
Kúpna zmluva č. Z201936216_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Záhradnícke a rekreačné služby
Sídlo: Švermova 45, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00183075
DIČ: 2020459221
IČ DPH: SK2020459221
Číslo účtu: SK3675000000004017189020
Telefón: +421918804401

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo: Kálov 356, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36391000
DIČ: 2020104449
IČ DPH: SK2020104449
Číslo účtu: SK2109000000000423613757
Telefón: +421415076301

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Kľúčové slová: Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania 

zamestnancov
CPV: 30199770-8 - Stravné poukážky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Funkcia

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok.

Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/ 2001 Z. z., Zákonníka práce v 
znení neskorších predpisov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky € 4,00

Množstvo stravných poukážok ks 50000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stravná poukážka musí obsahovať Názov a logo dodávateľa 

Stravná poukážka musí obsahovať Ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných 
papierov

Stravná poukážka musí obsahovať Nominálnu hodnotu stravnej poukážky, kalendárny rok s dobou 
platnosti stravnej poukážky

Balenie stravných lístkov (knižná väzba) Viazané po 20 ks
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Plnenie sa bude realizovať na základe čiastkových objednávok objednávateľa.

Objednávateľ bude stravné poukážky objednávať spravidla jedenkrát mesačne. V prípade potreby má objednávateľ právo 
objednať stravné poukážky aj viackrát ako jedenkrát mesačne.

Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade potreby, na základe písomného oznámenia zo strany objednávateľa umožní zmenu 
nominálnej hodnoty odoberaných stravných poukážok. Predmetné písomné oznámenie zo strany objednávateľa musí byť 
dodávateľovi doručené minimálne 15 kalendárnych dní pred požadovanou zmenou nominálnej hodnoty stravných poukážok.

Dodávateľ zabezpečí dodávku stravných poukážok v objednanej nominálnej hodnote stravných poukážok na dodacie miesto 
objednávateľa do 72 hodín od doručenia objednávky dodávateľovi.

Objednávku stravných poukážok bude objednávateľ realizovať prostredníctvom internetu, e-mailu alebo poštou.

Celková cena za stravnú poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej poukážky v eurách a pripočítaním výšky 
poplatku za poskytnuté služby v eurách vrátane DPH. Poplatok za poskytnuté služby pokrýva všetky náklady dodávateľa za 
sprostredkovanie služieb stravovania prostredníctvom stravných lístkov, zahŕňa províziu dodávateľa, dane, balenie, poistenie, 
storno poplatky za vrátanie alebo výmenu, distribúciu, dodanie na miesto plnenia a všetky súvisiace náklady.

Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.

Zmena požadovanej nominálnej hodnoty stravnej poukážky počas doby platnosti zmluvy je právom objednávateľa a deje sa na
základe vystavenej objednávky, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota stravnej poukážky

Objednávateľ ma právo odmietnuť prevzatie stravných poukážok v prípade, že nespĺňajú ním požadované podmienky 
(nominálnu hodnotu, počet kusov) alebo budú poškodené. Dodávateľ je v tom prípade povinný do 24 hodín dodať 
objednávateľovi nové stravné poukážky.

Doba splatnosti stravných poukážok je minimálne do konca kalendárneho roka, v ktorom boli vydané. Dodávateľ sa zaväzuje 
objednávateľovi dodať stravné poukážky s platnosťou do konca nasledujúceho kalendárneho roku najneskôr tri mesiace pred 
ukončením kalendárneho roka, v ktorom sa stravné poukážky vydávajú. 

Po uplynutí doby platnosti stravnej poukážky má objednávateľ právo vrátiť dodávateľovi neplatné stravné poukážky. 
Nahradenie vrátených nepoužitých stravných poukážok dodávateľovi je právom objednávateľa a prebehne buď vrátením 
finančnej čiastky objednávateľovi, rovnajúcej sa cene vrátených poukážok alebo dodaním stravných poukážok na nové emisné
obdobie objednávateľovi v rovnakej nominálnej hodnote. Právo vrátenia nepoužitých stravných poukážok je najneskôr do 31 
dní po ukončení ich platnosti.

V prípade porušenia povinnosti dodávateľa dodať stravné poukážky riadne a včas, vznikne objednávateľovi právo na 
uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,04 % z celkovej ceny stravných poukážok objednaných objednávateľom v príslušnom 
kalendárnom mesiaci za každý deň omeškania. 

Dodávateľ spoločne s dodávanými stravnými poukážkami objednávateľovi doručí aj faktúru, prostredníctvom ktorej  vyúčtuje 
cenu dodaných stravných poukážok odobratých v príslušnom kalendárnom mesiaci. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa jej 
doručenia. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdená objednávka a dodacie listy k stravným poukážkam, ktorých cena 
bude vo faktúre vyúčtovaná. Možnosť vyúčtovanie stravných lístkov aj formou predfaktúry.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený 
vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne
plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, vznikne dodávateľovi právo na uplatnenie úroku z 
omeškania vo výške stanovenej v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.12.2021.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesme uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo 
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a 
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo požadovaných stravných poukážok uvedených v technickej špecifikácií opisného 
formulára je len predpokladané, skutočné odobrané množstvo stravných poukážok bude závisieť od potrieb objednávateľa.

Pred uplynutím doby, na ktorú sa uzatvára táto zmluva, môže objednávateľ vypovedať zmluvu písomnou výpoveďou bez 
udania dôvodu, pričom dohodou zmluvných strán sa výpovedná lehota stanovuje na 3 mesiace počítajúc od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď dodávateľovi doručená.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2019 07:00:00 - 31.12.2021 19:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 50000,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 199 200,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 199 200,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.11.2019 13:50:02

Objednávateľ:
Záhradnícke a rekreačné služby
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3 


		2019-11-28T13:50:03+0100
	EKS PDF PODPIS




