Kúpna zmluva č. Z201813295_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

Základná umelecká škola
Námestie hrdinov 10, 07701 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika
35544651
2021664282
SK0402000000001639934255
0566285980

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Up Slovensko, s. r. o.

Sídlo:

Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31396674

DIČ:

2020321864

IČ DPH:

SK2020321864

Číslo účtu:

SK5131000000004110023703

Telefón:

0232553564

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Kľúčové slová:

Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania

CPV:

55524000-9 - Služby hromadného stravovania pre školy; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Služba; Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Funkcia
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na dobu jedného roka
Technické vlastnosti

Jednotka

Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky

€

Množstvo stravných poukážok na rok

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Stravná poukážka obsahuje

názov a logo dodávateľa

Stravná poukážka obsahuje

ochranné prvky proti falšovaniu

Stravná poukážka obsahuje

rok platnosti stravnej poukážky alebo inak zistiteľné

Stravná poukážka obsahuje

nominálnu hodnotu stravnej poukážky alebo inak zistiteľné

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Minimum

Maximum

Presne
3,40

3000

4000

Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ na základe mesačných objednávok objednávateľa a stravné poukážky
budú dodané priamo do sídla objednávateľa.
Podanie objednávky na dodanie stravných poukážok môže objednávateľ zadať osobne, poštou, alebo prostredníctvom
internetu.
Plnenie predmetu zákazky sa uskutoční na základe čiastkových objednávok do vyčerpania za zmluvneného počtu stravných
poukážok.
Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ do dvoch pracovných dní od doručenia objednávky.
Celková cena za úhradu za dodané stravné poukážky bude vo faktúra uvedená ako súčin počtu dodaných stravných
poukážok a ceny za stravnú poukážku. Táto vypočítaná suma v EUR bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
Dodávateľ sa zaväzuje v každej faktúre uvádzať rozpis sadzby DPH, jednotkové ceny plnenia bez DPH as DPH, ako aj
celkovú cenu plnenia bez DPH a s DPH.
Provízia dodávateľa pokrýva všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb stravovania objednávateľovi spojené s
vyhotovením a dodaním stravných poukážok do sídla objednávateľa a všetky ďalšie náklady spojené so splnením predmetu
zákazky
Dodávateľ nebude objednávateľovi účtovať už žiadne ďalšie sumy, poplatky či provízie, iné ako dohodnuté a uvedené v
zmluve.
Objednávateľ má právo v priebehu trvania zmluvného vzťahu, v prípade legislatívnych zmien požadovať zmenu nominálnej
hodnoty stravnej poukážky a dodávateľ je povinný zmenu akceptovať. Výška dohodnutej provízie sa zmenou nominálnej
hodnoty stravnej poukážky nemení.
Výmena – vrátenie nepoužitých stravných poukážok bude možné do 31.1.2019
Zmluvné strany sa dohodli, že minimálne a maximálne množstvá odobratých poukážok sú len informatívne a skutočne
odobraté množstvo závisí od potrieb objednávateľa. Zmluva zanikne 31.03.2019 aj keby objednávateľ neodoberal
predpokladané minimálne a maximálne množstvo stravných poukážok.
Dodávateľ akceptuje úhradu za poskytnutie služby formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry vystavanej
dodávateľom a zaslanej odberateľovi bez poskytnutia záloh a preddavkov.
Objednávateľ si vyhradzuje právo 30 dňovej splatnosti úhrady faktúry.
Názov

Upresnenie

Doba platnosti stravných poukážok

minimálne do konca roka, v ktorom boli vydané

Právo objednávateľa na vrátenie
nepoužitých stravných poukážok
dodávateľovi

najneskôr 31 dní po ukončení ich platnosti

Interval objednávania stravných
poukážok

raz mesačne

2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Trebišov

Obec:

Kráľovský Chlmec

Ulica:

Námestie hrdinov 10

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.04.2018 08:55:00 - 31.03.2019 00:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

zákazka
Strana 2 z 3

Požadované množstvo:
3.4

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 13 598,64 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 598,64 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.03.2018 09:38:02
Objednávateľ:
Základná umelecká škola
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Up Slovensko, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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