Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
pre zamestnancov objednávateľa
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269, ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka, zákon
č. 513/1991 Zb. v nadväznosti na ustanovenie § 152 Zákonníka práce v platnom znení
medzi týmito zmluvnými stranami:
Čl. 1. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
Osoby jednať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Fax:
E-mail:
WEB:

Stredná odborná škola dopravná
Konštantínova 2, 080 01 Prešov
17 078 440
2021283473
Mgr. Jozef Labanc, riaditeľ školy
Mgr. Jozef Labanc, riaditeľ školy
Mgr. Jozef Labanc, riaditeľ školy

051 / 77 232 87
051 / 77 232 79
sosdpo@azet.sk
www.sosdpo.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
Dodávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
Osoby jednať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Zapísaný v OR:
Zapísaný v registri:
Číslo zápisu:

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674
2020321864
Ing. Štefan Petrík, konateľ spoločnosti
Ing. Štefan Petrík, konateľ spoločnosti
Ing. Štefan Kováč, vedúci AT úseku
Sberbank Slovensko, a.s.
02/32 55 35 98
02/55 56 87 71
sekretariat@chd.sk
Okresný súd Bratislava I
Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sro., Vložka č.: 9085/B

(ďalej len „dodávateľ“)
Čl. 2. Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov
– poukážok (ďalej len „stravné lístky“) dodávateľa pre zamestnancov objednávateľa
v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 Zákonníka práce vo vybraných stravovacích
zariadeniach zmluvných partnerov, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať a v zmysle

výsledku verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku VO č. 237/2014 dňa
04.12.2014 pod číslom 29366 - WYS, na predmet zákazky: „Zabezpečenie
stravovania formou stravných lístkov pre SOŠ dopravnú Prešov“.
2.

Stravné lístky dodávateľa budú označené logom „Cheque Dejeuner“ nezameniteľným
s logom iných dodávateľov. Stravné lístky sú chránené ochrannými prvkami označené
kalendárnym rokom ich platnosti a príslušnou nominálnou hodnotou.

3.

Predpokladaný odber stravných lístkov počas trvania zmluvného vzťahu, t. j. 12
mesiacov, je 11 000 ks.

Čl. 3. Termín a miesto plnenia zmluvy
1.

Termín plnenia: zmluva je uzatvorená na obdobie 12 mesiacov.

2.

Dodávateľ doručí stravné lístky do 72 hodín od doručenia objednávky, ktorá bude
dodaná (poštou, faxom, e-mailom, alebo telefonicky), v ktorej bude spresnený počet
objednaných stravných lístkov. Pri objednávaní stravných lístkov telefonicky musí
objednávateľ doručiť v lehote 1 pracovného dňa dodávateľovi dodatočne objednávku
faxom alebo e-mailom.

3.

Stravné lístky budú dodávané 1x mesačne.

4.

Miesto dodania predmetu zmluvy: Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2,
080 01 Prešov.

Čl. 4. Cena
1.

Cena za požadované služby je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou vykonáva zákon
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.

Odmena (provízia) za poskytnutie služby je 1,60 % = 0,0512 EUR
z nominálnej hodnoty stravného lístka (1 ks).
DPH z odmeny je 20 % t. j. 0,01024 EUR.
Celková cena s DPH za 1 stravný lístok s nominálnou hodnotou 3,20 EUR vrátane
odmeny (provízie) dodávateľa za poskytnutie služby je 3,26144 EUR.
Celková cena s DPH za 11 000 ks stravných lístkov s nominálnou hodnotou 3,20 EUR
vrátane odmeny (provízie) dodávateľa za poskytnutie služby je 35 875,84 EUR.
(Zaokrúhľovanie: pri % a EUR na 5 desatinných miest.)

3.

Dodávateľ poskytne odberateľovi požadované nominálne hodnoty stravných lístkov 3,20
EUR. V prípade zmeny požiadavky odberateľa, dodávateľ poskytne akúkoľvek hodnotu
stravných lístkov.

Čl. 5. Možnosť a spôsob úpravy
1.

Cena určená v článku IV. Obsahuje všetky náklady spojené s obstaraním a dodávkou do
sídla objednávateľa, t. z. sumár všetkých položiek súvisiacich s poskytovanou službou.

Žiadne iné náklady si dodávateľ v rámci plnenia tejto zmluvy od objednávateľa
uplatňovať nebude.
2.

Cena je záväzná a nemenná počas trvania celého zmluvného vzťahu.

