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DOXX - Stravné listky, spol. s r.o.,
Kálov355, 010 01 Žilina
Zastúpená: Ing. Eva Šmehyžová, konatel'ka spoločnosti
Oäoba splnomocnená konateľom k podpisu: S. Jablonov-ská,OM
|čo: 36391 000
olčzzozomus, rč DPH: sxzozomaaag

Vister: Okresný súd Žilina, oddielSro, vložka číslo: 1211511.
i'ořiažné ústavy:
$L'SP, a.s./WAN: $K21 0900 0000 0004 2363. 3757,
VUB, a.s., IBAN: $K14 0200 0000 0014053321355,
Tatra banka, a.s.. IBAN; SK34 1100 0000 0029 2087 9897
INFOSERVIS:

0800 166 556 E infosewls©doxxsk'| www. doxxlřstky sk
dole] len „Dodávatel "

Poskytovateľsa zaväzuje akceptovať Produkty
C] Benefitné poukážky v papierovej ŕorme (dalej len „BP")
& Elektronické benefitné poukážkv (ďalej len _..EBP")

Zúčtovaciemiesta EBP. Portál na webovej stránke www tlonl151kvsk po prihlásení
Poskytovatelado Zákaznícke; zóny

Spôsob preplatenla EB?
[] Manuálna žiadosť o preplatenie EBPE Automatické preplatenie EBP „Štandard“:

Prvé preplatenie EBP nastane k] pracovnému dňu mesiaca
"lasledujůcehopo kalendárnom mesiaci, v ktorom naoobudla
táto Zmluvaučinnosť.Frekvencia (lehota) preplatenia EHP že

následne prvý pracovný deň po skončení kalendárneho
mesiaca, vktorom Poskytovateľ prijal EBP na uhradu ceny
dodaného tovaru alebo poskytnutej služby.
Automatické preplatenie EB? „Extra“:
Prvé preplatenie EBP nastane ku .....„a dňu mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiacu v ktorom
nadobudla táto Zmluva účinnosť Frekvencia (lehota;
preplatenie EBP ;e následne každých .. kalendárnych dni.

Možně'je zvoliť len ieden spôsob preplatenia EGP.

!. Vymedzenie pojmov

1.9pr118016Technické Služby mosta Tvrdošín. doc

Zmluva o poskytovaní služieb a výbere tovaru
za benefitné poukážky čislo: 19pr118016

č. 513/1991 o. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými s_tranami:

Technické síužbymesta Tvrdošín
Pod Velingom263 92744TvrQošín
Zastúpená: Aer/m, ŕnalvšač/..........................................
|čo; 00490528
OlČ; 2020568358, lČ DPH: SK2020568858
Registerm
Peňažný ústav:VÚB,."as.
lBAN. SK3£10200 0000 0034 6236 1955
Tel. '. 0903529734
Fax:
Email; grevadzkarghotellrmbactt sk
Ďalej len „Poskvtovatefw

.....................

Probe—rademiesto BP:
Sídlo Dodávatela: Kálov 356/15, 010 01 Žilina, tel.-. 041/ 50? 63
13, fax: 041/ 500 53 66

Prevádzka'pre zápis do Zoznamu prevádzok (zapísaťdo zmluvy,
alebo o. ílnžlt' ako prílohu): '

Názov a adresa Centrum Tradlcll a Turizmu Limba, ._

Hviezdoslavova 118, Tvrdošín 027 44
druh. ................................................. [7367352.1] /5 ?
Názov & adresa: ......druh: tel.:m

. Spôsob zasielania fáktúr pri vyúčtovaníBP, EHP:
[] Papierová forma faktúry
& Elektronická forma faktúry
E—mali pre zasielanie elektronickejformy faktúrv:' , ,; „|Qpf;Vc/dť/cŕÚ/ro'feťČ'MIJIL'g/ĺtl.“ [la/Dag;mám/"H
Ak sa zmluva uzatvára na Produkt EBP alebo vkamhinácii BP _eá
:; ESP zároveň, faktúry sa zasielajú len elektronicky.

