Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk – Zmluva
NÁVRH Z M L U V Y č. ......................................
o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov Pohronského múzea
formou stravných poukážok
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Poskytovateľ:
Sídlo:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel : Sro , vložka
č.:9085/b
Oprávnení rokovať:
-vo veciach zmluvných:
-vo veciach organizačných:
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
a
Objednávateľ:
Pohronské múzeum
Bernolákova 20/2, 968 01 Nová Baňa
35985020
2021438452
Štátna pokladnica
SK81 8180 0000 0070 0039 6182

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zastúpený:
Mgr. Katarinou Konečnou, riaditeľkou
Oprávnení rokovať:
- vo veciach zmluvných:
Mgr. Katarína Konečná
- vo veciach organizačných: Ing. Antónia Garajová, ekonómka
(ďalej ako „Objednávateľ“ a spolu s Poskytovateľom ako „zmluvné strany“)

1.

Článok I.
Predmet plnenia a účel Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť poskytovanie stravovania
formou stravných poukážok pre zamestnancov Objednávateľa. Pod pojmom
zabezpečenie poskytovania stravovania sa rozumie podávanie, resp. zabezpečenie
podávania jedného teplého hlavného jedla vrátane nealkoholického nápoja, pričom
teplým hlavným jedlom sa rozumie najmä tepelne upravené hlavné jedlo vrátane
teplej polievky. Tieto služby zahŕňajú obsluhu zákazníkov sediacich pri stole, pulte
alebo boxe, služby spojené s podávaním jedál, v samoobslužných zariadeniach
s poskytnutím miesta bez obsluhy.

2. Predpokladaný počet stravných poukážok na 24 mesiacov je cca 4 500 ks s
nominálnou hodnotou stravnej poukážky vo výške 4,00 €. Objednávateľ si vyhradzuje
právo spresniť počet stravných poukážok podľa skutočnej potreby počas trvania
Zmluvy. V prípade potreby Poskytovateľ prispôsobí nominálnu hodnotu požiadavkám
Objednávateľa. Množstvo odobratých stravných poukážok sa môže meniť v závislosti
od počtu zamestnancov Objednávateľa. Presné množstvá a nominálne hodnoty
stravných poukážok Objednávateľ uvedie v samostatných záväzných objednávkach.
3. Súčasťou predmetnej služby uvedenej v predchádzajúcich ustanoveniach tejto
Zmluvy je aj záväzok Poskytovateľa doručiť stravné poukážky včas, v požadovanej
hodnote a v potrebnom množstve do sídla Objednávateľa, a to vždy do 48 hodín od
doručenia objednávky, ktorá môže byť zaslaná e-mailom, faxom, poštou alebo
uplatnená telefonicky.
4. Hodnota stravnej poukážky je stanovená v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a je možné ju meniť
v závislosti od zmien a doplnení uvedeného zákona a schválení rozpočtu
Objednávateľa na príslušný rok.
Článok II.
Cena a platobné podmienky
1. Za zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravných poukážok vo
vybranej sieti stravovacích zariadení si Poskytovateľ bude/nebude účtovať províziu za
sprostredkovanie služby a doručenie stravných poukážok. Nominálna hodnota
jedného stravného lístka je 4,00 €. Cena za jeden stravný lístok bola dohodnutá na
sumu ............. € .
2. V prípade, ak dôjde k zmene nominálnej hodnoty stravného lístka počas platnosti
tejto zmluvy, nová cena za jeden stravný lístok sa vypočíta nasledovne:
(pôvodná cena za jeden stravný lístok / pôvodná nominálna hodnota jedného
stravného lístka) * nová nominálna hodnota jedného stravného lístka
3. Maximálna zmluvná cena je stanovená na 18 000,00 € vrátane DPH.
4. V cene za poskytnutie služby sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa súvisiace
s plnením predmetu zmluvy (vrátane obstarávacích nákladov, nákladov na
sprostredkovanie, vrátane poplatku za balenie, poistenie, doručenie, prípadne
akékoľvek ďalšie finančné plnenie spojené s plnením tejto zmluvy).
5. Dohodnutú cenu zaplatí Objednávateľ na základe jednotlivých vystavovaných faktúr
bankovým prevodom na vyššie uvedený bankový účet Poskytovateľa, a to v lehote do
30 dní odo dňa doručenia stravovacích poukážok a faktúry.
Článok III.
Doba trvania Zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 24 mesiacov od dátumu jej účinnosti
alebo do vyčerpania finančného limitu 18 000,00 € vrátane DPH podľa toho, čo
nastane skôr.
2. Obe zmluvné strany môžu túto Zmluvu vypovedať iba písomnou výpoveďou, aj bez
udania dôvodu, ktorá musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Platnosť Zmluvy sa
končí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok IV.
Práva a povinnosti Poskytovateľa
1. Poskytovateľ je povinný dodávať stravné poukážky v požadovanej hodnote a
množstve, ktoré si Objednávateľ určí v objednávke.
2. Poskytovateľ je povinný uzatvárať zmluvy so zmluvnými prevádzkovateľmi
stravovacích zariadení a dodávateľmi stravovacích služieb, u ktorých zamestnanci
Objednávateľa budú môcť stravné poukážky použiť. Prevádzky týchto zmluvných
prevádzkovateľov a dodávateľov budú označené samolepiacimi etiketami s logom
Poskytovateľa.
3. Poskytovateľ je povinný do 48 hodín od doručenia objednávky od Objednávateľa
dodať objednané stravné poukážky v požadovanom množstve a nominálnej hodnote
spolu s faktúrou a to priamo na adresu sídla Objednávateľa. Objednané stravné lístky
budú dodané kuriérskou službou zamestnancom Objednávateľa, ktorí sú ním
poverení na prevzatie zásielky.
Článok V.
Práva a povinnosti Objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu za dodané stravné
poukážky v zmysle ustanovenia článku II. ods. 2 Zmluvy v lehote splatnosti, t. j. do 30
dní od doručenia každej jednotlivej faktúry.
2

