Kúpna zmluva č. Z202123172_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica
Čsl. armády 234/139, 96701 Kremnica, Slovenská republika
00606987
2020536562
SK2020536562 - nie je platiteľ DPH
IBAN: SK37 8180 0000 0070 0028 8237
+421456705152

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Up Déjeuner, s. r. o.

Sídlo:

Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

53528654

DIČ:

2121424228

IČ DPH:

SK2121424228

Telefón:

+421903432027

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Univerzálne darčekové poukážky

Kľúčové slová:

darčekové poukážky

CPV:

30199750-2 - Poukážky; 98390000-3 - Iné služby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Univerzálne darčekové poukážky

Funkcia
Požadujeme, aby sa univerzálne darčekové poukážky dali použiť v širokej sieti obchodných miest (vrátane obchodných sietí
COOP Jednota, Tesco a iné).
Technické vlastnosti

Jednotka

Nominálna hodnota darčekovej poukážky

Eur

5

Počet darčekových poukážok

ks

2983

Uvedený počet darčekových poukážok/kupónov
požadujeme dodať v nasledujúcom zložení:

-

-

Špeciálna väzba kupónov do knižiek: 15 ks darčekových
kupónov v 1 knižke

knižka

198

Špeciálna väzba kupónov do knižiek: 13 ks darčekových
kupónov v 1 knižke

knižka

1

Zoznam obchodných miest, kde je možné použiť
darčekovú poukážku ( minimálne okres Žiar nad
Hronom, Zvolen, Turčianske Teplice)

obchodné
miesta

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

180

Maximum

Presne

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ sa zaväzuje v zmluvnej lehote dodať nový, doposiaľ nepoužitý predmet zmluvy.
Platnosť univerzálnych darčekových poukážok do 31.12.2023.
Darčekové poukážky musia spĺňať všetky legislatívne požiadavky na ceniny, vrátane ochranných prvkov, názvu a loga
dodávateľa, nominálnej hodnoty.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nebude účtovať objednávateľovi žiadne ďalšie poplatky a provízie iné ako tie, ktoré
sú uvedené v zmluve.
Celková cena za predmet zákazky obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s vyhotovením, dodaním darčekových
poukážok, balením a všetky ďalšie prípadné náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky.
Dodanie darčekových poukážok sa uskutoční na základe kúpnej zmluvy, najneskôr do 5.12.2021.
Úhrada faktúry sa uskutoční v mene Euro (€) formou bezhotovostného platobného styku. Dňom úhrady sa rozumie deň, kedy
bola odpísaná fakturovaná suma z účtu odberateľa na účet zhotoviteľa. Odberateľ, resp. kupujúci neposkytuje preddavky
alebo zálohové platby.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V
prípade, ak faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, kupujúci má právo vrátiť faktúru na jej prepracovanie predávajúcemu.
Predávajúci túto faktúru buď opraví, alebo vystaví novú faktúru, v ktorej vyznačí novú lehotu splatnosti a doručí ju kupujúcemu.
Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci,
nasledujúcom po dni dodania tovaru.
Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia odberateľovi. Faktúra bude zaslaná poštou na adresu
odberateľa. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako ,,nižšia cena“) za
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za
takúto nižšiu cenu plnenie poskytol,
resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto rámcovej dohody je viac ako 5 % v
neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie
objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto
rámcovej dohody a nižšou cenou.
Dodávateľovi sa zakazuje postúpiť pohľadávky podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. z tejto
zmluvy vzniknuté na iný subjekt, alebo ich inak scudziť bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka (odberateľa).
Súhlas dlžníka je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky. Pokiaľ budú pohľadávky z tejto zmluvy Dodávateľom postúpené na iný subjekt v rozpore
so zmluvným dojednaním, takýto právny úkon je podľa ustanovenia § 369 Občianskeho zákonníka absolútne neplatný.
Dodávateľ doloží - zoznam obchodných miest, kde je možné použiť darčekovú poukážku (minimálne okres Žiar nad Hronom,
Zvolen, Turčianske Teplice a iné).
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Žiar nad Hronom

Obec:

Kremnica

Ulica:

Ulica Československej armády 234/139

Čas / lehota plnenia zmluvy:
27.11.2021 10:30:00 - 05.12.2021 00:00:00
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3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks, viď OF

Požadované množstvo:

1,0000

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: 14 909,03 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 909,03 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 Z202123172

V Bratislave, dňa 25.11.2021 10:38:03
Objednávateľ:
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Up Déjeuner, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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