
Kúpna zmluva č. Z201768163_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Sídlo: Ipeľská 1, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606723
DIČ: 2020928052
IČ DPH: sk2020928052
Číslo účtu: sk6481800000007000134588
Telefón: 0557860101

1.2 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:

Názov: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2018
Kľúčové slová: Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania
CPV: 30199770-8 - Stravné poukážky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2018

Funkcia

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných lístkov 

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 Minimum Maximum Presne

Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky € 3,80

Predpokladané množstvo odobratých stravných 
poukážok ks 32 640

Predpokladaný počet stravných poukážok mesačne 
priemerne ks 2 720

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stravná poukážka obsahuje názov a logo dodávateľa

Stravná poukážka obsahuje ochranné prvky proti falšovaniu 

Stravná poukážka obsahuje nominálnu hodnotu stravného lístka

Stravná poukážka obsahuje rok platnosti stravnej poukážky
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

V prípade ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže,že na relevantnom trhu existuje cena za rovnaké alebo porovnateľné 
plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti  za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, 
resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny 
podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto 
skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním a poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ do 48 hodín od podania objednávky.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných poukážok riadne a včas do sídla objednávateľa, alebo na miesto,
určené v objednávke.

Fakturácia sa bude uskutočňovať priebežne za dodané množstvo stravných poukážok podľa čiastkových objednávok.

Dodávka stravných poukážok na základe tejto zmluvy bude prebiehať spôsobom objednávka-faktúra. Podanie objednávky na 
dodanie stravných poukážok môže objednávateľ zadať osobne, poštou, faxom, prostredníctvom internetu.

Celková cena za jednu stravnú poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej poukážky v € a výškou provízie v € 
vrátane DPH a do výpočtov vstupuje zaokrúhlená na štyri desatinných miest.

Provízia dodávateľa pokrýva všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb stravovania objednávateľovi, pokrýva 
najmä všetky náklady dodávateľa spojené s vyhotovením, dodaním stravných poukážok objednávateľovi a všetky ďalšie 
prípadné náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky.

Výška provízie je rozdiel medzi ponúknutou cenou uchádzača za jednu stravnú poukážku a nominálnou hodnotou jednej 
stravnej poukážky a vyjadruje sa v % z nominálnej hodnoty stravnej poukážky a je nemenná po celú dobu trvania zmluvného 
vzťahu.

Nominálnu hodnotu jednej stravnej poukážky určil objednávateľ v súlade so zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v 
znení neskorších predpisov

Celková cena na úhradu za dodané stravné poukážky bude vo faktúre uvedená ako súčin počtu dodaných stravných poukážok
a celkovej ceny za stravnú poukážku vypočítanej podľa predchádzajúcich bodov. Takto vypočítaná suma v € bude 
zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 14 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.

Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.

Nahradenie vrátených nepoužitých stravných lístkov dodávateľom je právom objednávateľa a prebehne vrátením finančnej 
čiastky objednávateľovi do 3 pracovných dní, rovnajúcej sa nominálnej hodnote vrátených stravných lístkov.

Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi vrátené nepoužité stravné poukážky dodaním stravných poukážok na nové 
obdobie objednávateľovi v rovnakej nominálnej hodnote do 3pracovných dní od ich vrátenia.

Vrátenie finančných prostriedkov za nepoužité stravné lístky na účet objednávateľa, resp. dodanie stravných lístkov na nové 
obdobie objednávateľovi v rovnakej nominálnej hodnote uskutoční dodávateľ najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia 
nepoužitých stravných lístkov.

Objednávateľ má pre účel tejto zmluvy vyčlenené obmedzené množstvo finančných prostriedkov a vyhradzuje si právo od tejto
zmluvy odstúpiť v prípade, že ponúknutá výška provízie bude vyššia ako 1,5%.

Zmluvné strany sa dohodli, že množstvá odobratých stravných poukážok sú len pravdepodobné a skutočne odobraté 
množstvo závisí od potrieb objednávateľa. Zmluva zanikne uplynutím času aj keby objednávateľ neodobral pravdepodobné 
minimálne alebo maximálne množstvo.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať zmenu nominálnej hodnoty stravnej poukážky počas trvania 
zmluvy, uvedením zmenenej výšky nominálnej hodnoty v objednávke. Dodávateľ je povinný zmenu akceptovať. Výška 
dohodnutej provízie určená v % sa zmenou nominálnej hodnoty nemení.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia niektorého záväzku 
prevzatého dodávateľom.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nepostúpi pohľadávku z toho zmluvného vzťahu inému subjektu bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.Písomná zmluva o postúpení pohľadávky dodávateľa inému subjektu bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatná.

Názov Upresnenie

Doba platnosti stravných lístkov Do konca roka, v ktorom boli vydané.Poukážky pre XI.a XII.mesiac s platnosťou aj v 
ďalšom roku 

Vrátenie nepoužitých stravných 
lístkov najneskôr 31 dní po ukončení ich platnosti
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Interval objednávania stravných 
lístkov 1x mesačne alebo podľa prevádzkových potrieb objednávateľa

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Ulica: Ipeľská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.01.2018 00:00:00 - 31.12.2018 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cena celkom
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 123 945,11 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 123 945,11 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.12.2017 13:54:00

Objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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