Smlouva o zajištění služeb k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2020
KUPNí SMLOUVA UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j.: 84/00069892/2019
č.

Článek I.
Smluvní strany
Příjemce:
Středočeská vědecká knihovna

v Kladně, příspěvková

organizace

se sídlem v Kladně, Gen. Klapálka 1 6 4 1 , PSČ 2 7 2 0 1
zastoupenou

Ing. Tomášem Ondráškem, ředitelem

bankovní spojení:
IČ: 0 0 0 6 9 8 9 2
DIČ: C Z 0 0 0 6 9 8 9 2 - neplátce DPH

(dále jen příjemce)
Prodávající:
Název: Edenred CZ s.r.o.
IČO: 2 4 7 4 5 3 9 1
se sídlem Pernerova 6 9 1 / 4 2 , 1 8 6 0 0 Praha 8
zastoupen Nicolasem Eichem, prokuristou

nebo Věrou Zářeckou, na základě plné moci

Kontakt:

(dále jen prodávající)
Článek 2.
Základní ustanoveni
1.

Smluvní strany se dohodly,
(dále jen "kupní

že závazkový vztah založený touto

s m l o u v a " ] se řídí zákonem

kupní smlouvou

č. 8 2 / 2 0 1 2 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů.
2.

Smluvní strany prohlašují,
souladu

se skutečným

že údaje uvedené v záhlaví této kupní smlouvy jsou v

stavem

platným

v době

uzavření

Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených
neprodleně
3.
4.

této

kupní smlouvy.

v záhlaví této

smlouvy

písemně oznámí druhé smluvní straně.

Prodávající

prohlašuje,

podmínkami

veřejné zakázky na "Nákup stravovacích poukázek pro rok 2 0 2 0 " .

prodávající
plnění,

potvrzuje,

že jsou

nezbytné

mu

dohodnutou

se

detailně

že se detailně
známy

k provedení

odbornými

že

znalostmi,
maximální

které

jsou

s

seznámil s rozsahem

veškeré

předmětu

seznámil

technické,

plnění,

nezbytné

k provedení

zadávacími

a povahou

kvalitativní

a že disponuje

kupní cenu uvedenou

veškerými

a jiné

takovou

podmínky
kapacitou

předmětu

v Článku 4. této

předmětu

plnění

smlouvy,

rovněž ve vazbě na jim prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.

a
za

a to

Článek 3.
Předmět smlouvy
1.

Prodávající se zavazuje za sjednanou
dobu trvání této
"stravenky")

2.

Nákup

kupní smlouvy,

kupní cenu pravidelně

dodávat

kupujícímu

do míst provozoven veřejného

stravenek

předpokládaný

bude

realizován

na

- zpravidla kvartálně,

stravovací

po

poukázky (dále jen

stravováni.
základě

dílčích

objednávek

měsíční odběr 1200 ks stravenek v nominální

hodnotě

kupujícího;

100,00 Kč za 1

ks stravenky.
3.

Kupující si vyhrazuje právo v průběhu trvání této smlouvy měnit nominální
stravenky

a

měsíční

počet

objednávaných

zaměstnanců a pracovních a odpracovaných
4.

Prodávající se zavazuje přijmout

stravenek

v

závislosti

hodnotu
na

počtu

dnů.

od kupující do 30 dnů nespotřebované

stravenky po

ukončení doby plnění ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, a to bez jakékoliv sankce.
5.

Kupující se zavazuje stravenky dle této kupní smlouvy převzít do svého vlastnictví
uhradit prodávající dohodnutou

a

cenu dle ČI. 4 této kupní smlouvy.

6.

Kupující i prodávající jsou povinni

7.

Smluvní

nakládat s poukázkami jako s ceninami,

zejména

zajistit jejich ochranu před paděláním a zneužitím.
strany

výslovně

odebírat od prodávajícího

sjednávají,
jakékoliv

že tato

smlouva

množství stravenek.

nezakládá

závazek kupující

Kupující je povinen odebrat

pouze stravenky, které od prodávající objedná vystavením objednávky.
8.

Stravenkou

se dle této smlouvy

A6, opatřená
nominální

bezpečnostními
hodnoty,

provozovnách

rozumí cenina, tištěná

prvky proti

akceptovaná

na papíře přibližně

neoprávněnému

jako

platební

kopírování,

prostředek

formátu

s označením

ve

smluvních

prodávajícího.

4.
Článek UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Doba plněni
1.
2.

Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.
Kupující objednává u prodávajícího

písemně, formou

mailu - objednávky

požadované

množství stravenek dle své potřeby, zpravidla kvartálně. Prodávající je povinen příjem
I

objednávky

potvrdit.

3.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu

4.

Stravenky

počet stravenek dle vystavené objednávky v

pracovních dnech do 3 pracovních dnů.
budou dodány kupujícímu

pouze v pracovní dny v době od 9.00 - 13.00

hodin.
5.

