
Dokument je prílohou protokolu o priebehu zadávania zákazky č. Z202016343

Príloha č.1: Zmluvný formulár zákazky

1.2    Dodávateľ:

1.1    Objednávateľ:

SídloIČONázov

Múzejná 2, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika36087041Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede

SídloIČONázov

I. Zmluvné strany

Kálov 356, 01001 Žilina, Slovenská republika36391000DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Tovar; SlužbaDruh/y:

2.1    Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky:

Kľúčové slová:

Nákup   stravných poukážokNázov:

stravné poukážky, stravné lístky

II. Opisný formulár predmetu zákazky

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

2.2    Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky:

Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážokPoložka č.1:

Funkcia

Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov objednávateľa. Poskytovanie predmetu zákazky
musí byť v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

4,50EurNominálna hodnota jednej stravnej poukážky

23002000ksMnožstvo

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

názov a logo dodávateľaStravná poukážky obsahuje

ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných
papierov

Stravná poukážky obsahuje

rok platnosti stravnej poukážkyStravná poukážky obsahuje

nominálnu hodnotu stravnej poukážkyStravná poukážka obsahuje

minimálne do konca kalendárneho roka, v ktorom boli
vydané

Doba platnosti stravných poukážok

Názov

2.3    Osobitné požiadavky na plnenie:

Vrátane dopravy na adresu sídla objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných poukážok riadne a
včas na adresu sídla objednávateľa.

Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ do 2 dní od doručenia objednávky.
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Podanie objednávky na dodanie stravných poukážok môže objednávateľ zadať prostredníctvom internetu, poštou, emailom alebo
telefonicky.

Plnenie sa uskutoční na základe čiastkových objednávok do vyčerpania zazmluvneného počtu stravných poukážok alebo v prípade
zmeny nominálnej hodnoty stravnej poukážky až do dosiahnutia celkovej ceny za predmet zákazky uvedenej v zmluve.

Celková cena stravnej poukážky je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej poukážky a provízie vyjadrenej v Eur vrátane DPH
(ak dodávateľ je platcom DPH), ktorá do výpočtu vstupuje zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

Nominálna hodnota stravnej poukážky je stanovená v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestných náhradách v platnom znení.

Výška provízie bude vyjadrená percentom z nominálnej hodnoty stravnej poukážky a počas platnosti zmluvy sa meniť nebude.

V provízii sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy, vrátane obstarávacích nákladov, nákladov
na sprostredkovanie, prípadne akékoľvek ďalšie finančné plnenie spojené s plnením zmluvy.

Zmena požadovanej nominálnej hodnoty stravnej poukážky počas doby platnosti zmluvy je právom objednávateľa a deje sa na
základe vystavenej objednávky, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota stravnej poukážky.

Daňový doklad - faktúra za dodané stravné poukážky na základe objednávky bude dodaná objednávateľovi súčasne so stravnými
poukážkami.

Objednávateľ uhradí oprávnene vyfakturovanú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry výhradne prevodným
príkazom na bankový účet dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania platnej sumy z účtu objednávateľa.

Sadzba DPH v % je aktuálna hodnota sadzby DPH.

Dodávateľ nebude účtovať žiadne poplatky iné ako tie, s ktorými ráta zadavánie tejto zákazky.

UpresnenieNázov

najneskôr 31 dní po ukončení ich platnostivrátenie nepoužitých stravných
poukážok

3.1    Miesto plnenia zmluvy:

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

TrnavskýKraj:

Dunajská StredaOkres:

Dunajská StredaObec:

Ulica a číslo: Múzejná č. 2

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

3.5    Druh financovania:

Kúpna zmluva

3.4    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

2300,0000Požadované množstvo:

kusJednotka:

3.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

01.08.2020 13:53:00 - 31.07.2021 13:53:00

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2
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