1. Pod pojmom benefltné poukážky v papierovej lqrme & elektronické benefltné poukážky sa rozumeíú poukážky určené na:
a) regeneráciu síl klienta, resp. zamestnancov klienta v zariadeníach sa športovýmzameraním,
b) kultúrne vyžitie klienta, resp zamustnancov klienta v zariadeniach s kultúrnym zameraním,
c) úhradu dovolenkovýchpoukazovv cestovných kanceláriách,
d) úhradu zdravotníckychpotrieb, zdravotníckychSluřleb a vitamínov, ;

&) úhradu vybraného nepotravinového tovaru ako (Šaľu pre životné resp. pracovné jubileá klienta a iné, v hodnote nominálnej
hodnote benefitnych poukážok v papierovej forme a elektronickýchbenořitnýchpoukážokv prevádzkach Poskytovatel'a,

f) oblasti v nadväznosti na Zákon o somálncmfonde.

Predmet zmluvy
1. Poskytovateľsa podľa tejto zmluvyo poskytovani sluůob a výbere tovaru za benefitné poukážky a elektronické benefitné poukážky

(dalej len „zmluva“) zaväzuje zabezpečiť :: poskytovať; lužby alebo tovar za benefitné poukážky a elektronické benefitné poukážky vo
.voiom zariadení/zanadeuiach ídalej len „prevádrra'; pm zamestnmcov rôznych zamestnávateľov (ďalej len .,kiient“) ktorí sa
preukážu benefitnými poukážkam označ-9mm logvom alebo Kartou DOXX na ktorej sú asociované hodnoty elektronickýchbenefitnych

...„„,.......,.._......,.,...„,......,..,„......„.„,......,iJOXX - Stravné lístky, spol. gro .
; Kálov 3'56 "li'li Zľlřm'. ! www.ďal-'vlřcrlw/5.43, ; 10... (Jiří: „% 555 ] Fax.; 041! 564 37 21 l E-mail: írlfaserviséuloxmsk



19bp9118016 Technické služby mesto Tvrdošín. do:
poukážok Banefitné poukážky v papierovej forme a elektronické benefitné poukážky sú určené na regeneráciu pracovnýchsi!, ako i na
realizáciu sociálnej politiky klienta, a to v súlade so zákonom NR SRc. 152/1994 2.1 o sociálnomfonde v platnom znení.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať benefitné poukážky voapierovej forme aeiektronické benefitné poukážky svojim klientom
a Poskytovateiovi za poskytnuté služby alebo dodany tovar preplatiť hodnotu honeřitnych poukážok v papierovej forme
a elektronických benefitny'ch poukázok prijatých od klienta resp od zamestnanca k||enla vjeho prevádzkach zníženú () hodnotu
dohodnutej odmeny Dodávateľ:; a DPH.

lll. Práva a povinnosti Poskytovatelé
Poskytovateľ sa zaväzuje:
&) prijímať benefltné poukážky vpapierovej forme a/alebo elektronické benefitné poukážky Dodávateia vo svojich prevádzkach v

súlade s právnymipredpismi za účelomÚhrady po< kytnutej služby alebo dodaného tova| u,
bj poskytnúť klientom resp. zamestnancom klienta službu alebo dodať tovar so zárukou kvality a množstva,
c) viditeľne označiť svoje prevádzky samolepocimi etiketami :; logom Dodávatela, ktoré Dodávateľ poskytne Poskytovatel'ovi pri

podpise tejto zmluvy,
d) zaplatiť Dodávateľovi za jeho služby sprostredkovania odmenu vo výške 5,50 % z celkovej hodnoty benefitných poukážok