Předáním

dodacího

kupujícího

se má za to, že je řádně splněn závazek prodávajícího

plnění

resp. část plnění

prodávajícímu
6.

listu

Prodávající

a jeho

převzetím

dle této

smlouvy,

a podepsáním
na základě

oprávněními

zástupci

dodat kupujícímu

objednávky

kupujícího,

a

vzniká právo na zaplacení sjednané ceny za dodané stravenky.

se zavazuje dodávat

dle objednávek

stravenky

na adresu

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
pí Lenka Radkovičová, mzdová účetní
Gen. Klapálka 1641, 27201 Kladno

kupujícího:

Článek UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s.
Kupní cena
1.

Stanovená kupní cena je za 1 ks stravenky v nominální
se po dobu trvání této kupní smlouvy

hodnotě

100,00 Kč; předpokládá

měsíční odběr stravenek

cca 1200 ks; (stravenky

jsou osvobozeny od DPH).
1.1. Cena za 1 ks stravenky v hodnotě

100,- KČ se sjednává ve výši: Nominální

hodnota

poukázky 100,00 KČ + provize a cena služeb (např. balení a doprava) ve výši o % tj. o
kč + DPH ve výši 21%.
1.2. Kupní cena za 1 ks stravenky

dle 1.1. je cena nejvýše

veškerých nákladů, rizik, včetně nákladů na distribuci,
možno

překročit

pouze

v případě

změny

- zvýšeni

přípustná

manipulaci

se započtením

a zisku, kterou je

sazby DPH, a to

o částku

odpovídající zvýšení DPH.
1.3. Hodnota

1 ks stravenky

požadavku kupujícího,

dle odst.

1.

být zvýšena

m ůže

přičemž o stejným

na základě

písemného

způsobem, jak je uveden výpočet v bodě

1.1. pak bude zvýšena kupní cena 1 ks stravenky.

Článek 6.
Platební podmínky
1.

Podkladem

2,

Splatnost

pro uhrazení dodávky

stravenek

na základě dílčí objednávky

je daňový

doklad - faktura, který musí být přiložen ke každé dodávce,
faktury

kupujícímu

je 21 kalendářních

na adresu: Středočeská

dnů ode dne jejího
vědecká knihovna

prokazatelného

doručení

v Kladně, p.o., Gen. Klapálka

1461, 272 01 Kladno.
3.

Daňový doklad

- faktura

zákona č. 235/2004
údaje uvedené v
4,

§

před uplynutím

která neobsahuje

Oprávněným

vrácením

lhůty

požadované

faktury

opravená nebo přepracovaná
21 kalendářních

náležitosti
hodnoty,

daňového

dokladu

ve znění pozdějších

dle

§

28

předpisů

a

435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kupující je oprávněn
fakturu,

musí obsahovat

Sb., o dani z přidané

přestává

faktura

dnů od jejího

splatnosti

náležitosti
běžet

lhůta

bude opatřena

doručení

faktury

vrátit

nebo obsahuje
její

p r o d á v a jic ím u

nesprávné

splatnosti.

údaje.

Prodávajícím

novou lhůtou splatnosti, jež činí

kupujícímu.

Součástí daňového

dokladu

-

faktury bude vždy soupis skutečně předaných stravenek, dle objednávky.
5.

Jestliže dojde
platbou

prokazatelně

faktury,

z důvodů

na straně

není kupující po tuto

banky k prodlení

dobu v prodlení

se zaplacením v ni uvedené

částky.
6.

-

Kupující zálohové platby neposkytuje.
bezhotovostním

s proveditelnou

převodem

7. Platbu dle této smlouvy bude kupující hradit

na účet prodávajícího

uvedený

v záhlaví této

smlouvy,

pokud na příslušné faktuře nebude uvedeno jinak.

Článek 7.
Sankce a odstoupení
1.

od smlouvy, výpověd"

Nesplnil prodávající

svůj závazek dodat

dle dílčí objednávky

v potvrzeném

kupujícímu

terminu

objednanou

dodávku

stravenek

dle ČI. 3 odst. 4 řádně a včas, je povinen

zaplatit prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý započatý den

prodlení

až do termínu

dotčeno

právo na náhradu

řádného

splnění závazku. Zaplacením

škody vzniklé kupujícímu

smluvní pokuty

v příčinné souvislosti,

není

k níž se

smluvní pokuta podle této kupní smlouvy váže.
2.

Poruší-Ii prodávající podstatné

povinnosti

od této kupní smlouvy odstoupit
Smluvní

strany

prodávajícího
plněni;

se dohodly,
považují:

- nedodržení

z této kupní smlouvy, je kupující oprávněn

a požadovat na prodávajícím

že za podstatné

- nedodržení

výše kupní

porušení

dohodnutého

ceny;

náhradu vzniklé škody.

kupní

smlouvy

času plněni

- odstoupení

od

účinnosti den následující po dni, ve kterém bylo odstoupení

ze strany

nebo

kupní

předmětu

smlouvy

nabývá

písemně doručeno

druhé

straně na adresu uvedenou v záhlaví této kupní smlouvy.
3.

