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OBCHGDNÍSMLOUVA

Uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění (dále jen „Smlouva&quot;)

Kód klienta:

Firma / jméno a příjmení: Ústecký kraj

Sídlo /fakturační adresa: Velká Hradební 3118/48

Město / obec: Ústí nad Labem PSČ: 400 02

lČ: 70892156 DIČ: CZ70892156 Číslo datové schránky: t92bsva

Banka: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 882733379 Kód banky: 0800

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

Telefon: 603 192 625 Fax: 475 657 455

Email: kramgera.s@kr~ustecky.cz

 

Kontaktní osoba: Bc. Stanislav Krampera

Email: kramgera.5@kr-ustecky.cz Telefon: 603 192 625

www stránky: www.kr-ustecky.cz

Celkový počet zaměstnanců: 520

(dálejen „l&lt;lient”) na stranějedné a:

  

Údaje pro doručování (vyplnit, pokud se liší od identifikačních údajů klienta)

Firma /jméno a příjmení: ..............................................

Doručovací adresa: ....................................

Město / obec:
.......................................................

PSC: ...............................

Kontaktní osoba pro doručování/ tel. / email: ..................................

Daňový doklad v elektronické podobě ano / ne: .......................
Email: .................................
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Zástupce: Stéphane Nicoletti, jednatel

Zastupující na základě plné moci společnost:

Le Chéque Déjeuner s. r. o. !Zelený pruh 1560/99 1140 00 Praha 4 llČ: 62913671 lDlČ: C262913671

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Praha [Číslo účtu:-

telefon:_l faxz- lwww.seky.cz [www.mujsek.cz

zapsanou v obch. Rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 35300

(dále jen „CHD”) na straně druhé uzavírají následující Smlouvu:

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Benefitní poukázky Chéque Déjeuner (dále jen „poukázky&quot;) slouží jako účinný nástroj motivace pracovníků voblasti

zaměstnaneckého stravování, volného času, vzdělávání, zdravotní péče, cestování a dalších činností podporujících produktivitu práce,

zdravotni stav zaměstnanců, práci s lidskými zdroji a sociální soudržnost společnosti.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je závazek CHD poskytovat Klientovi na základě Klientem řádně vyplněné a ze strany CHD přijaté objednávky,

poukázky na zboží/služby v nominálních hodnotách a v množství, které si Klient zvolil a závazek Klienta za tyto poukázky zaplatit

dohodnutou cenu. Rozsah poskytovaných služeb CHD a vzájemné závazky CHD a Klienta upravuje tato Smlouva spolu sVšeobecnými

obchodními podmínkami a Ceníkem služeb, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

3. CENOVÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Cena poukázekje stanovena jejich nominální hodnotou, víz bod smlouvy „zvláštní ujednání“.

3.2. Přijetím objednávky ze strany CHD se rozumí vystavení daňového dokladu. Daňovým dokladem se rozumí faktura v případě

bezhotovostního platebního styku nebo příjmový doklad v případě platby v hotovosti při odběru poukázek, přičemž způsob platby je

určen na základě dohody mezi CHD a Klientem. V případě bezhotovostního platebního styku je splatnost určena v daňovém dokladu,

v případě platby v hotovosti je splatnost určena dnem odběru poukázek. Daňový doklad bude zaslán na doručovací adresu Klienta

nebo předán osobně v případě platby vhotovosti při odběru poukázek. Vpřípadě souhlasu Klienta, bude daňový doklad zasílán

elektronickou cestou (viz. Údaje o doručování). Obsahem daňového dokladu je zejména cena za poukázky, provize, poplatky a

příslušná DPH z poplatků.

3.3. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok

z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené Částky do jejího zaplacení.

4. PRÁVA A POVINNOSTI CHD

4.1. CHD se zavazuje umožnit uplatnění poukázek za nákup zboží/služeb v oblasti zaměstnaneckého stravování, volného času, vzdělávání,

zdravotní péče, cestování a dalších vymezených činnostech u svých smluvních partnerů.

4.2. CHD je povinen dodat Klientovi požadované množství, druh a hodnoty poukázek dle Klientem řádně vyplněné a CHD přijaté

objednávky, a to do pokladny Klienta. Stravenky budou dodávány vpersonifikovaných bločcích pro každého zaměstnance Či

uvolněného Člena zastupitelstva, označených jejich jménem a počtem stravenek (dle objednávky). CHD doručí Klientovi poukázky

zasláním poštou formou cenného psaní, pokud není dohodnutojinak.

4.3. CHD je povinen dodat řádně objednané poukázky ve lhůtě do dvou pracovních dnů, v případě personifikovaných poukázek ve lhůtě

do tří pracovních dnů.

