Zmluva na dodávku stravných lístkov č. 10K000056
evidenčné číslo objednávateľa: 27/2010
Uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Objednávateľ:
Zastúpený:
Zastúpený pre
vecné konanie:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
Bajkalská 27 82007 Bratislava 27, P.O.BOX 24
Ing. Marta Žiaková CSc., predsedníčka
Ing. Zdenka Detková
308 44 185
2020 869 224
7000061905/8180

a
Dodávateľ:
Zastúpený:
Poverený k podpisu:
Zapísaný:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón/fax:

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
Eva Šmehylová, konateľ
Ivan Mlynarčík, obchodný riaditeľ
Okresný súd Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L
36 391 000
2020104449
SK2020104449
0423613757/0900
041/507 63 01 / 041/564 37 21

Čl. I.
PREDMET ZMLUVY
1.

Predmetom zmluvy je dodávanie stravovacích poukážok pre zamestnancov objednávateľa podľa jeho
požiadaviek, ktoré sú určené na platbu v zmluvných zariadeniach dodávateľa akceptujúcich jeho stravovacie
poukážky.
Čl. II.
STRAVOVACIE POUKÁŽKY

1.
2.
3.
4.

Stravovacie poukážky nemajú charakter platobného prostriedku alebo ceniny a sú určené výlučne na platbu
za podanie stravy.
Stravovacie poukážky sú označené nominálnou hodnotou v eurách, kalendárnym rokom ich platnosti,
číselným kódom a obsahujú príslušný počet ochranných prvkov.
Stravovacie poukážky sú platné pre príslušný kalendárny rok.
Stravovacie poukážky dodávateľa budú označené logom "DOXX STRAVNÉ LÍSTKY", nezameniteľným s
logom iných dodávateľov a opatrené ochrannými znakmi, ktoré zaručujú ochranu pred zneužitím.
Čl. III.
CENA

1.
2.

Cena za predmet zákazky je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva.
Za dodávku stravovacích poukážok si dodávateľ bude účtovať províziu za sprostredkovanie vo výške 0,00 %
z nominálnej hodnoty stravovacej poukážky. Nominálna hodnota stravovacej poukážky je 3,3 €. Výška
provízie za zabezpečenie stravovacích poukážok zahŕňa všetky vedľajšie náklady súvisiace so zabezpečením
stravovacích poukážok (napr. poistenie, poplatok za vystavenie a pod.).

3.
4.

5.

Zmluvné strany sa dohodli na možnosti zmeniť nominálnu hodnotu dodávaných stravovacích poukážok v
prípade potreby objednávateľa, formou písomného dodatku k tejto zmluve. Provízia (odplata) za predaj
stravovacích poukážok v percentuálnom vyjadrení zostane nezmenená.
Dohodnutá zmluvná cena za prípravu a doručenie stravovacích poukážok pozostáva z položiek:
a/Cena bez DPH za prípravu (nabalíčkovanie) a doručenie stravovacích poukážok (kuriérom) do sídla
verejného obstarávateľa je vo výške 0,00 €. Cena je konečná a nemenná.
b/19 % sadzba DPH z ceny za prípravu a doručenie je 0,00 €
c/Cena s DPH za prípravu a doručenie kuriérom je 0,00 €.
Dohodnutá konečná zmluvná cena za 1 ks stravovacej poukážky pozostáva z položiek:
a/Dohodnutá zmluvná cena za 1 ks stravovacej poukážky bez DPH s 0,00 % (províziou) z nominálnej
hodnoty = 0,00 € (vrátane nominálnej hodnoty) je 3,30 €.
b/19 % sadzba DPH z provízie je 0,00 €
c/Dohodnutá zmluvná cena za 1 ks stravovacej poukážky vrátane DPH s 0,00 % (províziou) z nominálnej
hodnoty = 0,00 € (vrátane nominálnej hodnoty) je 3,30 €.
Čl. IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

1.
2.
3.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vždy cenu za počet stravovacích poukážok určených v objednávke.
Objednávateľ zaplatí cenu prevodom na účet dodávateľa na základe faktúry vyhotovenej dodávateľom do 21
dní od jej doručenia.
Faktúra dodávateľa musí obsahovať náležitosti účtovného dokladu ustanovené v § 10 zákona č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ak nebude tento účtovný doklad obsahovať ustanovené
náležitosti, má objednávateľ právo faktúru vrátiť dodávateľovi na jej doplnenie alebo vyhotovenie novej
faktúry; v tomto prípade nezačne objednávateľovi plynúť lehota splatnosti, táto začne plynúť až dňom
doručenia doplnenej alebo novej správne vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
Čl. V.
MIESTO A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1.
2.
3.

