Številka:
Datum:

NAROČILO
STORITVE RAZVOZ KOSIL NA DOM
Podpisan(a):

EMŠO:

stanujoč(a):

tel. št. (mobitel):

Pooblaščenec(-ka) oz. kontaktna oseba:
stanujoč(a) :
tel. št. (mobitel):

Plačnik(-ca) storitve:
stanujoč(a)
tel. št. (mobitel)

davčna številka plačnika:

V DOGOVORU
z Domom starejših občanov Preddvor
NAROČAM:
1. KOSILO :

 navadno
 sladkorna dieta
 ostala dieta

2. STROŠKI PREVOZA KOSILA:

 cena prevoza kosila v coni A
 cena prevoza kosila v coni B

3. KOSILO NAROČAM od

4. ŽELEL(A) BI GA PREJEMATI :

cena 4,54 EUR
cena 5,34 EUR
cena 4,90 EUR

cena 1,65 EUR
cena 1,95 EUR

dalje. ŠTEVILO kosil/gosp.:






vse dni v tednu
od ponedeljka do petka
NE ob nedeljah in praznikih
drugo

Storitev bo obračunana v skladu z veljavnim Cenikom za razvoz kosil, ki je priloga dogovora.
Podpisnika soglašata, da izvajalec storitve redno obvešča naročnika o spremembi cene storitve in
izstavi račun po veljavnem ceniku.
V primeru, da se na isti naslov in skupno gospodinjstvo razvažata dva ali več kosil hkrati, se stroški
prevoza kosil zaračunajo enkrat.
Svoje obveznosti bo naročnik poravnal do 18. v mesecu po prejetem računu, ki ga bo Dom starejših
občanov Preddvor izstavil do 10. v mesecu za pretekli mesec. V primeru nerednega plačila ima Dom
pravico ustaviti razvoz kosil brez predhodnega obvestila naročniku in stroške izterjati preko sodišča.
ZAVEZUJEM SE, DA:
- bom kosilo odjavil(a) isti dan do 8. ure, v kolikor določene dneve ne bom želel(a)
prejemati kosila,
- za soboto in nedeljo bom kosilo odjavila v petek do 8. ure, za praznik pa dan pred
praznikom do 8. ure.
Odjavo bom sporočil(a) na tel. št.: (04) 27 52 465 (vodja kuhinje) ali (04) 27 52 467 (kuhinja).
V kolikor kosila ne bom odjavil(a) pravočasno, prevzemam odgovornost plačila kosila, kot da bi
bilo dostavljeno.
S strani izvajalca je priporočeno, da se dostavljena hrana porabi najkasneje v dveh urah po dostavi.
V primeru kasnejše uporabe, izvajalec ne odgovarja za eventualne težave. Izvajalec prosi, da se
hrana ne pogreva v posodah za razvoz kosila na dom.
V primeru, da ne želim več koristiti storitve razvoza kosil na dom, bom o tem pisno ali ustno
obvestil(a) socialno službo Doma.
V primeru začasne ali stalne odjave storitve razvoza kosila na dom, bom posodo za razvoz kosila na
dom takoj vrnil(a) Domu starejših občanov Preddvor.
Če bom posodo za dostavo kosila izgubil(a), poškodoval(a) ali uničil(a), sem seznanjen(a) in se
strinjam, da sem dolžan(a) povrniti stroške za nakup nove posode. O tem se sestavi zapisnik.
Seznanjen(a) sem, da za vse morebitne informacije in pojasnila lahko pokličem na tel.št.:
(04) 27-72-545 (socialna služba).
Dogovor je sestavljen v dveh izvodih od katerega enega prejeme naročnik, drugega pa izvajalec
storitve.
Izvajalec storitev:
Direktorica:
Andreja Valant, univ. dipl. soc. del.

Podpis naročnika oz. pooblaščenca:

Podpis plačnika:
V

, dne

