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Zmluva o zabezpečení poskytcivania stravovania
pre zamestnancov klientP číslo: 21K331039

l

i

Zb. Obchodný zákonník v znení (eskorších predpisov (d'alej len
č. 31J,/2003"'Z.z-.7ákonníka prácó v znení neskorších pre<lpisov

uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č, 51.3/1-991

,,Obchodný zákonník") a v nadváznosti na ustanovenie § 152 zákona
(d'alej len ,,Zákonník práce") medzi týmito zmluvnými stranami:

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,
Kálov 356, 01o 01 Žilína
Zastúpená: ln8. Eva Šmehylová, konatelka spoločnosti
Osoba splnomocnená konatelbm k podpisu: Bc. Dominik Juriga
tčo: 3639t oo0
DlČ: 2020104449, tČ opH: sK202o104449
Register: okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: t21"1,5lL

Peňažné ústavy:
SLSP, a,s., lBAN: SK21 0900 0000 000423613757,
VÚB, a.s., IBAN: SK14 o2o0 0000 0014 0832 1355,

Tatra banka, a.s., IBAN: sK34 1100 0000 0029 2087 9897
lNFOSĚRVlS:

0800 166 556 | infoservis@doxx.sk I www.doxxlistky.sk
(ďalej len,,Dodóvatel"' )

l. základné ustanovenia
Klient 5a zavázuje u Dodávatel'a objednávať Produkty

fi Rapierové stravné lístky (d'alej len ,,SL")

f] e lektronické stravné lístky (d'alej len ,,ESL")

Kontakt pre objednávanie
sL / EsL / Kaíiet DOXX:

ffi lnfoservis, Kálov 356, 010 01 Žilina
Tel.:0800 166 556,
E-mail: infoqervis@doxx,*, www_"{ošxlistkv.sk

! eobočka Dodávatel'a:

E-mail:

Dodanie (vydanie) SL/ Kariet DOXX

! ooaať na adresu Klienta: D poštou f] kuriérom

! dobierka poštou f dobierka kuriérom

I vydať na pobočke Dodávateía
(Karty DOXX nie je možné vydať na pobočke Dodóvateía)

Materská škola chmelinec

Chmelinec 141]./6

020 01 PLichov

Zastúpená: Danka Černičková

lČo: 361 296 82

Dlť2021669749 lČ DPH:

Register:

Peňažný ústav:

číslo účtu:
Iel.: 0911. 342 2O4

E-mail: mschmelinecpuchov@cen|trum.sk
I

(ďalej len ,,Klient" a spaločne s Do?óvatel'om d'alej len ,,Zmluvné
strany")

Adresa clodania a osoby splnomocriené Klientom
k preberaniu SL / Kaíiet DOXX: 

i

Adresa dodania: Materská škola {hmeline c 1,41U6020 01 Púchov
Meno a priezvisko:

Doklad totožnosti: i

l

Spósob zasielanla zálohových falduri tuktur

f_] Papierová forma

ffi Elektronická forma záIohovel|fat<túry / faktúry
i:-mail pre zasielanie: mschmelinécpuchov@centrum.sk
Ak sa zmluva uzatvára na lrodu{t EsL alebo v kombinácii §L a ESL

zároveň, zálohové íaktúry/ fakt(ry sa zasielajú len elektronicky,
l,
]

Personalizácia (obálkovanie) SL 
]

[__] ino ffi nie

.'i

I

futikcia : riaditel'ka školy
I

ll. Predmet zmluvy
].. Predmetom tejto zmluvy je zabezpeČenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov aielektronických stravných lístkov

Dodávatela pre zamestnancov Klienta v súlade s ustanovenim § 152 ods. 2 Zákonníka práce vZmluvnýcljr Prevádzkach Dodávatel'a, ktoré
sú oprávnené stravovacie služby poskytovať. 

l

l2. V súlade s ustanoveniami p|atných právnych predpisov sa pod pojmom zabezpečenie stravovania r$zumie zabezpečenie podávania
jedného najmá teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja za SL a ESL Dodávatel'a. Za rovnocbnné jedlo je možné považovať
vegetariánske jedlo (napríklad ovocný tanier, zeleninová misa a pod.), Za hlavné jecllo a nápoj nie je moPné považovať tabakové výrobky
ani alkoholické nápoje,

I
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lll. Všer:becná obchodné podmienky, eenníky a pravidlá

1. Všetkv obchor.]né poclmienky, práva a povinnosti Zmluvných strán, spósob objednávania, doručovania a vyuŽÍvania Produktov, Kariet

DOXX sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach DociáVatel'a (dhlej ,,VoP"), priČom cenové por.lmienky sa riadia cenníkmi:

Cenník odmien a poplatkov, Cenník poštovného a poistnóho, Podmienky a pravidlá pre správne fungovanie a pouŽÍvanie Karty DOXX sú

stanovené v dokumente Pravidlá používania Karty DOXX.

lV" *selL:iŤnť: rlojerlnenia Zmluvný.h strán
i,, Doclávatel'má nárok na úhradu provízie za zatlezpečenie poskytovania služieb prostredníctvom produktov Dodávate[a vo

výške 0% z nominálnej hodnoty celkového množstva dodávaných produktov uvedených v objednávke Klienta, priČom

minimálna výška provízie Dodávatel'a na jeden daňový doklad je 5,- € bez dph.

