Morčacie mäso 100g  Morčacie mäso 63g 

Kuracie stehno 220g  Kuracie stehno 190g 

Rybie filé 120g  Rybie filé 100g 

Vyprážané rybie filé 140g  Vyprážané rybie filé 120g 

Údenina 120g  Údenina 100g 

Vyprážaný syr 120g  Vyprážaný syr 100g 

Vyprážaný karfiol 150g  Vyprážaný karfiol 120g 

   

Polievky Prílohy 

Polievka  333 ml Kysnuté knedle 4 ks 

Chlieb 40g/1ks Zemiakové knedle 5 ks 

Ryža 220g 

Ostatné pokrmy Cestoviny 220g 
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Šťava k mäsu 180ml  Zemiaky 220g 

     

Omáčka 220ml  Zemiaková kaša 220g 

Jedlá zo zemiakov 350g  Vyprážané hranolky 150g 

Cestovinové jedlá 380g  Vyprážané krokety 150g 

Zemiakové pokrmy 350g  Strukovinový prívarok 300 ml 

Zeleninový tanier 350g  Zeleninový prívarok 300 ml 

Strukovinové pokrmy 350g  Halušky  220g 

Zeleninové pokrmy 350g  Tarhoňa 220g 

Múčne pokrmy 350g  Slovenská ryža 220g 

Sladké jedlá 380g  Kompót 100g 

   Kapusta 120g 

   Šalát  100g 

   Špenát 120 g 

   Chlieb príloha  80g/2ks 
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Príloha č.3 k Zmluve 

 

Technické parametre tabletu 

- Kompaktný tabletový systém, zloženie z horného a dolného dielu, uzatvorený 
pomocou posuvného uzáveru, 

- Vonkajšie rozmery tabletu: 395x310x100 mm v uzavretom stave,  

- Vonkajší povrch vyrobený z polypropylénu(PP),odolný voči teplote umývania 
v umývačke riadu do 100 °C, 

- Vnútornú výplň tvorí vypenený Polyuretan (PUR), 

- Vnútorný priestor tabletu musí tvoriť 3 samostatné oddelené komory pre umiestnenie 
taniera na hlavné jedlo, polievkové misky a šalátové/dezertné misky, 

- Posuvné uzávery musia byť dostupné min. v 5 farbách  z dôvodu rozlíšenia 
jednotlivých druhov diét. 

- Vnútorné vybavenie tabletu: 

 1 x  Tanier na hlavné jedlo porcelánový, nedelený, priemer 215 mm, 
hĺbka 40 mm 

 1 x   Plastové viečko na nedelený tanier s uškom 

 1 x  Termopodložka  pod hlavný tanier 

 1 x  Polievková miska porcelánová, objem 0,4l, priemer 110 mm, hĺbka 
70 mm 

 1 x  Plastové viečko na polievkovú misku 

 1 x  Miska šalátová/dezertná , objem 0,3l, priemer110 mm, hĺbka 53 
mm 

 1 x  Plastové viečko na šalátovú/dezertnú misku  

- Príslušenstvo k tabletu: 

 Prepravný drôtený kôš určený na prepravu 4 ks tabletov 
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Príloha č. 4 k Zmluve 

Parametre obchodnej ponuky 

Dodávateľ zaistí: 

 Zabezpečí dodávky stravy vlastným dopravným prostriedkom minimálne 3x denne – 
raňajky, obedy, večera,  

 Plánuje a konzultuje jedálny lístok s Objednávateľom, 
 Pre výber obedov poskytne Dodávateľ výber minimálne z troch druhov jedál podľa 

aktuálneho jedálneho lístka, raňajky a večere budú dodávané podľa vzorového 
jedálnička na tri týždne, 

 V prípade potreby poskytne odbornú konzultáciu v oblasti nutričných hodnôt 
podávanej stravy a diétneho systému 

 Zabezpečí dostatočné množstvo tabletového systému  zodpovedajúcim pravidlám 
HACCP s dôrazom na dodržanie stanoveného teplotného reťazca 

 Dodávateľ zabezpečí umývanie prepravných obalov v mieste výroby stravy 
 Dodávateľ objednávky prijíma výhradne elektronickou formou pomocou 

objednávkového systému Point, 
 Poskytne Objednávateľovi prístup do elektronického objednávkového systému 
 Dodávateľ stanoví limitné časy objednávok – raňajky deň dopredu do 12:30 hod., 

obed v deň dodania do 8:00 hod., večere v deň dodania do 12:30 hod. 
 

Objednávateľ zaistí: 

 Objednávateľ na svoje náklady zabezpečí likvidáciu biologického odpadu, 
 Objednávateľ sa zmluvne zaväzuje k úhrade ceny za odobraté jedlo podľa cenovej 

ponuky. 


