
Kúpna zmluva č. Z202210773_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 90214 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 00305022
DIČ: 2020662226
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK02 5600 0000 0066 0200 6001
Telefón: 0336901201

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
Bankové spojenie: IBAN: SK2109000000000423613757
Telefón: +421415076301

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stravné poukážky 2023
Kľúčové slová: stravné poukážky, stravné lístky, dodanie stravných lístkov
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: Stravné poukážky

Funkcia

Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov.

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 stravného lístku € 5,00

Predpokladané množstvo stravných lístkov ks 1500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stravný lístok obsahuje rok platnosti stravnej poukážky

Stravný lístok obsahuje nominálnu hodnotu stravnej poukážky

Stravný lístok obsahuje ochranné prvky proti falšovaniu pre tlač

Stravný lístok papierová forma

Doba platnosti stravných lístkov rok 2023

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Požadujeme dodanie objednaného množstva stravných poukážok, na základe čiastkových objednávok, do sídla objednávateľa
- kuriérnou službou (poštovou prepravou). 

Dodávateľ si je vedomý, že počas trvania tejto zmluvy objednávateľ nie je povinný odobrať celé množstvo stravných poukážok.
Neodobratie predpokladaného množstva stravných poukážok dodávateľ nebude považovať za jemu spôsobenú škodu. 

Stravné poukážky nespotrebované následkom zmeny nominálnej hodnoty dodávateľ spätne odkúpi za rovnakú cenu, akú za 
ne objednávateľ zaplatil. 

Stravné poukážky nespotrebované následkom iných zmien ako sú uvedené vyššie, predovšetkým rozhodnutím objednávateľa 
o ukončení používania stravných lístkov v papierovej forme dodávateľ spätne odkúpi za rovnakú cenu, akú za ne objednávateľ
zaplatil.

Objednávanie stravných poukážok sa bude realizovať podľa potreby objednávateľa formou písomných objednávok zaslaných 
na emailovú adresu dodávateľa, alebo cez on-line systém dodávateľa. Dodávateľ v deň doručenia objednávky potvrdí 
objednávateľovi jej prijatie. 

Objednávka musí obsahovať číslo tejto zmluvy v EKS, číslo objednávky, množstvo a nominálnu hodnotu požadovaných 
stravných poukážok a adresu sídla objednávateľa a meno oprávnenej osoby objednávateľa, ktorá poukážky prevezme. 

Dodanie stravných poukážok do sídla objednávateľa zabezpečí dodávateľ do 3 pracovných dní od doručenia objednávky. 

Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať zjavne poškodené stravné poukážky. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady 
zabezpečiť ich výmenu v dodatočnej lehote do dvoch pracovných dní. 

Na predmet tejto zákazky objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohové platby. 

Dodávateľovi vzniká právo fakturovať poskytnuté plnenie dňom prevzatia stravných poukážok zodpovednou osobou 
objednávateľa. 

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov a prílohy: objednávateľom odsúhlasený súpis dodaných stravných poukážok (dodací list) a 
fotokópia objednávky. 

V prípade, že predložená faktúra nebude obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v predchádzajúcom bode, objednávateľ vráti
faktúru dodávateľovi, ktorý je povinný vystaviť novú faktúru s novou lehotou splatnosti. 

V prípade spätného odkúpenia stravných poukážok dobropisuje dodávateľ objednávateľovi cenu, ktorú objednávateľ 
dodávateľovi za tieto poukážky zaplatil so splatnosťou do 14 dní. 

Súčasťou hodnoty zákazky je aj doručenie. Žiadne iné náklady a poplatky si dodávateľ nebude účtovať. 

Zmluva je uzatvorená do vyčerpania celkového vysúťaženého množstva a finančného objemu. 

Požadujeme predložiť papierové stravovacie poukážky z dôvodu širšieho uplatnenia v okolí širšieho sídla pracoviska. 

Požadujeme predložiť papierové stravné poukážky v balíčku po 20 ks.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Obec: Pezinok
Ulica: Radničné námestie 7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.10.2022 09:00:00 - 12.10.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
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Požadované množstvo: 1500,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 496,25 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 496,25 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210773

V Bratislave, dňa 07.10.2022 10:38:02

Objednávateľ:
Mesto Pezinok
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210773


Zákazka


Identifikátor Z202210773


Názov zákazky Stravné poukážky 2023


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/329871


Dodávateľ


Obchodný názov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.


IČO 36391000


Sídlo Kálov 356, Žilina, 01001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.9.2022 6:17:46


Hash obsahu návrhu plnenia 40Ga7v2Az9GjhaHZ9ZaL3IGGLnoLtVLO2t1c7bOYv+k=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Bude zaslaný návrh plnenia.


Prílohy:
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