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Zmluva o poskytovaní stravovania pri akceptovaní ESL
číslo: 19P118143na -

mravné lístky "
fb

'

iďaiej len „Zmluva“luzatvorená v suěade ; uamnovenlm 9 2-59 ods. ?. Obchodného zákonníka v znení neskoršíchpredpisov pri

rešpektovaniustanovenla€; 152 Zakonoška práce v zmen; neskoršíchpredpisov, medzi týmito zmluvnými stranami: —

DOXX - Stravné listky, spol. ; r.ol Technické službymesta Tvrdošín
Kálov 356, 010 01 Žilina Pod \Jelingom 263 02744 Tvrdošín

Zastúpená: ing. Eva Šmehvlová, konatelia spoločnOStŠ Zastúpenia ' ......................................... , funkcia...........................
Osoba splnomocnená konaielom l< podpěsu. S. Jabloňovská,OM :ČO: 00490628
lČO: 35391 ono ' DIČ: 2020568858, iČ DPH'. SK2020568858

'

DlČ: 2020104449, iČ DPH: SK2020104549 Register. ........................................ . ............

Register: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka čislo: 12115Íl. Peňažný ústav: VÚB, a.s.
Peňažné ústavy: lBAN : 5l<34 0200 0000 0034 6236 1Š55

SLSP, a.s., lBAN: SK21 0900 0600 0004 22361 3757, ' 'lel. : 0903529734
VÚB, a.s., lBAN: SK14020£J 0000 0014 0832133555, Faxz ............................................................... . .......................

Tatra banka, as., lBAN: SK3£1 110000000029 2087 9897 Email: Mdzkarghotellimbactmk
lNFOSERVlS: Ďalej len „Poskytovateľ“

0800 166 556i infosewistoxxsk | wmwdoxxiistkvek
Ďalej len „Dodávotel'"

Zúčtovaciemiesto ESL:
Ži Portál ESL na webovej stránke WWWÁĺOř—Kllääišyvbk, po prihlásení pOSkytovatoi'ai do zákazníckej zóny

Spôsob preplatenie ESL
Ľ] Manuálna žiadosť o preplatenie ESL

Ž] Automatické preplatenie řsL „Štandard": »

Prvé preplatenie Esi. nastane l< .L. preco'vr'ienm dnu mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudla táto

Zmluva účinnosť. Frekvencia llešnotal ;nupiatenia 551, je následne prvý pracovný deň po skončení kalendárneho mesiaca,

v ktorom poskytovateľ prijal ESL llři úhrnom ceny alebo jej časti stravovania.

[] Automatické preplatenie ESL _„txtra“:
Prvé preplatenie ESL náramne kn . i .. dňu mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci; vktorom nadobudla táto Zmluva

účinnOSt'. Frekvencia (lehota) preplatenin ESLje následne každých ........ kalendárnych dní.

Možnéíe zvoliť len leden spôsob preplatenie ESL.

Zasielanie dokladov elektronickou formou:
Elektronická forma dokladov (€va ÁNO ! _

.

E-mail prezasielanieE01 Q_agveůglsaoellateliiolízagihälá
]
&iLOhow © hair-kam („4.4i - 5 L

Prevádzka pre zápis do Zoznamu prevádzok ESleapisaťdozmluvy, alebo priložiť ako prílohu):
F-Jáaov & adresa: Centrum Tradicli & turizmu Limba -—Hvlezdoslavova118, Tvrdošín 027 44

“a: reštaurácia tel.: ....... i ..................................... .

č.:.ľ-i a adresa- ................................. i ....... . _
- ------ .: 4 !

l. Predmet Zmluvy
l. Poskytovateľ sa počin tejto zmluvy o oakd<ylrrnxarlí atravovariša pri akceplovaní ESL (ďalej len „zmluva") zaväzuje zabezpečiť

a poskytovať stravovanie iluěbv w;. (iu-nmo aim-modrom zariadeni (ďalej len „Prevádzka") pre zamestnancov rôznych

zamestnávateľov - klientov Daná-„imelo, ktorí sú oržirei'mi stravovacej karty DOXX s nabitými hodnotami elektronických stravných

lístkov Dodávateľ:: asogšnvanymč l, tejto kr.—“lite id'niej len „€SL"), za ppgkvtnulú stravu. Hodnoty ESL budú nabíjané na Stravovacš'u

kartu DOXX, ktorá je registrovaná nie \Nl—“vl'lOVOl'i piirtáii [Jolla—zdiela.
»