,l Poštovné, poistné, balné podl'a aktuálneho cenníka - vid'. v prílohe.

:i, pri platbe bankovým prevodonr klient na základe objednávky obdrží doklad na zaplatenie .. predfaktúra.

v. záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obomi Zmluvnými stranami.

2, Ustanovenia teito zmluvy je možné meniť a dopÍňať len písomne, a to formou dodatku podpísaného obomi Zmluvnými stranami,

3. Túto zmluvu je rnožné skončiť písomnou dohodou Zrnluvných strán alebo písomnou výpoved'ou niektorej Zmluvnej strany doruČenej

druhej Zmluvnej strane pričom výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doruČení

výpovede druhej Zmluvnej strane.
4, Vop, Cenník odmien a poplatkov, Cenník poštovného a poistného a Pravidlá pouŽívania Kariet DOXX sú neoddelitelhou stlČasťou tejto

zmluvy, pričom Klient svoiim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a s ich obsahom súhlasÍ.

5. Táto zmluva je Vvhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom kaŽdá Zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

6. ochrana osobných úclajov poskytnutých klientom dodávatelbvi je bližšie spracovaná V dokumente s názvom Politika na ochranu

osobných údajov, ktorý je zverejnený na stránke DodáVatel'a www,doxxlistky.sk.
7. Zm|uvné strany vyhlasujú, že si trjto zmluvu riadne prečítali a potvrclzu.|ú, že táto zmluva.je zrozumitel'ná a určitá a vyjadruje ich skutoČnÚ,

slobodnú a vážnu vóíu, nie je uzatvorená Vtiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ana znak súhlasu túto zmluvu vlastnoruČne
podpísali.

8. Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VoP a v prípade odliŠností ustanovení tejto zmlUVy a VoP stj pre Zmluvné

stranV záVázné ustanovenia tejto zmluvy,

v......,Pi á^o2/
,, oa21
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Všeobecné obchtldnť: pcrdrrrienl<y

Cenník oc]n]ien a íroplatl<cl,r

Cenník poštovnóho a poistnóho

_\



Cenník odmien a PoPlatkov (d'alej len,,cenník") je dokument, ktorý vydáva spoločnosť DoXXi - Stravné iístky, spol. s r.o./ so
sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, tČO: 36 391 000, zapísaná v Obchodnorn registri okresného súdu žilina, oddiel Sro, Vložka č.
121,1,5lL k Zmluvám o zabezPeČení poskytovania služieb a k Zmluve o zabezpečení príspevkL na rekreáciu zamestnancov,
v ktorom je uvedená Provízia Dodávate|'a, cena za vydanie Karty DOXX, manipulačný poplatpk za personalizáciu produktov
v papierovej podobe a d'alšie poplatky, ich výška alebo spdsob určenia ich výšky, 

,

1. ProvíziaDodávate|'a
Provízia Dodávateía je určená z celkovej nominálnej hodnoty objednaných a dodaných ov - Stravných lístkov (SL),
Elektroniclqich stravných lístkov (ESL}, Benefitných poukážok {Bp), Elektronických
poukážok (NP), Elektronických nápojových poukážok (ENP) a Rekreačných poukazov (RP)

0,01€-1,000,00€ 1,5 %, min. 6,00 €

1.000,01€- 2.000,00€

2.000,01€- 5.000,00€

]

P02,Ce n n í k_od m i e n _ a _pop l a tkov _K_1 5, 07. 202 0

)

Cenník odmien a poplatkov
] ,latný od 15.07.2a2o

poukážok (EBP), Nápojornlch

v nasledovných pásmach:

0% min.0€

3 %, min. 6,00 €

1,5%ó min. 6,00 €

t,0 %o, min. 6,00 €

0,5 %, min. 6,00 €

Fyzická osoba podnikatel' 7,5 €

5.000,01€- 8.000,00€ 0,3 %, min, 6,00 €

0,0 %, min. 6,00 €

Fyzická osoba podnikatel'

2. Cena za vydanie Karty DOXX

Vydanie Karty DOXX

Vydanie obnovenej Karty DOXX po ukončení platnosti
(exspirácie)

Vydanie náhradnej Karty DOXX v prípade jej straty,
odcudzenia alebo poškodenia pred uplynutím platnosti
(exspirácie)

V cene za vYdanie Karty DOXX nieje zahrnutá cena (poštovné) za jej doručenie Klientovi.