Objednávateľ je povinný zabezpečiť používanie stravných poukážok v súlade s
platnými právnymi predpismi.

3

Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodené stravné poukážky, resp.
zásielku.

4

Po uplynutí doby platnosti stravnej poukážky má Objednávateľ právo vrátiť
Poskytovateľovi neplatné stravné poukážky, avšak najneskôr však do 15.1. roku
nasledujúceho po roku vyznačenom na stravnej poukážke. Za takto vrátené stravné
poukážky Poskytovateľ uhradí Objednávateľovi sumu rovnajúcu sa nominálnej
hodnote stravnej poukážky, násobenej počtom odovzdaných neplatných stravných
poukážok alebo vymení neplatné stravné poukážky za stravné poukážky s novou
lehotou splatnosti. Výška storno poplatkov, ktorá si môže nárokovať Poskytovateľ je
vo výške 0% z hodnoty takto vrátených neplatných stravných poukážok.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvným stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
2. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú zmluvnú
stranu.
3. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy sú platné len v písomnej forme formou dodatkov, po
ich odsúhlasení a podpísaní oboma zmluvnými stranami.

4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva
a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia
tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.
V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná
strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo
písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo
účinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných
ustanovení tejto Zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá,
pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ
pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
6. Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení a ustanoveniami ostatných všeobecne
záväzných platných právnych predpisov v Slovenskej republike.
7. V prípade zmeny údajov obsiahnutých v záhlaví tejto Zmluvy je zmluvná strana, ktorej
sa zmena týka, povinná to do 14 dní písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany
uvedenú v úvode Zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej
strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto
podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia
nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom, že si túto Zmluvu
pozorne prečítali, celému jej obsahu porozumeli, že túto Zmluvu uzatvárajú bez
akéhokoľvek nátlaku slobodne a vážne, ako prejav ich skutočnej vôle a na znak
súhlasu so znením tejto Zmluvy ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.
9. Prílohami tejto zmluvy sú:
 Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria z cenovej ponuky úspešného
uchádzača.
Poskytovateľ:

Objednávateľ:

V .............................. dňa

V Novej Bani, dňa

Pohronské múzeum
v zast. Mgr. Katarinou Konečnou,
riaditeľkou