'

2. Pod pojmom poskytovanie airavnvania rozumešú zmluvné zvany povinnosť poskytovať klientom Dodávatelia najmä jedno teplé
hlavné jedia, vrátane vhodneim nealkoholického nápola v súlade s ustanovením 5 152 Zákonníka práce avsúlade s inými

právnymi predpismi!
“*

DOXX - Stravné listky, mol % UJ i ríáiov .ilii. ; ili-il": ', 2
- i'»! Will) 1 x_i 556 % Foxx. Orl.-lí 5611 37 21 ; iš-mail: infoservisťšilCOXi-ik



.)

\ Technické službymasra Tvrdošín 19P118M5.doc3. ESL sú určené na zabezpečenie stravovania vo vybranom Zmluvnom zariadeni minimálne v nominálnej hodnote stravovacejpoukážky v zmysle € 152 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z Zákonníka práce v platnom znení. ESL nie je možné použiť na platbu Sumynižšej ako uvedená minimálna hodnota.

il. Práva a povinnosti dodávateľa -

'

.'
1: Dodávatel'sa zaväzuje:

a] dodať poskytovateľovi etikety DOXX a logom dodávateľa k riadnemu označeniu Prevádzky,
.bj vyvljať úsilie s cieľom zabezpečiť odbyt stravovacích služieb pre Poskytovatelia,
cj zabezpečiť Produkty v elektronickej forme na svoje náklady. Nosičom produktov v elektronickej forme je Karta DOXX .

lll. Práva a. povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ sa zaväzuje;

a) akceptovať Objednávku na inštaláciu aplikácie ooxx do POS termináluVjeho prevádzke,bj akceptovať na POS termináli kurtu DOM vo svojich Prevádzkach v súlade s právnymi predpismi za účelom úhrady stravovania,najmä hlavneho tepleho jedla a nealkoholického nápoja, -

cl poskytnúť zákazníkom stravu so zárukou kvality a množstva v súlade s platnými právnymi predpismi pre stravovaciezariadenia,
dj viditeľne označiť svoju Prevádzku sal'nolepřaclmi anketami s logom dodávateľa, ktorú dodávateľ poskytne poskytovateľov“! priaktivácii POS terminálu, '

-

ej zaplatiť Dodávateľovi za jeho služby odo-seno vo výške 4,0
fj % z celkovej hodnoty ESL na vyúčtovanie. Uvedená odmena podlieha príslušnej DPH. Minimálna výška odmeny na jedendaňový doklad nieje stanoveno,
gj bezodkladne Osobne alebo písomne oznámiť dodávateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov, ktoré poskytol v hlavičke tejtozmluvy,

.h) bezodkladne písomne oznámiť dodávateľovi všetky údaje týkajúce sa novozriadených a zrušených prevádzok,
\»-

iV. Spôsob vzájomného vyúčtovania
1. Poskytovateľovi budu ESL prepletenémaximálne raz za 10 pracovných dnia suma preplatenýchESL bude pripísaná na jeho účetnasledujúci pracovný deň.

Dodávateľ prepiatl ESL poskytovatel'ovi na základe žiadosti poskytovateľa alebo automaticky bez potreby osobitnej žiadostiposkytovateľa podľa zvoleneho spôsobu preplatenie ESL.
Vprĺpade žiadosti opreplatenie ESL dodávateľ preplatí ESL poskytovateľovi na základe manuálnej žiadosti poskytovateľa.Poskytovateľ vykoná žiadosť Opreplatenie ESL jednoduchym spôsobom. ato zadaním na portáli ESL na webovej stránkewww.doxxilstky.sk, po prihlásení do Zákamickej zóny.

4. V prípade automatického preplatenie ESL „Štondard“ a "Extra" dodávateľ preplatí ESL poskytovatel'ovi automaticky bez potrebyosobitnej žiadosti poskytovateľa na základe nastavenia tohto spôsobu preplatenie vZákazníckej zóne. Prvotné nastavenie tohtospôsobu preplatenie zabezpečí dodavatelů Ak pripadne prvý deň preplatenie na deň pracovného pokoja, deň prvého preplateniesa automaticky posunie na najbližší pracovný deň.
5. Minimálna frekvencia (lehota; preplatenie ESLje 10 kalendárnych dni. Po prvotnom nastavení spôsobu automatického preplateniaESL preplatenie ESL prebieha automaticky v zvolenej frekvencii (lehote) bez potreby osobitnej žiadosti poskytovateľa.Poskytovateľ môže počas platnosti ffrnluvy Kedykol'VElc zmeniť frekvenciu liehotuj preplatenla zvolením inej frekvencie (lehoty)v Zákaznickej zóne.