Predmet zmluvy bude dodávaný na základe písomnej objednávky objednávateľa na adresu objednávateľa:
Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27 82007 Bratislava 27.
Objednávka bude vyhotovená mesačne podľa potrieb objednávateľa, kde bude presne vymedzené
požadované množstvo a nominálna hodnota stravovacích poukážok.
Objednávateľ stravovacie poukážky objednáva u dodávateľa na adrese DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Žilina, e-mailom objednavka.sl@doxx.sk.

Stravovacie poukážky budú dodávané pre každého zamestnanca v samostatnej zalepenej obálke,
označenej zamestnancovým menom a počtom poukážok. Menný rozpis s počtom poukážok,
potrebný na rozdelenie stravovacích poukážok do jednotlivých obálok bude prílohou objednávky.
5. Dodacia lehota stravovacích poukážok je maximálne 4 dni od doručenia objednávky dodávateľovi.
Zodpovedná osoba objednávateľa za preberanie stravovacích poukážok: Ing. Mária Žatková,
Gabriela Schweitzerová.
4.

Čl. VI.
PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA
Dodávateľ sa zaväzuje:
a/prevziať nepoužité stravovacie poukážky najneskôr 31 dní po ukončení ich platnosti a nahradiť ich za

stravovacie poukážky na nové emisné obdobie
b/rozširovať počet zariadení na využitie stravovacích poukážok a s prevádzkovateľmi týchto zariadení uzatvárať
zmluvy tak, aby bol splnený účel stravovacej poukážky a zákona,
c/zabezpečiť riadne a nezameniteľné označenie stravovacích zariadení samolepiacimi etiketami so svojim logom,
d/poskytnúť daňový doklad po dodaní stravovacích poukážok k úhrade ceny stravovacích poukážok o jej zaplatení
pre účely účtovníctva,
e/dodať na základe objednávky stravovacie poukážky v dodacej lehote, určenej v tejto zmluve
f/k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov objednávateľa pre potreby plnenia tejto zmluvy v zmysle Zákona
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Čl. VII.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
Objednávateľ sa zaväzuje:
a/uhradiť dodávateľovi cenu za odobraté stravovacie poukážky,

b/informovať svojich zamestnancov o možnostiach použitia stravovacích poukážok v súlade s ustanoveniami tejto
zmluvy a v nadväznosti na platné právne predpisy,
c/oboznámiť zamestnancov so zoznamom stravovacích zariadení, ktorý mu bol poskytnutý dodávateľom, ako i s
prípadnými zmenami,
d/odovzdať jednorázovo najneskôr do 31.01. nespotrebované stravovacie poukážky za predchádzajúci rok
dodávateľovi na výmenu za stravovacie poukážky pre nový kalendárny rok,
e/k súhlasu dodávateľovi s ďalším spracovaním osobných údajov pre potreby plnenia tejto zmluvy v zmysle
Zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Čl. VIII.
LEHOTA TRVANIA ZMLUVY
Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára na dobu 4 rokov. Zmluva predčasne zaniká momentom, keď súčet súm
všetkých vystavených faktúr dosiahne finančný limit 192.999,- € bez DPH, ktorý je daný v zmysle zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre zvolenú metódu.
Čl. IX.
SANKČNÉ POSTIHY
1.
2.

Dodávateľ uhradí zmluvnú pokutu 0,05 % za každý i začatý deň omeškania dodania predmetu zmluvy
z ceny objednávky.
Objednávateľ uhradí zmluvnú pokutu 0,05% za každý i začatý deň omeškania po splatnosti faktúry z
neuhradenej sumy.
Čl. X.
INÉ DOJEDNANIA

1.
2.
3.

Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla,
ak druhá strana neplní podmienky zmluvy ani po písomnej výzve, s mesačnou výpovednou lehotou, pričom
lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne riešiť rokovaním
v predsporovom konaní. V prípade vzniku sporov budú tieto riešené na úrovni objednávateľa.
Ak dohoda nebude dosiahnutá, zmluvné strany budú postupovať zákonným spôsobom a spor bude riešený
cestou príslušného sudu.
Čl. XI.
OSTATNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.
2.
3.
4.
5.

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa posudzujú podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka.
Zmluvu možno dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov k zmluve podpísanými oboma
zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu, každá zo zmluvných
strán obdrží 2 výtlačky.
Zmluvné strany vyhlasujú, že právne úkony nie sú robené na nátlak, že sa oboznámili s obsahom zmluvy a
s jej obsahom súhlasia a pokladajú ho za dôverný.
Dátum účinnosti zmluvy : od 1.1.2011.

V Bratislave, dňa.22.12.2010

V Banskej Bystrici, dňa 20.12.2010

..............................................................
Ing. Marta Žiaková CSc.
predsedníčka

..............................................................
Ivan Mlynarčík
obchodný riaditeľ

