Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541857_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Mesto Vrbové

Sídlo:

gen. M.R. Štefánika 15/4, 92203 Vrbové , Slovenská republika

IČO:

313190

DIČ:

2020531040

IČ DPH:

000000000000000

Číslo účtu:

SK78 0200 0000 0000 2712 7212

Tel:

0421337350623

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

Tel:

0903432026

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok

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:
• zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok (stravovacia poukážka, jedálny kupón, stravný
kupón, gastrolístkov).
• Je to zabezpečenie náhradnej formy stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa v stravovacích zariadeniach
prevádzkovateľov oprávnených na poskytovanie stravovacích služieb a akceptujúcich stravné poukážky uchádzača.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

nominálna hodnota jednej poukážky

€

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Stravná poukážka musí obsahovať

názov a logo dodávateľa

Stravná poukážka musí obsahovať

ochranné prvky proti falšovaniu

Stravná poukážka musí obsahovať

rok platnosti stravnej poukážky

Stravná poukážka musí obsahovať

nominálnu hodnotu stravnej poukážky
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Minimum

Maximum

Presne
3,50

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Interval opakovaných plnení každý mesiac pri rámcovej dohode. Dodávateľ bude doručovať stravné lístky na základe písomnej
objednávky spravidla jedenkrát mesačne, priamo do sídla odberateľa na adresu uvedenú v objednávke.
Dodávateľ je povinný umožniť odberateľovi zadávať objednávky aj v iných frekvenicách.
Nahradenie vrátených nepoužitých stravných poukážok dodávateľom je právom objednávateľa a prebehne buď vrátením finančnej
čiastky objednávateľovi, rovnajúcej sa cene vrátených stravných poukážok alebo dodaním stravných poukážok na nové emisné
obdobie objednávateľovi v rovnakej nominálnej hodnote
Požadujeme dodanie objednaného množstva stravných poukážok do sídla objednávateľa alebo na iné miesto určené
objednávateľom.
Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ do troch pracovných dní od podania objednávky.
Podanie objednávky na dodanie stravných poukážok môže objednávateľ zadať osobne, poštou, faxom alebo prostredníctvom
internetu.
Celková cena za stravnú poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej poukážky v eurách a výškou poplatku za
poskytnuté služby v eurách vrátane DPH a do výpočtov vstupuje zaokrúhlená na štyri desatinné miesta.
Poplatok za poskytnuté služby (PPS) pokrýva všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb stravovania prostredníctvom
stravných poukážok, zahŕňa províziu dodávateľa, dane, balenie, poistenie, storno poplatky za vrátenie alebo výmenu, distribúciu, a
všetky ďalšie náklady.
Výška poplatku za poskytné služby (PPS) sa vyjadruje percentom z nominálnej hodnoty stravnej poukážky a je nemenná po celú
dobu platnosti zmluvného vzťahu.
Výška PPS v percentách (VPPS%) sa po ukončení súťaže a uzavretí zmluvy stanoví s presnosťou na 4 desatinné miesta na základe
nasledovného vzorca: VPPS% = (((CCSP - CNHSP) : CNHSP) : 1,2) × 100.
CCSP - Celková cena stravných poukážok v € vrátane DPH - je výsledná celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH, ktorá vzíde z
verejného obstarávania.
CNHSP - Celková nominálna hodnota stravných poukážok, ktoré sú predmetom tejto zákazky (CNHSP = 3,50 € × 15 000 = 52 500
€).
Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky je stanovená v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov.
Objednávateľ si vyhradzuje právo upravovať požadovanú nominálnu hodnotu stravnej poukážky v súlade so zákonom č. 283/2002
Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravných poukážok sú započítané do poplatku za poskytnuté služby.
Celková cena fakturovaná za dodané stravné poukážky na základe jednotlivých objednávok bude pozostávať
1. z ceny nominálnej hodnoty objednaného množstva stravných poukážok
2. z ceny poplatku za poskytnuté služby
3. z DPH z ceny poplatku za poskytnuté služby, ak je dodávateľ platcom DPH.
Celková cena na úhradu (CCÚ) za dodané stravné poukážky (SP) bude vo faktúre vypočítaná podľa vzorca CCÚ = (nominálna
hodnota SP x množstvo SP) x (1 + VPPS% /100 x 1,2). Takto vypočítaná suma bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
Daňový doklad - faktúra - za objednané stravné poukážky bude dodaný objednávateľovi do troch pracovných dní po
dodaní stravných poukážok podľa objednávky.
Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie dohodnutej ceny až po poskytnutí služby v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Dohodnutú cenu odberateľ uhradí bankovým prevodom v prospech bankového účtu dodávateľa podľa skutočne poskytnutých
stravných poukážok.
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia odberateľovi.
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia zálohovej platby.
Názov

Upresnenie

Doba platnosti stravných
poukážok
Doba platnosti stravných
poukážok

1. minimálne do konca kalendárneho roka, v ktorom boli vydané

2.5

2. minimálne od mesiaca septembra distribúcia str. poukážok s platnosťou na nasledujúci kal. rok

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:
Okres:
Obec:

Vrbové

Ulica a číslo:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
14.1.2016 0:00:00 - 31.12.2016 0:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 15000,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 52 000,00 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 31.12.2015 13:08:00
Objednávateľ:
Mesto Vrbové
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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