-

6. Hodnota ESL na preplatenie bude určená tak, že od celkovej hodnoty preplácany'ch ESL bude odpočítaná hodnota odmeny(provízie) za sprostredkovanie v zmysle Zmluvy. Dodávateľ vystaví poskytovatel'ovi na prepletené ESL avyúčtovanu odmenuťprovřziuj daňový doklad o tento zašle v zmysle VOP * elektronickou formou na email poskytovateľa. -7. Úhrada sa vykoná na čislo účtu poskytovateľa uvedené na tejto Zmluve. Zmena účtu sa akceptuje výlučne písomnou formou amusí byť podpísaná osobou oprávnenou koneťv mene poskytovateľa.
8. Platnosť ESL končí 31.12. bežného kalendárneho roka. Vyúčtovaníe za uplynulý rok musi poskytovateľ uskutočniť najneskôr do31.1. nasledujúceho roka.

[\!_

V. Spoločné a záverečné ustanovenia
' l. Zmluvaje uzatvorená na dobu neurčitú 5 účinnosťou odo dňajej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.2. Ustanovenia zmluvy je možné zmeniť, resp. doplniť, len pisomne formou dodatku na základe predchádzajúcej dohody zmluvnýchstromy
3. Zmluvné strany môžu platnosť tejto Zmluvy vypovodať kedykoľvek písomnou formou. Výpovedná lehota je trojmesačné a začínaplynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po rlomčenívypovede druhej zmluvnej strane. '

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnoplsoch, pričom každá uniuvná strona obdržljeden rovnopis.Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prilohy uvedené nižšie.
.

Ochrana osobných údajov poskytnutých poskytovatelom dodavateľovije bližšie spracovaná vdokumente s názvom Politika na ochranuosobných údajov, ktorý je zverejneny na stranke dodávateľawww.doxxlistkysjg.

.mw»

DOXX -- Stravnolistky,spoi. s.r.o. i Kálov 31%: l GLU Ul Žliina j www flúxxĺi'zilltyůlí ; řež.: 0890 165 556 l' Fax.:Oll-ll 5643721 ! ili-mail; infoservisěldoxxok
'.x'tr tma 'y'. !) Í-
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?. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy ať; obmstranne formulované íasne a zrozumiteľne, čo potvrdzujú svojimi
podpísmi. Poskytovateľpodpisom zmluvy záf'cweň potvrdzuje, že bol oboznámený sobsahom VOP a ich obsahu rozumie. Poskytovateľ
uzavretím zmluvy súčasne potvrdzuje. že sobsahom VOP aPravldlaml akceptovanla ESL oboznámi každého zamestnanca svojej
prevádzky, ktorý prijíma ESL na úhradu ceny alebo jej časti za poskytované stravovanie a zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že
dodávateľ je oprávnený kedykoľvek lednostrannrz, bez súhlasu poskytovateľa zmeniť, doplniť alebo nahradiť VOP.

Zmenené/doplnené/nuvé VOP nadabudajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia r'ra webovej stránke dodávateľa a týmto dňom sa

stavajú záväzné pre dodávateľa & poskytovatela.

.......„.,..„...., V' ,„ „„.............................
*

) ._! U
_v nľúůémo dna

Prílohy:
» Všeobecné obchodné podmienkv (VUP) doclávatem,
. Pravidlá akceptovaniä ESL v prevádzke poskytovatela
„v Objednávka inštalácie aplikácle QOKX

) Zoznam POS terminálov k Obkzd návke žnšfaiácira aplikácie uoxx [len \: ;]Flpddč väčšieho počtu POS terminálov)
'

!JOXX -- Stravné listlw. SpoE. s.r.o. ! Kašov 355 5, 01003. Žilín; ; war—„vamxäěsrkvsk ; Tel.: 0860 1655235 l Fax.: 641/5553? 21 ] E-mail: infoservlsťqřltlcxxäk

„'3/


