Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201913106_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Mierové námestie 1, 01917 Ilava, Slovenská republika
00738344
2020608975
SK2020608975
SK8381800000007000163928
0422831803

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:

Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok

Kľúčové slová:

Stravné poukážky, dodanie stravných poukážok, zabezpečenie stravovania v zmluvných
stravovacích zariadeniach

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok

Funkcia
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných lístkov vo vybraných stravovacích
zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.
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

Nominálna hodnota jedného stravného lístka

€

Predpokladané množstvo stravných lístkov

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Stravný lístok obsahuje:

názov a logo dodávateľa

Stravný lístok obsahuje:

ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných
papierov

Stravný lístok obsahuje:

rok platnosti stravného lístku

Stravný lístok obsahuje:

nominálnu hodnotu stravnej poukážky

Hodnota stravného lístka zahŕňa:

nominálnu hodnotu stravného lístka, náklady spojené s doručením
a dopravou a províziu
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Minimum

Maximum

Presne
4,50

3940

Dodávané v knižnej väzbe (1 väzba obsahuje určený
počet kusov):

20

Počty a miesta poskytovania služieb:

8

1. miesto poskytovania služieb: Okresný súd Bánovce
nad Bebravou

+ priľahlé ulice v okolí 5 km

2. miesto poskytovania služieb: Okresná prokuratúra
Bánovce nad Bebravou

+ priľahlé ulice v okolí 5 km

3. miesto poskytovania služieb: Okresný súd Nové
Mesto nad Váhom

+ priľahlé ulice v okolí 5 km

4. miesto poskytovania služieb: Okresná prokuratúra
Nové Mesto nad Váhom

+ priľahlé ulice v okolí 5 km

5. miesto poskytovania služieb: Okresný súd
Partizánske

+ priľahlé ulice v okolí 5 km

6. miesto poskytovania služieb: Okresná prokuratúra
Partizánske

+ priľahlé ulice v okolí 5 km

7. miesto poskytovania služieb: Okresný súd Prievidza

+ priľahlé ulice v okolí 5 km

8. miesto poskytovania služieb: Okresná prokuratúra
Prievidza

+ priľahlé ulice v okolí 5 km

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nahradenie vrátených nepoužitých stravných lístkov dodávateľom je právom objednávateľa a prebehne buď vrátením
finančnej čiastky objednávateľovi, rovnajúcej sa cene vrátených stravných lístkov alebo dodaním stravných lístkov na nové
emisné obdobie objednávateľovi v rovnakej nominálnej hodnote.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných lístkov riadne a včas do sídla objednávateľa, alebo na miesto
určené v objednávke.
Dodanie stravných lístkov zabezpečí dodávateľ do dvoch pracovných dní od podania objednávky.
Celková cena za jeden stravný lístok je tvorená súčtom nominálnej hodnoty jedného stravného lístka v eurách a výškou
provízie v eurách a nákladov na dopravu v eurách vrátane DPH a do výpočtov vstupuje zaokrúhlená na päť desatinných miest.
Provízia pokrýva všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb stravovania objednávateľovi, pokrýva tiež všetky
náklady dodávateľa spojené s dodaním stravných lístkov objednávateľovi a všetky ďalšie prípadné náklady dodávateľa
spojené napr. s objednaním alebo využívaním predmetu zákazky.
Výška provízie je rozdiel medzi ponúknutou cenou uchádzača za jeden stravný lístok a nominálnou hodnotou jedného
stravného lístku a vyjadruje sa v % z nominálnej hodnoty stravného lístka a je nemenná po celú dobu trvania zmluvného
vzťahu.
Výška provízie v € bez DPH (VP) sa po ukončení súťaže a uzavretí zmluvy stanoví s presnosťou na 5 desatinných miest na
základe nasledujúceho vzorca VP = (4,50 € x VP%) : 100.
Výška provízie sa vyjadruje percentom z nominálnej hodnoty stravného lístka a je nemenná po celú dobu platnosti zmluvného
vzťahu.
CCPZ - Celková cena predmetu zákazky v € vrátane DPH - je výsledná celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH, ktorá
vzíde z verejného obstarávania.
Nominálna hodnota jedeného stravného lístka je stanovená v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v
znení neskorších predpisov.
Zmena požadovanej nominálnej hodnoty stravného lístka počas doby platnosti zmluvy je právom objednávateľa a deje sa na
základe vystavenej objednávky, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota stravného lístka.
Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravných lístkov sú započítané do provízie dodávateľa.
Celková cena na úhradu za dodané stravné lístky bude vo faktúre vypočítaná ako súčin počtu dodaných stravných lístkov a
celkovej ceny za stravný lístok, vypočítanej podľa predchádzajúcich bodov. Takto vypočítaná suma v eurách bude
zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry výhradne prevodným
príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum
odpísania platnej sumy z účtu objednávateľa.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Daňový doklad (faktúra) za všetky objednané stravné lístky v danom mesiaci, bude dodaný objednávateľovi do troch
pracovných dní po dodaní stravných lístkov na miesto plnenia podľa objednávky.
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Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Názov

Upresnenie

Doba platnosti stravných lístkov:

pre obdobie uvedené na stravnom lístku, minimálne do konca kalendárneho roka, v
ktorom bola vydaná.

Právo objednávateľa na vrátenie
nepoužitých stravných lístkov
dodávateľovi:

najneskôr 31 dní po ukončení ich platnosti

Interval objednávania stravných
lístkov:

podľa potrieb objednávateľa, spravidla raz mesačne.

Spôsob objednávania stravných
lístkov:

písomne, elektronicky alebo telefonicky

Vrátanie nepoužitých stravných
lístkov:

najneskôr 31 dní po ukončení ich platnosti

2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Ilava

Obec:
Ulica:
3.2

Mierové námestie 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
26.04.2019 00:00:00 - 30.04.2020 00:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

zákazka

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 17 817,22 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 17 817,22 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 23.04.2019 10:38:03
Objednávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
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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