4.4. CHD je povinen nakládat s poukázkami jako s ceninami, zejména zajistit jejich ochranu před padělánim a zneužitím.

4.5. CHD se zavazuje publikovat a aktualizovat seznam svých smluvních partnerů, kteří akceptují poukázky CHD, na internetových

stránkách CHD, případně v dalších informačních materiálech (písemných nebo elektronických).

4.6. CHD se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby dodání stravenek smluvní pokutu ve výši 0,1% z nominální hodnoty

nedodaných stravenek.

4.7. CHD neodpovídá za kvalitu zboží/služeb poskytovaných smluvními Partnery jejich Zákazníkům, případné reklamace uplatňuje Zákazník

přímo u smluvního Partnera. CHD rovněž neodpovídá za jednání, v jehož důsledku jsou poukázky využity pro jiné účely, než pro které

&#39;

byly vydány.

5. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

5.1. Klientje povinen nakládat s poukázkami jako s ceninami, zejména zajistit jejich ochranu před paděláním a zneužítím.

5.2. Platnost poukázky končí datem uvedeným na její přední straně. Klient má právo doručit CHD neuplatněné poukázky nejpozději do 20

kalendářních dnů po datu platnosti. CHD vystaví na takto proplacené poukázky dobropis se splatností 30 dnů od jeho vystavení.

Pokud Klient ve stanovené lhůtě CHD poukázky nedoručí, CHD není povinen proplatit poukázky doručené po tomto termínu.
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5.3 CHD provede zpětně proplacení neuplatněných poukázek na účet Klienta bez sankcí (při respektování bodu 5.2 smlouvy), tzn. za

cenu odpovídající nominální hodnotě poukázek a to během následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém CHD Klientovi

poukázky prodal.

5.4. Klient je povinen písemně informovat CHD o veškerých změnách, které mohou mít vliv na plnění dle této Smlouvy, zejména změnu

identifikačních údajů Klienta, změnu sídla, změnu kontaktní osoby, změnu bankovního účtu, apod.

5.5. Klient podpisem této Smlouvy udílí ve smyslu ust. §7 zákona č. 480/2004 Sb CHD souhlas svyužitim svého elektronického kontaktu

pro potřeby zasílání daňových dokladů a obchodních sdělení CHD. Svůj souhlas může Klient kdykoliv a jakýmkoliv způsobem odvolat,

a to i při zasílání každé jednotlivě zprávy.

s. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od 1.11.2014. Každá ze smluvních stran ji může vypovědět i bez udání důvodu.

Výpovědní lhůta Číní tři měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědí druhé smluvní straně.

Výpověď musí mít formu doporučeného dopisu zaslaného druhé smluvní straně. V případě pochybnosti se dnem doručení výpovědi

rozumí třetí den po odeslání výpovědí.

6.3. Klient je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v případě zmenšení počtu stravovacích zařízení a obchodů s potravinami na území

města Ústí nad Labem nebo v celém Ústeckém kraji, kde je možné tyto stravovací poukázky uplatnit, o více než 10% oproti počtu

stravovacích zařízení a obchodů s potravinami.

6.4. Ukončení této Smlouvy nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti vyrovnat své závazky vzniklé nedodržením povinností, včetně

závazků vzniklých po dobu účinnosti této Smlouvy.

6.5. Klient tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto dne 16.12.2013 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.

10/37R/2013.

6.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky platné k datu podpisu této Smlouvy. Podpísem této Smlouvy

Klient potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

6.7. CHD je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Veškeré provedené změny Všeobecných obchodních podmínek

budou zveřejněny na internetových stránkách CHD, a to nejméně 1 měsíc před nabytím jejich účinností. Klient je oprávněn vtéto

lhůtě Smlouvu vypovědět s účinností ode dne doručení výpovědi CHD, nesouhlasí-li se změnami VOP. Pokud tak neučiní, má se za to,

že se změnami VOP souhlasí.

6.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou kusech.

6.9. V případě, že některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek je v rozporu s ustanovením této Smlouvy, platí, že ustanovení

Smlouvy má přednost.

6.10. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s touto Smlouvou včetně všech jejích příloh a rozumí jejímu obsahu. Smlouva je projevem

jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu sjejim obsahem připojuji osoby oprávněné k podpisu této Smlouvy své

vlastnoruční podpisy.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Výše poplatku z hodnoty poukázky Jídelní kupón: 0%

Objednávky klienta probíhají 1x (ZA OBDOBÍ): měsíčně - nejpozději do 10 dne každého kalendářního měsíce

PRO (POČET UŽIVATELŮ/CELKOVÁ HODNOTA): 532 osob

v NOMINÁLNÍCH HODNOTÁCH: 75 Kč (kombinace 20,- a 55,~Kč)

Zvláštní ujednání: Bez ostatních poplatků. Splatnost fakturje 30 dnů ode dne doručení. Zálohy se neposkytují.
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V Praze dne 6.10.2014
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Příloha Č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky
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