3.

Dohodnutú cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov, vždy len
po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona čl. 18/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov.

Čl. 6. Platobné podmienky a fakturácia
1.

Predmet zmluvy bude financovaný z rozpočtu objednávateľa.

2.

Objednávateľ nebude poskytovať na plnenie zmluvy preddavky.

3.

Platby sa budú realizovať formou bezhotovostného platobného styku na základe
predloženej faktúry na základe objednávok objednávateľa.

4.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní.

5.

Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť na doplnenie neúplnú faktúru, alebo na
prepracovanie faktúru, ktorá by nebola v súlade s dodacím listom alebo by nemala
náležitosti daňového dokladu s upravenou novou lehotou splatnosti doplnenej faktúry.

Čl. 7. Zmluvné pokuty
1.

V prípade omeškania dodávateľa s dodaním stravných lístkov v lehote dohodnutej v tejto
zmluve zaplatí dodávateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty
nedodaných lístkov za každý deň omeškania.

2.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry nad dobu jej splatnosti má
dodávateľ právo požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu – úrok z omeškania vo
výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 8. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) oznámiť dodávateľovi mená osôb poverených k prevzatiu stravných lístkov,
b) informovať svojich zamestnancov o možnostiach použitia stravných lístkov v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy a v nadväznosti na platné právne predpisy,
c) bezodplatne odovzdať najneskôr do 31.1. nasledujúceho roku po dobe splatnosti
lístkov, nespotrebované stravné lístky dodávateľovi na výmenu za stravné lístky
pre nový kalendárny rok,
d) uhradiť dodávateľovi cenu za odobraté stravné lístky,
e) dať dodávateľovi súhlas s ďalším spracovaním osobných údajov pre potreby plnenia
tejto zmluvy v zmysle Zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
2. Dodávateľ sa zaväzuje:

a)
b)
c)

3.

odovzdať objednávateľovi objednané množstvo stravných lístky a vystaviť faktúru –
daňový doklad o nákupe stravných lístkov,
možnosť bezodplatnej výmeny nespotrebovaných stravných lístkov za stravné lístky
pre ďalší kalendárny rok do 31.1.nasledujúceho roku po dobe platnosti lístkov,
k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov objednávateľa pre potreby plnenia tejto
zmluvy v zmysle Zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.

Všetky zmeny v osobných údajoch zmluvných strán, ako i zmeny týkajúce sa predmetu
zmluvy sú účastníci tohto zmluvného vzťahu povinní druhej zmluvnej strane
bezodkladne písomne ohlásiť
Čl. 9. Ukončenie zmluvy

1.

K ukončeniu zmluvy môže dôjsť pred termínom jej plnenia (ukončenia) písomnou
dohodou oboch zmluvných strán výpoveďou alebo odstúpením podľa ustanovení
Obchodného zákonníka.

2.

Výpovedná lehota je 1 – mesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po doručení výpovede.

3.

Pri podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
od tejto zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením povinnosti je akékoľvek porušenie
ustanovení tejto zmluvy.

Čl. 10. Riešenie sporov
1.

Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadný spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s
touto zmluvou, bude v prvej etape riešený na úrovni štatutárneho zástupcu. Ak dohoda
nebude dosiahnutá, zmluvné strany budú postupovať zákonným spôsobom a spor bude
riešený cestou príslušného súdu.

2.

V prípade poškodenia stravných lístkov pri dodávke zo strany dodávateľa má
objednávateľ právo na výmenu stravných lístkov za nové stravné lístky.

3.

Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie stravných lístkov v prípade, že nespĺňajú
ním požadované podmienky (nominálnu hodnotu počet kusov) alebo budú poškodené.
Dodávateľ musí urobiť nápravu do 24 hodín od zistenia pochybenia dodávky stravných
lístkov a doručiť nové stravné lístky.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
2. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné iba formou písomného dodatku zmluvných strán,
ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy so súhlasom oboch zmluvných strán.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli, s jej obsahom súhlasia, pokladajú ho
za dôverný a zaväzuje sa neinformovať o jej obsahu tretie strany bez písomného
súhlasu druhého zmluvného partnera, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ
obdrží po jej podpise rovnako dve vyhotovenia.
5. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná
v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Prešove, dňa: 8.1.2015

V Bratislave, dňa: 8.1.2015

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

.............................................
Mgr. Jozef Labanc
riaditeľ školy

.............................................
Ing. Štefan Petrík
konateľ spoločnosti

