Kúpna zmluva č. Z201649071_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Zuzkin park 10, 04011 Košice, Slovenská republika
35570547
2022113907
SK9381800000007000245616
0557871630

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Stravné poukážky

Kľúčové slová:

stravné poukážky

CPV:

30199770-8 - Stravné poukážky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych
služieb okrem prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• stravné poukážky a dodanie stravných poukážok
• zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok
• poskytovanie pedmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením § 152 ods.2 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky

€

3,60

Predpokladané množstvo odobratých stravných
poukážok

ks

6000

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Stravná poukážka obsahuje

Názov a logo dodávateľa

Stravná poukážka obsahuje

Ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných
papierov
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Minimum

Maximum

Presne

Knižná väzba

Viazané po 20 kusov

Stravná poukážka obsahuje

Nominálnu hodnotu stravnej poukážky

Stravná poukážka obsahuje

Rok platnosti stravnej poukážky

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje dodanie objednaného množstva stravných poukážok do 5 pracovných dní od podania objednávky
Objednávku na dodanie stravných lístkov bude realizovaná prostredníctvom objednávkovej aplikácie v režime online pripojenia
na internet, e-mailom, osobne, alebo telefonicky
Daňový doklad - faktúra - za objednané stravné poukážky bude doručený objednávateľovi spolu so stravnými poukážkami v
zmysle platných predpisov
Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry výhradne prevodným
príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum
odpísania platnej sumy z účtu objednávateľa.
Doba platnosti stravných poukážok - minimálne do konca roka, v ktorom boli vydané
Predmet plnenia bude dodávaný po častiach, na základe jednotlivých objednávok v priebehu 15 mesiacov
Nahradenie vrátených nepoužitých stravných poukážok dodávateľovi je právom objednávateľa a prebehne buď vrátením
finančnej čiastky objednávateľovi rovnajúcej sa cene vrátených stravných poukážok, alebo dodanie nových stravných
poukážok na nové emisné obdobie objednávateľovi v rovnakej nominálnej hodnote
Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie poškodených stravných poukážok, resp. zásielky. Výška storno poplatkov, ktorú si
môže nárokovať poskytovateľ je vo výške 0% z hodnoty takto vrátených neplatných stravných poukážok
Dodávateľ je povinný bez požiadania Objednávateľa v zmysle zákona č.91/2016Z.z., bezodkladne po nástupe na plnenie
predmetu zákazky predložiť doklad na preukázanie trestnej bezúhonosti právnickej osoby. Predložený doklad musí obsahovať
splnenie predmetnej podmienky účasti osobného postavenia. Podľa §32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní nie je
potrebne doložiť výpis z registra trestov právnickej osoby, nie starším ako tri mesiace pokiaľ v čase uzatvorenia zmluvy
preukázal splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v zozname hospodárskych subjektov vedené na UVO.
Dodávateľ je povinný postupovať v zmysle zákona a registrovať sa v RKUV. Plnenie zmluvy subjektom, ktorý nie je
registrovaný v RKUV je nezákonné a objednávateľ má možnosť uplatniť odstúpenie od zmluvy podľa Čl. XVIII ods. 2 písm. a)
VZP
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice II

Obec:

Košice - mestská časť Západ

Ulica:

Zuzkin park 10

Čas / lehota plnenia zmluvy:
02.01.2017 13:17:00 - 02.02.2018 13:18:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

1,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 21 230,84 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 21 230,84 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 30.12.2016 15:54:00
Objednávateľ:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
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
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