v papierovejforme a 6 % z celkovej hodnoty elektronickych benefitnýchpoukážokpredložených na vyúčtovanie.Uvedenáodmena
podlieha príslušnej DPH. Minimálna vyška odmeny na jeden daňový doklad vrátane DPH je v zmysle Všeobecných obchodnych
podmienokDodávateľ:: (ďalej len |,VOP"), ktoré tvoria prilohu č. 1 tejto zmluvy,

e) zabezpečiť, aby po doručení listu Dodávatela so vzorovyml benefitnymi poukážkami v papierovej forme novej emisie do 14 dni
akceptovalpoukážky novej emisievo všetkých svojich prevádzkach,

fl bezodkladneosobne alebo pisomne oznámiť Doclávateiovi všetky zmeny týkajúce sa údajov, ktoré poskytol v hlavičke tejto zmluvy,
g) bezodkladnepísomne oznámiťDodávalel'OVivšetky údaje týkajúce sa novozriadenýcha zrušených prevádzok,
hj akceptovaťobjednávku Dodávatela na inštaláciu aplikácie DOXX ktorá slúži na prijímanie Kariet ooxx, do POS terminálu vjeho'

prevádzke,
il ak::eptovať na Pos termináli vo svojich Prevádzkach Karm DOXX v súlade s právnymi predpismi za dodané tovary a poskytnuté

služby.

lV. Práva a povinnostiDôdávatel'a
Dodávatelsa zaväzuje: '

a) preplatiť Poskytovateľom benefltné poukážky v papierovoj forme a elektronické benefitné poukážky prijaté v jeho prevádzkach za
poskytnuté služby alebo dodaný tovar,

' bj dodaťPoskytovatel'ovi etikety s logom Dodávateľ:: k riadnemu označeniu prevádzok,
cl vyvíjať úsilie s cieľom zabezpečiťodbyt služieb alebo tovarov pre Poskytovateia,
dj vydávať novú emisiu benefitnych poukážok \; papierovej a elektronickej forme každé 2 roky. v pripade papierovej formy graficky

alebo farebne odlíšené.
'

_

2. Dodávateľ má nárok si vyúčtovaťu Poskytovatelia dohodnutú odmenu a DPH z prijatýchbenefitnych poukážokv papierovejforme a
elektronických benefltných poukážok za podmienok dohodnutých v Čl. lll ods. 1 písm. dj tejto zmluvy.

V. Spôsob vzájomného vyúčtovania
Poskytovateľvyúčtuje benefitné poukážky v papierovej forme Dodávateľovi podl'a Súpisky uvedenej na tlačive „Súpiska produktov".
Poskytovateľje povinný tlačivo vyplniť dvojmo & spolu s beneiimymi poukážkaml v papierovej forme určenými k vyúčtovaniu doručiť
Dodávatelovlosobne, poštou vo řorme cenného lie,-iu, alebo prostrednictvom kuriérskej služby na preberacie miesto.
odovzdané, resp. doručené benefitné poukážky v papierovej forme spolu s priloženýmí súpiskami za predchádzajúceobdobie musia byť
platné, nepoškodené, neodcudzené, neoznačené pečiatkou tretej osoby a oddelené od seba jednotlivo. Poškodená, neplatné benefitné
poukážkyvpapierovej forme, alebo pri ktorých je podozrenie, že pochádzajú z trestnej činnOSil, nie je Dodávatei povinny preplatiť.
Na účely preplatenie aochrany benefitných poukážok v papierovej forme pred zneužitím môže Poskytovateľ benefitné poukážky
v papierovejforme opatriť svojou pečiatkou na ich zadnej strane.
Vyúčtovanie benefitných poukážok v papierovéj forme sa uskutočňuje maximálne Zxdo mesiaca s minimálnym odstupomúii dni,
pokiaľ nebolo dohodnuté lnak dodatkom k tejto zmluve.
Dodávatel sa zaväzuje Poskytovateľovi po prevzatí beneiiinýclu poukážok v papierovej forme, kontrole ich pravosti a nepoškodenosti.
vyhotoviť daňovýdokloda tento zaslaťv zmysle VOP elektronickouformou na e—mail Poskytovateia
Dodávateľ sa laväzuje. že na účet Poskytovatein umadl sumu ktorá bude zodpovedať hodnote benefitných poukážok vpapierovej
forme, ktoré poskytovateľ Dodávateiovi doručil na preplatenie, :| to v lehote do 10 pracovnych dní odo dňa doručenia henoiitnych
poukážok'vpapierovej forme Dodávateľovi. Táto hodnota bude znížená o dohodnutú odmenu Dodávatela a príslušnú DPH 2 odmeny v
zmysle Čl. lil. ods. 1 písm. cl) tejto zmluvy. Za den úhrady sa považuje deň, kedy bola predmetné finančná suma odpísaná z účtu
Dodávateľa. .

