		 

G. NÁVRH ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
ZMLUVA číslo:
o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta uzatvorená v súlade s ustanovením § 269, odseku 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  a v náväznosti na ustanovenie §152 Zákonníka práce  medzi týmito zmluvnými stranami:

Názov spoločnosti:		........................................................		 
Sídlo:				......................................................
Zastúpená: 			........................................................
Osoba splnomocnená konateľom k podpisu: ......................................
 
IČO: 				........................................................
DIČ: 				........................................................
IČ DPH:  			........................................................
Register: 			........................................................
Peňažný ústav: 			........................................................
číslo účtu: 			......................................................
Tel.: 				......................................................
fax:  				......................................................
e-mail: 				........................................................
Ďalej len dodávateľ


Názov spoločnosti: 		Obec Chminianske Jakubovany
Sídlo: 				082 33 Chminianske Jakubovany 82
Zastúpená: 			Jozef Lukáč, starosta obce	
IČO: 				00327158	 
DIČ: 				202543173
Peňažný ústav: 			VÚB a.s.	2256486058/0200
5523-572/0200 
Tel.: 				051 7795596
e-mail: 				 obecchjakubovany@mail.t-com.sk
				 chjakubovany.tf@gmail.com
Ďalej len objednávateľ
	  
Adresa doručenia a osoby splnomocnené objednávateľom  k preberaniu stravných lístkov:  
Adresa doručenia:     Obec Chminianske Jakubovany, 082 33 Chminianske Jakubovany 82  
Meno: 				doklad totožnosti: 
Meno:  				doklad totožnosti: 
			
Miesto objednávania stravných lístkov:
Centrálna distribúcia / Pobočka dodávateľa:  ...................................................


Čl. 1 
PREDMET ZMLUVY

1.	Predmetom tejto zmluvy je dodanie stravných lístkov pre zamestnancov a účastníkov kurzov v rámci projektu „Tréningová firma Chminianske Jakubovany“, podľa požiadaviek objednávateľa.
2.	Stravné lístky sú určené na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa v súlade s ustanovením § 152, ods. 2 Zákonníka práce, vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných dodávateľov, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. Stravovacie poukážky majú zabezpečiť stravovanie zamestnacov a účastníkov kurzov v reštauráciach, jedálňach, bufetoch, lahôdkach a potravinových predajniach na území okresu Prešov.
3.	V súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov sa pod pojmom zabezpečenie stravovania rozumie zabezpečenie podávania jedného najmä teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja za stravné lístky dodávateľa. Za rovnocenné jedlo je možné považovať vegetariánske jedlo (napríklad ovocný tanier, zeleninová misa a pod.). Za hlavné jedlo a nápoj nie je možné považovať tabakové výrobky ani alkoholické nápoje.
4.	Stravné lístky dodávateľa budú označené logom dodávateľa, nezameniteľným s logom iných dodávateľov. Stravné lístky nemajú charakter platobného prostriedku alebo ceniny a sú určené výlučne na podanie stravy. Sú chránené ochrannými prvkami a označené kalendárnym rokom ich platnosti a nominálnou hodnotou.


Čl. 2
FORMA STRAVOVANIA

1.	Zamestnanec objednávateľa je oprávnený  za poskytnuté stravné lístky požadovať vo vybraných stravovacích zariadeniach podanie stravy minimálne v hodnote stravného lístka a nie je oprávnený požadovať výdavok v hotovosti. Rozdiel v cene jedla a nápoja, ktorým je nominálna hodnota stravného lístka presiahnutá, je povinný zamestnanec uhradiť v hotovosti bezodkladne po odbere jedla a nápoja. 


Čl. 3
PLATOBNÉ podmienky a fakturácia

1.	Dodávateľ poskytne objednávateľovi požadovanú nominálnu hodnotu stravného lístka 3,00 €. V prípade zmeny požiadavky objednávateľa, dodávateľ poskytne akúkoľvek hodnotu stravného lístka. 
2.	Stravné lístky budú poskytované objednávateľovi na základe konkrétnych objednávok priebežne, spravidla 1x za mesiac do sídla objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť počet stravných lístkov podľa skutočnej potreby počas trvania zmluvy.
3.	Stravné lístky budú dodané osobne, prípadne kuriérskou službou najneskôr do 3 dní od telefonického alebo faxového príp. e-mailového objednania. V prípade faxového príp. e-mailového objednania sa objednávka považuje za doručenú po jej potvrdení doručenia.
4.	Preddavok objednávateľ neposkytuje. Úhrada finančných prostriedkov za predmet zmluvy sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet dodávateľa. Po dodaní množstva stravných lístkov požadovaného v konkrétnej objednávke a po jej prevzatí zodpovedným zamestnancom objednávateľa, dodávateľ vystaví faktúru.
5.	Splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
6.	Úhrada bankovým prevodom je zrealizovaná až po pripísaní predmetnej sumy na účet dodávateľa.
7.	V prípade nedodržania lehoty dodania stravných lístkov zaplatí dodávateľ zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty stravných lístkov, za každý aj začatý deň omeškania.
8.	V prípade, že objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v termíne splatnosti faktúry, dodávateľ je oprávnený objednávateľovi vyúčtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý, aj začatý deň omeškania a objednávateľ je povinný tento úrok uhradiť.
9.	Ak klient mešká s úhradou faktúr pravidelne po sebe 3 mesiace, dodávateľ je oprávnený zmeniť spôsob úhrady z faktúry na predfaktúru, alebo hotovosť. 
					

