ZMLUVA

o poskytovaní

služieb

Čl. l
Zmluvné
1. Objednávatel'

2.

Zhotovitel'

strany

: Školská jedáleň
Malokarpatské nám. 1,
841 03 Bratislava
IČO: 42170931 DIČ: 2022844824
Zastúpená: Eva Dužiová
:

BEV A, s.r.o., Brnianska 15, 811 04 Bratislava
O.R. Okr. súdu BA l, vložka 37111B
IČO: 31334971
DIČ: 2020352081
Zastúpená:
Ing. Ľubica Šoulová, konateľ
Čl. II
Predmet zmluvy

Zhotovitel'

sa zaväzuje vykonávať

pre objednávatel'a

1. Vedenia kompletného
účtovníctva počas celého
2. Predkladanie mesačných výkazov a štvrťročných
potreby mestskej časti Lamač, ktoré vychádzajú
3.

Vypracovanie

účtovnej uzávierky

práce v rozsahu:

účtovného roka
výkazov a iných výkazov
z účtovných zostáv.

a daňového priznania

za príslušný

podľa

kalendárny

rok.

Čl. III.
Ďalšie ustanovenia
Zhotovi tel' sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám informácie, ktoré získal
z predmetných dokladov o zamestnancoch a firme, ktorá je predmetom tejto zmluvy.

Objednávatel'

sa zaväzuje:

l.

predkladať zhotovite1'ovi všetky doklady potrebné k včasnému a k správnemu
spracovaniu
účtovnej, všetky podklady k spracovaniu inventarizačných
zápisov

2.

oboznámiť zhotovitel'a
účtovnej agendy

3.

Zhotovitel' zodpovedá za nedostatky a škody zistené kontrolou,
svojou prácou objednávatel'ovi
pri plnení zmluvy.

4.

Zhotovitel' nezodpovedá za škody, ak nebol informovaný
o súvislostiach, ktoré súvisia s účtovníctvom.

so všetkými

skutočnosťami

súvisiacimi

so spracovaním

ktoré spôsobí

správne a včas

ČL. IV.
Platobné podmienky
Cena za predmet zmluvy je stanovená
od l.l.2011
420,- Eur mesačne.
Cena je splatná po obdržaní faktúry,

dohodou

objednávateľa

podľa splatnosti

a zhotoviteľa

uvedenej na faktúra.

Čl. IV
Výpovedná

lehota

l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom každá zo zmluvných
vypovedať bez udania dôvodu.

strán ju môže

2. Výpovedná doba predstavuje 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. V
Záverečné

ustanovenia

l.

Pri riešení ďalších otázok neupravených
ustanoveniami Obchodného zákonníka

2.

Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a ich platnosť je
podmienená súhlasom oboch strán.

3. Táto zmluva je vyhotovená
jednom exemplári.
4.

touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť

v dvoch exemplároch,

z ktorých každá zo strán obdrží po

Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
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