SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
Restaurace a penzion U Nováků, Bítovany 1
Provozovatel poskytovatel služby:
RESAL CATERING s.r.o , Úzká 407 53701, Chrudim, IČ: 05946913 DIČ: CZ05946913
zastoupená René Salaquarda, telefon 773 549 795 dále jen poskytovatel
a
objednatel
Jméno, příjmení/Firma:…………………….…………………………………rodné číslo/IČO:……………………..
Bydliště/Sídlo:…………………………………………………………………………………….
uzavírají tuto smlouvu o obstarání věci
Předmětem je zajištění služeb dle nabídky na den…………………………………………202….:
a) svatební hostina či akce konaná v prostorách ( zakroužkované prostory pro akci )
1 na velkém sále
2 restauraci
3 zimní zahradě
4 vinném sklípku
5 letní terase - počet rezervovaných stolů………….
b) občerstvení hostů včetně nápojů
c) ubytování hostů
d) catering a doplňkové služby
(dále jen „ svatební hostina nebo akce")
1. Smluvní vztah vzniká podáním závazné objednávky klienta a potvrzením termínu akce dodavateli
služeb, na jehož základě je provedena realizace výše uvedených služeb.
2. Dodavatel se zavazuje k zajištění služeb ve výše uvedeném rozsahu a zadavatel se zavazuje, že zaplatí
dodavateli dohodnutou cenu.
3. Rozpočet na akci bude zaslán elektronicky, úpravy počtu hostů je možné měnit 3 dny před hostinou,
po té je rozpočet závazný. Cenová nabídka může být upravena v souvislosti s inflací.
4. Termín akce je stanoven jako pevně daný a neměnný s vyjímkou nuceného uzavření provozu.
5. Místem realizace jsou - vnější a vnitřní vyhrazené konkrétní prostory poskytovatele služeb.
6. Záloha na termín, přípravu a úklid sálu den předem a den po té – vyhrazen jen pro svatbu – poplatek 3000,- Kč
7.

Rozpočet připravujeme až po závazné reservaci.

8.

Přísný zákaz používání pyrotechniky, balónků štěstí a konfet ve všech vnitřních a venkovních prostorech, prskavky

jsou povoleny na terase či na louce za restaurací. Svíčky za bezpečnostních pravidel lze použít uvnitř.
9. Vlastní alkohol je zakázán. Suroviny pro přípravu jídla nejsou dovoleny.
10. Celková cena za služby dle skutečného vyúčtování bude uhrazena do tří dnů.
12 . Při nadměrném znečištění či poškození majetku, bude provedeno doúčtování nákladů
13 . Při nedodržení podmínek smlouvy účtujeme smluvní pokutu ve výši 30000,14 . Noční provoz restaurace - od půlnoci každá započatá hodina poplatek 500,- Kč.
15. Po 22 hodině ,v případě velmi hlasité produkce hudby ( kapely), budete upozorněni obsluhou - prosíme ztlumit.
16. Další ujednané služby za poplatek:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Závěrečná ujednání
1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tyto podmínky před jejím podpisem přečetly,
že byly přijaty po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni nebo za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti.
2. Tento dokument je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každý účastník obdrží jedno vyhotovení.
V Bítovanech dne: ……………………………
za objednatele…………………………………

za poskytovatele………………………………………...

