
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202110232_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trnavské osvetové stredisko
Sídlo: Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 36088285
DIČ: 2021475368
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK2681800000007000490777
Telefón: 0335511187

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Up Slovensko, s. r. o.
Sídlo: Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
Bankové spojenie: IBAN: SK4281000001150271130237
Telefón: 0232553564

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. 
Kľúčové slová: stravné lístky, dodávka stravných poukážok
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 stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. 

Funkcia

Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nominálna hodnota stravného lístka eur 5,10

Predpokladané množstvo ks 2200

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stravný lístok musí obsahovať názov a logo dodávateľa

Stravný lístok musí obsahovať ochranné prvky proti falšovaniu 

Stravný lístok musí obsahovať rok platnosti

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Celková cena stravného lístka je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravného lístka a provízie vyjadrenej v eurách vrátane 
DPH (ak dodávateľ je platcom DPH), ktorá do výpočtu vstupuje zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. 
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Nominálna hodnota stravného lístka je stanovená v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestných náhradách v platnom znení.

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

V provízii sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s vyhotovením a dodaním stravných lístkov objednávateľovi.

Celková cena objednaných stravných lístkov bude vo faktúre zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

Objednávateľ uhradí oprávnene vyfakturovanú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry výhradne prevodným 
príkazom na bankový účet dodávateľa.

Vrátane dopravy na adresu objednávateľa

Uvedené množstvo stravných poukážok je len pravdepodobné a skutočne odobraté množstvo závisí od aktuálnych potrieb 
objednávateľa v čiastkových objednávkach. Objednávateľ si vyhradzuje právo neodobrať povinné množstvo stravných 
poukážok.

Názov Upresnenie

Doba platnosti stravných lístkov minimálne do konca roka, v ktorom boli vydané

Interval objednávania mesačne od 1.6.2021 do 31.5.2022

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Trnava
Ulica: M.Schneidera, Trnavského 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.06.2021 06:00:00 - 31.05.2022 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 2200,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 214,39 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 214,39 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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.
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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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.05.2021 13:38:01

Objednávateľ:
Trnavské osvetové stredisko
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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