Z 2019 - 10

Rámcová dohoda č. Z20191748_Z
ÚEZ č. 10/2019

I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 83291 Bratislava, Slovenská republika
00603317
2020887358
nie je platcom
SK356000000001800349037
+421 249253250

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:

Stravovacie poukážky

Kľúčové slová:

stravovacie poukážky, jedálne kupóny, stravné poukážky (gastrolístky)

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:

Stravovacie poukážky

Funkcia
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov objednávateľa
Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v
znení neskorších predpisov
Stravovacie poukážky
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Nominálna hodnota jednej stravovacej poukážky

€

4,00

- odhadovaný počet stravovacích poukážok

ks

48 000

Výška provízie

%

0.00

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Stravovacia poukážka obsahuje

názov a logo dodávateľa

Stravovacia poukážka obsahuje

ochranné prvky používané proti falšovaniu používané pre tlač
cenín

Stravovacia poukážka obsahuje

rok platnosti stravovacej poukážky

Stravovacia poukážka obsahuje

nominálnu hodnotu stravnej poukážky

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:
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Minimum

Maximum

Presne

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Cenová ponuka predmetu zákazky je vrátane dodania stravných poukážok kuriérom.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravovacích poukážok riadne a včas na miesto určenia objednávateľa
určeného v objednávke.
Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.
Odhadovaný počet odberu - 48 000 kusov stravných poukážok na rok 2019.
Stravovacie poukážky sa u dodávateľa budú objednávať priebežne v priebehu platnosti ponuky, na základe čiastkových
objednávok podľa aktuálnych potrieb objednávateľa, nie však jednorazovo.
Dodanie stravovacích poukážok v pracovných dňoch od 08.00 - 12.00 hod.
Odovzdanie a prevzatie zákazky sa uskutoční podpísaním a prevzatím dodacieho listu oprávnenými osobami obidvoch strán.
Lehota dodania tovaru je najneskôr do 2 (dva) kalendárnych dní odo dňa doručenia čiastkovej objednávky.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť predpokladané množstvo zákazky.
Hodnota zákazky po zadaní odhadu počtu stravovacích poukážok je 192 000,00 Eur bez DPH.
Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátenia nevyužitých stravných poukážok.
Pri Rámcovej dohode - periodicita zasielania Čiastkových výziev na plnenie Objednávateľom počas platnosti Rámcovej
dohody - najviac 1x mesačne
Názov

Upresnenie

Doba platnosti stravovacích
poukážok

do konca kalendárneho roka, v ktorom bola vydaná

Interval objednávania stravovacích
poukážok

podľa potrieb objednávateľa, nie však jednorazovo

Doba účinnosti zmluvy

1 rok alebo do vyčerpania zazmluvneného množstva

2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava III

Obec:

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Ulica:

Junácja č.1

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:
Jednotka:

ks

Požadované maximálne
množstvo:

48000,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. 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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 191 923,20 EUR
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4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 191 923,20 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 3.5, 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 23.01.2019 09:08:01
Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
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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