Bude-Ii kupující v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu
prodlení

ve výši 0,05 % z oprávněné

fakturované

úrok z

částky za každý, i započatý

den

prodlení.
4.

Kupující může odstoupit
nabývá

účinnosti

od smlouvy

v den následující

bez udání důvodu.
po dni, ve kterém

Odstoupení

od smlouvy

bylo odstoupení

písemně

doručeno druhé straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
5.

Ukončení této smlouvy nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti vyrovnat své
závazky vzniklé nedodržením

povinnosti,

včetně závazků vzniklých po dobu účinnosti

této smlouvy.

Článek 8.
Ostatní ujednáni
1.

Kupující

bere

poskytovaných

na

vědomí,

že

stravovacím

prodávající

stravenek

neručí

za

kvalitu

zařízením. Za kvalitu služeb poskytovaných

služeb

stravovacím

zařízením ručí jeho provozovatel.
2.

Vráceni nespotřebovaných

stravenek

následujícího kalendářního

roku. Po tomto

stravenky

je možné kdykoliv,

nejpozději

termínu již nemohou

být nespotřebované

prodávajícím UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a k c e p to v á n y .
Při vrácení nespotřebovaných

kupujícímu vrácena nominální hodnota nespotřebovaných

však do 30. 1.
stravenek

bude

stravenek.

Článek 9.
Závěrečná ustanovení
1. Tato kupní smlouva

nabývá platnosti

dnem

podpisu

oběma

smluvními

stranami

a

účinnosti dne 01. 01. 2020.
2.

Dle shodné vůle smluvních
povinnosti

stran se tato

kupní smlouva, jakož i veškerá práva a

vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem Č .

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3.

Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu

plnění podle této

smlouvy.
4.

Dle

§

2 písmo e) zákona č. 320/2001Sb.,

o finanční

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
5.

kontrole

ve veřejné správě a o

ve znění pozdějších předpisů, je

prodávající osobou povinnou spolupůsobit

při výkonu finanční kontroly.

Vzhledem

kupujícího

k veřejnoprávnímu

charakteru

prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním

se smluvní strany dohodly,

že

smluvních podmínek obsažených v této

smlouvě

v rozsahu

a za podmínek

(zejména zákona č. 106/1999

vyplývající

z příslušných

Sb., o svobodném

přístupu

právních

k informacím,

předpisů
v platném

znění).
6.

Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu UTSRQPONMLKJIH
§
89a zákona

99/1963

Č.

Sb., občanský

soudní

řád, ve znění pozdějších

předpisů,

účinného v době uzavřeni této smlouvy místní příslušnost věcně příslušného soudu v
Brně - venkov.
7.

V případě,

že dojde

ze zákona

ke zrušení

možnosti

zaměstnancům

poskytovat

stravenky, nebo se pro kupujícího tato kupní smlouva ze zákona stane nevýhodnou,
provede se vzájemné vypořádání
před uplynutím
8.

Prodávající není bez předchozího

písemného souhlasu kupujícího oprávněn

písemností

ze smluvních

doručenou

stravenek
postoupit

z této smlouvy na třetí osobu.

Pro účely doručování
jedné

a dosud nespotřebovaných

platnosti této smlouvy, která poté zaniká.

práva a povinnosti
9.

zakoupených

stran

uplynutím

platí fikce, že při neúspěšném

držitelem

pátého

poštovní

licence

doručení

se písemnost

dne ode dne, kdy byla písemnost

do sídla

považuje

za

uložena na místně

příslušné provozovně držitele poštovní licence k vyzvednutí.
10. Tato kupní smlouva je vyhotovena
originálu. Po jednom vyhotoveni
11. Smlouvu

je

možno

měnit

ve dvou stejnopisech,

z nichž každý má platnost

smlouvy obdrží každá ze smluvních stran.

pouze

na

základě

dohody

smluvních

stran

formou

písemných číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran, které se
stanou nedílnou součásti této smlouvy.
12. Tato smlouva

nabývá

platnosti

dnem,

podpisu

poslední

smluvní

strany.

Smlouva

nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
13. Smluvní strany berou na vědomi,

že smlouva podléhá uveřejnění

v registru

smluv a

dohodly se, že smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv kupující.
14. Smluvní

strany

tajemství (ust.
15. Prodávající
odpovědnosti

§

prohlašuji,

že žádná část smlouvy

504 zákona

Č.

prohlašuje,

že

nenaplňuje

znaky obchodního

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
neporušuje

etické

principy,

principy

společenské

a základní lidská práva.

16. Smluvní strany p r o h la š u jr ;

že osoby podepisující

tuto smlouvu jsou k tomuto

úkonu

oprávněny.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

Věra
v Kladně dne:

v Praze dne:

Zářecká, DiS.
Digitálně podepsal
Věra Zářecká, DiS.
Datum: 2020.01,07
12:09:33 +01'00'
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Věra Zářecká
na základě plné moci