Úhrada sa vykoná na číslo účtu Poskytovateľauvedené v tejto zmluve. Zmena úctu sa akceptuje vylučne písomnou formou & musí byť
podpísanáosobou oprávnenou konaťv mene Poskytovatelia
Ak Poskytovateľ zašle benefitné poukážky vpapierovej forme na preplatenie poštou, kuriérskymi službami a podobne, Dodávateľ
nenesie zodpovednosťza nedoručenie zásielky
Dodávateľ preberie od poš'y kuiléiskychslužieb a podobne iba nepoškodené zásielky. Dodávateľnenesie zodpovednosťza omeškanie,
ktoré vznikne Poskytovatelbvineprebra:im aleboWá:enim poškodenej zásielky

DGXX - Stravné lístky, spol. sro. | Kálov 356 ! mo lil Žilinc- | www.doxkliatkysk | mal.: (3800 156 556 5 E-mail: infoservisgldoxxsk
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19pr118026 Technická šruzny mi.-sro i'wrlošfndoc

Náklady :a doručenie henefitnych poukážokv papierovej forme na dohodnuté preberacie miesto Dodávateľ:; znáša Poskytovateľ.
Platnosť benelitných poukážok v papierovej forme je 2 roky a je vyznačená na zadnej strane každej poukážky. Vyúčtovanieza uplynulé
obdobie musí Poskytovatel uskutočniť najneskôr do 31.1, nasledujúceho roka po skončení platnosti poukážok. Pri zaslaní cenným
listom rozhoduje dátum poštovej pečiatky.
Poskytovate?ovi budú EBP prepiatené maximálne raz za 10 pracovných dní a suma preplatených EHP bude pripísaná na jeho
účet nasledujúci pracovný deň. ' -_-.

Dodávateľ preplatl EBP Poskytovateloví na základe žiadosti Poskytovatelé aiebo automaticky bez potreby osobitnej žiadosti
Poskytovateľa podľa zvoleného spôsobu preplatenie EBP,

Vprípade žiadosti o preplatenie EBP Dodavatel preplatí EBP Poskytovateľom na základe manuálnej žiadostí Poskytovatela.
Poskytovateľ vykoná žiadosť o preplatenie EBP jednoduchým spôsobom, ato zadanlm na portáli EB? na Webovej stránke
www.doxxiistkysk, po prihlásení do Zákaznlckej zóny,
V prípade automatického preplatenie EB? „Štandard“ a "Extra" Dodávateľ preplatí EBP Poskytovateľoví automaticky bez potreby
osobitnej žiadosti Poskytovate?a na základe nagtavenia tohto spôsobu preplatenie vlákazníckejzóne. Prvotné nastavenie tohto
spôsobu preplatenie zabezpečí Dodavatel“. Ak pripadne prvý deň preplatenie na deň pracovného pokoja, deň prvého preplatenie
sa automaticky posunie na najbližší pracovný deň. .