5,00 €

5,00 €

],0,00 1ks

DoXX-Stravnélístky,spol,s.r.o. IKálov356 |01o01 Žilina Iwww,doxxlistky.sk ITel.:0800 166556 l info se rvis @ d oxx.sk

Výška provízie SL, NP,BP, EBP

r

Výška provízie ESL]ENP Výška provízie RPPásmo celkovej nominálnej
hodnoty produktov

Pásmo celkovej nominálnej
hodnoty produktov Výška provízie SL, ESL, NP, ENP,BP, EBP

Výška provízie RP

Výška provízie ESL, ENPi

Výška



Pa2 _Ce n n ík_od m i e n _a_pop l atkov _

3. Manipulačný poplatok za personalizáciu produktov v papierovej podobe
Manipulačný poplatok za personalizáciu produktov v papierovej podobe je určený podl'a počtu objednaných a dodaných produktov

v papierovej podobe uvedených v nasledovných pásmach:

do 5.000 ks 10,00 €

5.001 ks - 10.000 ks 15,00 €

10.001 ks - 20.000 ks 20,00 €

20.001 ks - 50.000 ks 25,00 €,

50.001 ks - 100.000 30,00 €,

od 100.001 ks

4. Ďalšie poplatky

40,00 €

Poplatok za storno RP 10,00 €

Výmena a/alebo vrátenie produktov v papierovej forme 10,00 €

Poplatok za vyhotovenie a zaslanie dokladu v listinnej

forme
0,83€l1doklad

Pojmy použité v cenníku sú vymedzené a majú význam uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach Dodávatel'a

k Zmluve o spolupráci pri sprostredkovaní zabezpečenia poskytovania služieb a vo Všeobecných obchodných podmienkach

Dodávatel'a k Zmluve o zabezpečení príspevku na rekreáciu zamestnancov.

Provízia DodáÝateťa, cena za vydanie Karty DOXX a poplatky sú uvedené bez DPH a podliehajú príslušnej DPH v súlade

s platnými daňovými predpismi.

Cenníl< nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15.7.2020.

DoXX-stravnélístky,spol.s.r.o. IKálov356 l010o1 Žilina Iwww.doxxlistky,sk ITel.:0800 166556 |E-mail:infoservis@doxx.sk

Pásmo kusov produktov Výška poplatku

Výška poplatku



P 03 _Ce n n i k_postov n e h o_g _poi stné h o_K_0 1, 04.2020

Cenník poštovného
Platný od 01. O4.2O2O

Pošta

Poistený list l.trieda
Maximálna hodnota zásielky je 500,- EUR

do 300 EUR

do 500 EUR

3,00 €

4,00 €
* Kiient si zásielku vyzdvihne na pošte.

Dobierka poŠtou do 24 hod. (s povinnosťou platby na pošte)

Maximálna hodnota zásielky na dobierku je 500 EUR.

do 300 EUR

do 500 EUR

3,50 €

4,50 €
ŤKlient si zásielku vyzdvihne na pošte.

Kuriér

Doručenie kuriérom

do 600 EUR

do 1600 EUR

do 3200 EUR

nad 3200 EUR
*,0,1% sa počíta zo sumy nad 3.200 EUR.

5,00 €

7,00 €

9,00 €

9+ O,tYo*

6,00 €

8,00 €

10,00 €

do 1600 EUR

do 5000 EUR
Maximálna výška dobierky je 5.000 EUR,

Dobierka kuriérom do 24 hod. t s povinnosťou platby kuriérovi)

PrípIatok za doplnkové kuriérske služby

2,50 €

1,00 €

2,5o€

Ceny sú uvedené bez DPH.

Cenník má len informačný charakter, dodávateí si vyhradzuje právo upravovať ceny na základe úpravy cien prepravných spoločností.

DOXX-Stravnélístky,spol.s.r.o. I Kálov356 |O10O1 ŽilinaIwww.doxxlistky.sk ITel,:0800 166556 | Fax.:O4I/ 5643721 | E-mail: infoservis@doxx.sk
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Doxxí.r.'ř.lls-rKy\

Poštovné, balné, poistné v EUR

Poštovné, balné, poistné

Poštovné, balné, poistné

Poštovné, balné, poistné

Cena služby

DoruČenie do 10.00 hod. (ten vovvbraných mestách)*

Doručenie do 14.00 hod.

DoruČiť v sobotu (len vo vybraných mestách)*
*Zoznam miest, v ktorých je služba poskytovaná, nájdete na u;ww,pos,|a.sk


