CRZ/3355/2012

Z M L U V A č. 1/6/2012
o spolupráci
I. Zmluvné strany
Dodávateľ:

City Servis s.r.o.
Ing.Lýdia Kuracinová
Starhradska 8
851 05 Bratislava
IČO: 46335170, DIČ: 2023339285, č.ú. 2924865257/1100

Odberateľ: Kultúrne zariadenia Petržalky,
zastúpený: Ing. Peter Litomerický
so sídlom: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava
IČO: 00179949, DIČ: 2020910837

II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie stravy, občerstvenia a zabezpečenie obslužného personálu,
vrátane ďalších dojednaných prác (prestieranie a výzdobu stolov) na 12. Petržalskom fašiangovom
maškarnom plese v DK Zrkadlový háj dňa 3.2.2012

III. Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Dodávateľ zabezpečí
a) stravu a občerstvenie pre všetkých účastníkov plesu a to:
prípitok-hruškovica 0,04l
− 0,7l minerálky
− 0,7l vína (1 flaša na osobu)
− 1. večeru – kuracie prsia plnené šunkou a syrom
v cestíčku, bravčové karé na prírodno 200g
opekané zemiaky, ryža 200g
− presso káva s mliekom
- čokoládový rez 100g
24:00 hod. - polnočný guláš z bravčového mäsa, chlieb 2ks
cena/osoba
20:00 hod. - prvá večera, podľa príchodu návštevníkov plesu

b)

1,40 €
1,00 €
3,50 €
7,00 €
1,40 €
1,20 €
2,00 €
2,40 €
________________
19,90 €

ostatné služby dodavateľa
b.a) dodávateľ tieto služby zabezpečí vo vlastnaj réžii a na vlastné náklady po dohode s
odberateľom – KZP Petržalka

b.b) výzdobu stolov podľa požiadaviek odberateľa (obrusy, červené servítky, poháre, príbory)
b.c) obsluhujúci personál v dostatočnom počte (8 – 10 čašníkov)
b.d) prevádzku baru aj s dostatočnou obsluhou
b.e) dve ceny do tomboly podľa vlastného uváženia
b.f) 14 večerí pre technický a organizačný personál, bez nároku na ďalšie občerstvenie
- guláš a chlieb
b.g) 13 večerí pre účinkujúcich - minerálka 0,5l
- bravčové keré na šampiónoch, ryža
- presso s mliekom
h) 6 večerí s kompletným menu pre účinkujúcich a sponzorov
2.

Odberateľ zabezpečí
a) priestory a výzdobu sály
b) dodržanie podmienok a zásad týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia požiarnej
ochrany
c) miestnosť č.28 pre City Servis s.r.o. ako príručná miestnosť
d) potrebný počet členov poriadkovej služby
e) technické zabezpečenie (osvetlenie, ozvučenie) - účinkujúcich zabezpečí DK-ZH
f) požiarnu službu, vrátnickú službu, toaletárku, uvádzačky, službu v šatni
g) najneskôr 3 dni pred podujatím upresní počet účastníkov plesu dodávateľovi

IV. Cena a platobné podmienky
1.

Dodávateľ:
a) za každú predanú vstupenku dadávateľ (City Servis s.r.o.)zabezpečí občerstvenie v
hodnote 19,90 €
b) zabezpečí všetky objednané práce v zmysle článku III. tejto zmluvy
c) po ukončení podujatia vykoná vyúčtovanie skutočných nákladov
f) dodavateľ po ukončení plesu zlikviduje svojpomocne plastové a sklenené fľaše a
miestnosť č.28 uvedie do pôvodného stavu ako ju prevzal pred začiatkom akcie

2.

Odberateľ:
a) dá dodavateľovi preddavok vo výške 10 € z každého predaného lístku dňa 1.2.2012 o
20:00 hod.
b) zvyšný doplatok 9,90 € bude z predaných lístkov uhradený dňa 6.2.2012 do 12:00 hod.
c) posledné upresnenie počtu predaných lístkov oznámi do 2.2.2012 do 14:00 hod.

V. Doba plnenia a ostatné ustanovenia
1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 25.1.2012 do 7.2.2012
2. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú vytvoriť čo najlepšie podmieny pri zabezpečovaní
dohodnutých záväzkov a povinností a pri realizácii tohoto podujatia, podľa dohodnutých
podmienok.
3. Zmluvné srany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a súhlasia s jej obsahom.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2
vyhotovenia
2. Zmeniť podmienky zmluvy je možné len so súhlasom oboch zmluvných strán písomným
dodatkom k zmluve.
V Bratislave 25.1.2012

-----------------------------------------za dodavateľa
konateľ Ing.Lýdia Kuracinová
City Servis s.r.o.

--------------------------------------------za odberateľa
Ing. Peter Litomeriký
riaditeľ KZP