' '

Minimálna frekvencia (lehota) preplatenie ESP je 10 kalendárnych dní. Po prvotnom mastaverur spôsobu automatického
preplatenia EBP preplatenie EBP prebieha automaticky v zvoienej frekvencii (lehote) bez potreby osobitnej žiadosti

Poskytovatelia. Poskytovateľ môže počas platnosti Zmluvy kedykoľvek zmeniť frekvenciu (lehotu) preplatenie zvolením inej
frekvencie (lehoty) v zákazníckej Zóne.
Hodnota EBP na preplatenie bude určená tak, že od celkovej hodnoty preplácaných EBP bude odpočítaná hodnota odmeny
(provízie) Dodávatel'a za sprostredkovaniev zmysle zmluvy. Dodávateľ vystaví Poskytovatel'ovi na preplatené EBP avyúčtovanú
odmenu (províziu) Dodávatel'a daňový doklad o tento zašle v zmysle VOP — elektronickou formou na e-mail Poskytovatel'a.
Úhracia sa vykoná na číslo účtu Poskytovateľa uvedené na tejto Zmluve. Zmena účtu sa akceptuje výlučne písomnou formou a

musí byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene Poskytovatelia.
Platnosť EBP konči 31.12. kalendárneho roka nasledujúceho po roku vydania. Vyúč'iovanie za uplynulý rok mugí
uskutočniť najneskôr do 31.3. nagšodujúceho roka po ukončení platnosti emisie EBP.

Poskytovateľ

Vl. Spoločné a záverečn“é ustanovenia

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
Ustanoveniazmluvyje možné zmeniť, resp. doplniť, len pisomne formou dodatku na základe predchádzajúcej dohody.
Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy vypovedaťkedykolvek písomnou formou. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.
Táto zmluva je vyhotovená \: dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdržíjeden rovnopis.
Touto zmluvou sa rušia všetkydoterajšie zmluvné dojednania medzi Dodávatelom ;; Poskytovateľom.
Ochranaosobných údajov poskytnutých PoskytovatelomDodávatel'ovl je bližšie spracovaná v dokumente Dodávatela s názvom Politika

na ochranu osobných údajov, ktory je zverejnený na stránke Dodávatela www.doxxlistky.sk.
'Zmluvné strany prehlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy sú obojstranne lormvlovane' jasne a zrozumiteľne, čo potvrdzujú svojimi
podpismi. Poskytovatel podplsom zmiuvv zároven potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom VOP a ich obsahu rozumie. Poskytovateľ
uzavretím zmluvy súčasne potvrdzuje, že s obsahom VOP oboznámi každého zamestnanca svojej Prevádzky, ktorý prijima benefitné
poukážky v papierovej forme. a elektronické henefitné poukážky na úhradu ceny alebo jej časti za poskytované služby alebo dodaný
tovar. Poskytovateľberie na vedomie a súhlasí s tým, že Dodavatel je oprávnený kedykolirek jednostranne, bez súhlasu Poskytovatel'a

zmeniť, doplniť alebo nahradiť VOP. Zmenené/doplnené/nové vo? nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej
stránke Dodávateľa a týmto dňom sa stavajú záväzné pre Dodavatela a Poskytovatela.

V 'lWČ/OšfcdnaĺéŠCO/(Ž v ĺ/Č/fl € „dňa__ěĺ_£/ČÉ/m
......u..uu.-uu.„ ..... ..." ............................ nu.-„„Au... u...-n-

1.0.

.

Prílohy:,
.

.

'-.-'.řeohecné obchodné podmienky (VOP) Dodávateľ;
Súpiska Produktovpredložených na vyúčtovanie
Pravidlá akceptovania Karty DOXX v zmluvných prevádzkach
Objednávka inštalácie aplikáciaDOXK :; Flatobnej brány
Zoznam POS terminálov & Objednávka inštalácie aplikácie DQXX [len v

pripade väčšieho počtu POS terminálov)
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