Čl. 4
 Cena 
Cena za poskytovanú službu je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
	Obstarávacie náklady – výška provízie za poskytnutie služby je ............... % z nominálnej hodnoty stravného lístka. 

Podrobný rozpis ceny pri predpokladanom počte 2671 ks stravných lístkov



Provízia (odmena dodávateľ) za dodanie 1 ks stravného lístka je ............% z nominálnej         hodnoty 3,00 €.  Cena je vyjadrená v € bez DPH:                                                         
.................. €
20 % DPH z odmeny dodávateľa:
................... €
Provízia (odmena dodávateľa) vrátane DPH:	
................... €
Manipulačný poplatok bez DPH:
................... €
20 % DPH z manipulačného poplatku:
................... €
Manipulačný poplatok vrátane DPH
................... €
Cena poštovného a poistného bez DPH:
................... €
20 % DPH z ceny dopravy:
................... €
Cena dopravy vrátane DPH
................... €
Cena balenia bez DPH:
................... €
20 % DPH z ceny balenia:
................... €
Cena balenia vrátane DPH
................... €
Cena osobného doručenia bez DPH:
................... €
20 % DPH z ceny osobného doručenia:
................... €
Cena osobného doručenia vrátane DPH
................... €
Cena ostatných nákladov bez DPH:
................... €
20 % DPH z ceny ostatných nákladov:
................... €
Cena ostatných nákladov vrátane DPH
................... €
Celková cena za poskytované služby vrátane DPH (v prepočte na 1 ks stravného lístka):
................... €
Celková cena za poskytované služby vrátane DPH
(v prepočte na 2671 ks stravných poukážok):
................... €
Celková cena za poskytované služby vrátane DPH a nominálnej hodnoty
(v prepočte na 2671 ks stravných poukážok, nominálnej hodnoty 3,00 €):
.................. €
3.  Zmluvná cena je záväzná a nemenná počas trvania zmluvy. Súčasťou predmetu zákazky na poskytnutie služby /dodávka stravných poukážok/ je doručenie, resp. doprava stravných poukážok na miesto určenia, balenie, poistenie, vystavenie faktúry, prípadne akékoľvek ďalšie plnenie spojené s plnením predmetu tejto zákazky.
	4.  	Cena určená v bode 2 tohto článku obsahuje cenu za celú poskytovanú službu, t. z. sumár všetkých položiek. Žiadne iné náklady si dodávateľ účtovať nebude.

				

Čl. 5
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ sa zaväzuje:
	Uhradiť dodávateľovi fakturovanú sumu.

Informovať svojich zamestnancov o možnostiach použitia stravných lístkov v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a v nadväznosti na platné právne predpisy.	
Oboznámiť zamestnancov so zoznamom stravovacích zariadení, ktorý mu bol poskytnutý dodávateľom, ako i s prípadnými zmenami.      
Jednorázovo odovzdať najneskôr do 31 kalendárnych dní po ukončení kalendárneho roka nespotrebované stravné lístky dodávateľovi na výmenu za stravné lístky pre nový kalendárny rok.     
	V prípade zmeny nominálnej hodnoty stravného lístka a počtu stravných lístkov túto zmenu nahlásiť dodávateľovi, najlepšie písomnou formou. 

K súhlasu dodávateľovi s ďalším spracovaním osobných údajov pre potreby plnenia tejto zmluvy v zmysle Zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.  
	Dodávateľ sa zaväzuje:

	Uzatvárať zmluvy o poskytovaní stravovania len s prevádzkovateľmi stravovacích zariadení tak, aby bol splnený   účel stravného lístka a zákona.

Zabezpečiť riadne a nezameniteľné označenie stravovacích zariadení samolepiacimi etiketami so svojim logom.
	Poskytovať aktuálne informácie objednávateľovi o zmenách v systéme zabezpečenia poskytovania stravovania.
	Odovzdať daňový doklad pri, resp. po úhrade ceny stravných lístkov o jej zaplatení pre účely účtovníctva.
	Na požiadanie objednávateľa poskytnúť aktualizovaný „Zoznam zmluvných stravovacích zariadení“, ktoré poskytujú stravovanie zamestnancom objednávateľa.
	K ďalšiemu spracovaniu osobných údajov objednávateľa pre potreby plnenia tejto zmluvy v zmysle Zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
	Všetky zmeny v osobných údajoch zmluvných strán, ako i zmeny týkajúce sa predmetu zmluvy sú účastníci tohto  zmluvného vzťahu povinní druhej strane bezodkladne písomne ohlásiť. 

           

Čl. 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.	Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.10.2013 s platnosťou odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2.	Jednotlivé ustanovenia zmluvy možno meniť na základe dodatku po dohode s druhou zmluvnou stranou. 
3.	Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy vypovedať kedykoľvek písomnou formou. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
4.	Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch,  pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.
5.	Zmluvné strany prehlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy sú obojstranne formulované jasne a zrozumiteľne, čo potvrdzujú svojimi podpismi.




V Chminianských Jakubovanoch dňa .....................          V ............................ dňa ...................		







...........................................................   	           .............................................................	             Jozef Lukáč      
                           starosta                                                       
					



