Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z202010666

I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky
Názov:

Stravné poukážky

Kľúčové slová:

Stravné poukážky, dodanie stravných poukážok

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

II. Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky

Položka č.1:

Stravné poukážky

Funkcia
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážoch.
Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

nominálna hodnota stravnej poukážky

€

predpokladané množstvo odobratých stravných poukážok

ks

Provízia vrátane DPH a služieb

%

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Stravná poukážka obsahuje

Názov a logo dodávateľa

Stravná poukážka obsahuje
Stravná poukážka obsahuje

Ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných
papierov
Rok platnosti stravnej poukážky

Stravná poukážka obsahuje

Nominálnu hodnotu stravnej poukážky

4,00
7000

8900
1

III. Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Podanie objednávky na dodanie stravných lístkov môže objednávateľ zadať osobne, poštou, faxom, prostredníctvom internetu.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných poukážok riadne a včas do sídla objednávateľa, alebo na miesto,
určené v objednávke.
Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ do 48 hodín od podania objednávky.
Celková cena za jednu stravnú poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej poukážky v € a výškou provízie v € vrátane
DPH a do výpočtov vstupuje zaokrúhlená na 2 (dve) desatinné miesta.
Provízia dodávateľa pokrýva všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb stravovania objednávateľovi, pokrýva najmä
všetky náklady dodávateľa spojené s vyhotovením, dodaním stravných poukážok objednávateľovi a všetky ďalšie prípadné náklady
dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky.
Výška provízie sa vyjadruje percentom z nominálnej hodnoty stravnej poukážky a je nemenná po celú dobu platnosti zmluvného
vzťahu. Výška provízie počas trvania zmluvného vzťahu bude maximálne 1%.
Nominálnu hodnotu jednej stravnej poukážky určil objednávateľ v súlade so zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov.
Celková cena na úhradu za dodané stravné poukážky bude vo faktúre uvedená ako súčin počtu dodaných stravných poukážok a
celkovej ceny za stravnú poukážku vypočítanej podľa predchádzajúcich bodov. Takto vypočítaná suma v € bude zaokrúhlená na dve
desatinné miesta.
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Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry výhradne prevodným príkazom
prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum podpísania platnej
sumy z účtu objednávateľa.
Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.
Každá zo zmluvných strán má právo túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína
plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede.
Zmena nominálnej hodnoty stravného lístka počas trvania zmluvného vzťahu je právom objednávateľa a vykoná sa na základe
vystavenej objednávky, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota stravného lístka.
Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravných lístkov sú započítané do provízie dodávateľa.
Nahradenie vrátených nepoužitých stravných poukážok dodávateľom je právom objednávateľa a prebehne buď vrátením finančnej
čiastky objednávateľovi, rovnajúcej sa cene vrátených stravných poukážok alebo dodaním stravných poukážok na nové emisné
obdobie objednávateľovi v rovnakej nominálnej hodnote .
Predmet plnenia bude dodávaný po častiach – mesačne, na základe jednotlivých objednávok. Objednávateľ má právo v objednávke
spresniť počet stravných poukážok podľa skutočnej potreby počas trvania zmluvy.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodené stravné poukážky, resp. zásielku. Výška storno poplatkov, ktorú si môže
nárokovať poskytovateľ je vo výške 0% z hodnoty takto vrátených neplatných stravných poukážok.
Objednávateľ má pre účel tejto zmluvy vyčlenené obmedzené množstvo finančných prostriedkov a vyhradzuje si právo od tejto
zmluvy odstúpiť v prípade, že ponúkaná výška provízie bude vyššia ako 1%.
Daňový doklad - faktúra - za všetky objednané stravné poukážky v danom mesiaci bude dodaný objednávateľovi do troch
pracovných dní po dodaní stravných poukážok podľa objednávky.
Zmluvné strany sa dohodli, že min. a max. množstvá odobratých stravných poukážok sú len pravdepodobné a skutočne odobraté
množstvo závisí od potrieb objednávateľa. Zmluva zanikne uplynutím času aj keby objednávateľ neodobral pravdepodobné
minimálne alebo maximálne množstvo.
Názov

Upresnenie

Doba platnosti stravných
poukážok
Knižná väzba

minimálne do konca roka, v ktorom boli vydané
viazanie po 20 ks

Právo objednávateľa na
najneskôr do 31 dní po ukončení ich platnosti
vrátenie nepoužitých stravných
poukážok

IV. Zmluvné podmienky
4.1

4.2

Miesto plnenia zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Rimavská Sobota

Obec:

Rimavská Sobota

Čas / lehota plnenia zmluvy:
Čas / lehota plnenia
zmluvy:

4.3

01.06.2020 10:13:00 - 31.05.2022 10:13:00

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

8900,0000

4.4

Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 36027,200 EUR vrátane DPH)

4.5

Druh Všeobecných zmluvných podmienok:
Kúpna zmluva

4.6

Druh financovania:
Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ
Strana 2 z 3

4.7

Druh osobitných ustanovení OPET:
Neuplatňuje sa

V. Kritéria ponuky
Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky:
Hodnotiace kritérium:

Cena s DPH

Váha:

100

VI. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk
Dátum a čas vyhlásenia: 22.05.2020 10:21:43
Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 27.05.2020 10:12:00

VII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
Začiatok elektronickej aukcie:

27.05.2020 10:27:00

Plánované trvanie aukcie:

20

Interval predlžovania konca aukcie:

2
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