Kúpna zmluva č. Z201721019_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

Obec Cernina
Cernina 65, 09016 Cernina, Slovenská republika
00330388
2020808559

+421907991406

Dodávateľ:
Obchodné meno:

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Sídlo:

Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31396674

DIČ:

2020321864

IČ DPH:

SK2020321864

Číslo účtu:

SK5131000000004110023703

Telefón:

0232553564

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.2

Názov:

stravné poukážky

Kľúčové slová:

stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných poukážok

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• 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 Z.z. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

stravná poukážky obsahuje

názov a logo dodávateľa

stravná poukážka obsahuje

ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných
papierov

stravná poukážka obsahuje

rok platnosti stravnej poukážky

stravná poukážka obsahuje

nominálnu hodnotu stravnej poukážky

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Minimum

Maximum

Presne

Vrátane dopravy na miesto plnenia .
Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných poukážok riadne a včas do sídla objednávateľa.
Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ do 24 hodín od podania objednávky.
Dodávka stravných poukážok na základe zmluvy bude prebiehať spôsobom objednávka-faktúra. Podanie objednávky na
dodanie stravných poukážok môže objednávateľ zadať prostredníctvom e-mailu.
Daňový doklad - faktúra za všetky objednané stravné poukážky bude doručený objednávateľovi spolu so stravnými
poukážkami v zmysle právnych predpisov.
Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 21. kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry výhradne prevodným
príkazom.
Celková cena fakturovaná za dodané stravné poukážky na základe jednotlivých objednávok bude pozostávať z ceny
nominálnej hodnoty objednaného množstva stravných lístkov.
Každá zo zmluvných strán má právo túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu s trojmesačnou výpovednou dobou, ktorá
začína plynúť od prvého dňa v mesiaci, nasledujúcom po doručení výpovede.
Zmena nominálnej hodnoty stravnej poukážky počas trvania zmluvného vzťahu je právom objednávateľa a vykoná sa na
základe vystavenej objednávky, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota stravnej poukážky.
Predmet plnenia bude dodávaný po častiach 1 krát mesačne na základe jednotlivých objednávok. Objednávateľ má právo v
objednávke spresniť počet stravných poukážok podľa skutočnej spotreby počas trvania zmluvy.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodené stravné poukážky, resp. zásielku. Výška storno poplatkov, ktorú si
môže nárokovať poskytovateľ je vo výške 0% z hodnoty takto vrátených neplatných stravných poukážok.
Názov

Upresnenie

vrátenie nepoužitých stravných
poukážok

najneskôr 31 dni po ukončení ich platnosti

interval objednania stravných
poukážok

mesačne

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Svidník

Obec:

Cernina

Ulica:

Cernina 65

Čas / lehota plnenia zmluvy:
11.05.2017 10:00:00 - 31.12.2018 14:48:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

stravná poukážka v nominálnej hodnote 3,50 €

Požadované množstvo:

5660,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 19 790,19 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 19 790,19 EUR
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V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.05.2017 08:24:04
Objednávateľ:
Obec Cernina
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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