
Kúpna zmluva č. Z202123064_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
Sídlo: Malacká cesta 63, 90218 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 30801397
DIČ: 2022140483
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK46 8180 0000 0070 0028 6717
Telefón: 033 6482 111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo: Kálov 356, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36391000
DIČ: 2020104449
IČ DPH: SK2020104449
Bankové spojenie: IBAN: SK2109000000000423613757
Telefón: +421415076301

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Darčekové poukážky 2022
Kľúčové slová: poukážky, darček, darčekové poukážky pre zamestnancov, darčeková poukážka
CPV: 30199750-2 - Poukážky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Darčekové poukážky 2021

Funkcia

Poukážky sú vo forme darčekových kupónov vydávané podľa grafických návrhov uchádzačov zodpovedajúce všeobecne 
právnym predpisom na kvalitu a hygienu tlače a predpismi o ceninách.

Univerzálne využitie darčekových poukážok - kultúrne a športové podujatia, nákup drogérie, kozmetiky, elektroniky, kníh, 
oblečenia, obuvi, vzdelávanie, wellnes, príp. iné ďalšie využitie

Darčekové poukážky v 2 hodnotách.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Požadovaná nominálna hodnota darčekových poukážok 
v hodnote 10,00 € ks 3963

Požadovaná nominálna hodnota darčekových poukážok 
v hodnote 1,00 € ks 25

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Univerzálne použitie na kultúrne a športové podujatia, 
nákup cukroviniek, elektroniky, drogérie, kozmetiky, 
kníh, oblečenia, liekov, obuvi, vzdelávanie, wellnes a 
ďalšie možné použitie

Poukážky budú zodpovedať platným právnym 
predpisom o ceninách 
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Poukážky budú zviazané ( zlepené) do knižky s určeným
počtom nominálnych hodnôt a kusov

Každá knižka bude mať na prednej strane meno 
zamestnanca

Zoznam zamestnancov, počet poukážok v knižke a 
počet knižiek bude doručený po uzatvorení zmluvy

Počet knižiek 348

Platnosť poukážok do 31.12.2022

Počet akceptačných miest minimálne 5000

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Celková cena za predmet zákazky obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s vyhotovením, dodaním darčekových 
poukážok, balením, manipuláciou a ďalšími prípadnými nákladmi.

Objednávateľ požaduje od Dodávateľa predložiť zoznam zazmluvnených prevádzok Dodávateľa do 2 pracovných dní od 
uzavretia zmluvy.

Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledúcom po dni 
dodania tovaru.

Každá knižka s poukážkami bude zviazaná s určeným množstvom a druhom poukážok, vystavená na meno zamestnanca.

Menný zoznam zamestnancov bude doručený po uzatvorení zmluvy.

Cenu za predmet plnenia uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej dodávateľom po odovzdaní predmetu zmluvy ako
celku. Požaduje sa splatnosť faktúry 30 dní od kompletného odovzdania predmetu zákazky. Objednávateľ neposkytuje 
preddavky ani zálohy.

Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho 
súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu 
dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za 
podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

S víťazným uchádzačom bude uzatvorená Sprostredkovateľská zmluva podľa čl. 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v 
spojení s § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vrátane dopravy na miesto plnenia

V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo 
porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie 
poskytol, resp. stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech 
ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto 
skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Obec: Pezinok
Ulica: Malacká cesta 63

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
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02.12.2021 08:00:00 - 03.12.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 39 643,10 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 39 643,10 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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.

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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123064

V Bratislave, dňa 25.11.2021 10:08:01

Objednávateľ:
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123064


Zákazka


Identifikátor Z202123064


Názov zákazky Darčekové poukážky 2022


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316821


Dodávateľ


Obchodný názov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.


IČO 36391000


Sídlo Kálov 356, Žilina, 01001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 18.11.2021 9:02:42


Hash obsahu návrhu plnenia kbjIcGxCAfsaArQvUfim8OEeM0cKOLYS/GELE5qgx6Q=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Dodávateľ zabezpečí poskytnutie služby tak ako je uvedené v opise zákazky.


Prílohy:





				2021-11-18T10:02:42+0100

		EKS PDF PODPIS









		2021-11-25T10:08:01+0100
	EKS PDF PODPIS




