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Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, příspěvková organizace zřízená podle § 86 z. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
se sídlem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem IČ:71009361
zastoupen Ing. Pavlem Bernáthem, ředitelem (dále jen „Objednatel")
a
Le Cheque Déjeuner s.r.o.,
se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
IČ: 62913671
zastoupená Stéphanem Nicoletti, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 35300
(dále jen „Dodavatel")
Objednatel a Dodavatel dále společně označeni také jen jako „smluvní strany či strany", není-li třeba užít konkrétního označení každého z nich,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §   1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto
smlouvu o dodávce stravovacích poukázek (dále jen „Smlouvu")
ČI. 1 Výkladová ustanovení
 1.1.	Stravovací poukázky Le Cheque Déjeuner (dále také jen „poukázky") jsou benefitní poukázky sloužící k úhradě hlavního jídla a ke stravování zaměstnanců Objednatele.
 1.2.	Poukázky slouží k úhradě ceny zboží či služeb v souladu s platnými právními předpisy a touto Smlouvou.
 1.3.	Poukázky jsou vydávány ve formě ceniny a obsahují soubor ochranných prvků zabezpečujících poukázky proti padělání.
 1.4.	Obchodní místa Dodavatele jsou místa provozování podnikatelské činnosti Dodavatele. Aktuální seznam a adresář obchodních míst (centrála, pobočky) je uveřejněn na webových stránkách Dodavatele.
 1.5.	Smluvním partnerem Dodavatele je osoba, vjejíž provozovně jsou poskytovány zboží či služby, za které lze přijímat platby prostřednictvím poukázek. Platnost poukázky počíná jejím uvedením do oběhu a končí datem uvedeným na její přední straně.
ČI. 2 Předmět Smlouvy
 2.1.	Předmětem plnění z této Smlouvy je závazek Dodavatele poskytovat Objednateli na základě Objednatelem řádně vyplněných a ze strany Dodavatele řádně přijatých objednávek stravovací poukázky v nominální hodnotě 60,- Kč a závazek Objednatele za tyto poukázky zaplatit sjednanou cenu, a to v souladu s podmínkami v či. 3 Smlouvy.
 2.2.	Předpokládané maximální množství odebraných stravovacích poukázek na základě této Smlouvy bude činit 230.000 ks za dobu trvání této Smlouvy.
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ČI. 3 Cenová ujednání, daňový doklad
 3.1.	Nominální hodnota jednotlivé poukázky činí 60,- Kč. K dané výši nominální hodnoty je přidána procentuální přirážka ve výši 0,45% (bez DPH). V ceně je zahrnuta personalizace poukázek a distribuce poukázek do míst plnění Smlouvy. Takto stanovená cena za jednotlivou poukázku je cenou konečnou, ve které jsou zahrnuty všechny náklady, poplatky, přirážky.
 3.2.	Dodavatel se zavazuje po provedení ucelené části poskytnutých služeb v souladu s či. 2 Smlouvy vystavit Objednateli daňový doklad, kterým se rozumí faktura v českých korunách. Na základě vystaveného daňového dokladu je Objednatel povinen Dodavateli zaplatit v souladu s či. 3.1. Smlouvy cenu dodaných poukázek. Daňový doklad bude vydán vždy po provedení ucelené části plnění, které je předmětem Smlouvy.
 3.3.	Daňový doklad dle odst. 3.2. tohoto článku bude vystaven a zaslán písemně na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby obsah vystaveného daňového dokladu splňoval veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen zákon č. 235/2004 Sb.). Daňový doklad tvoří zejména cena za poukázky, počet odebraných poukázek, datum vystavení daňového dokladu, datum splatnosti daňového dokladu, bankovní spojení pro zaplacení ceny včetně variabilního, konstantního a specifického symbolu. Den zdanitelného plnění je stanoven na den předám a převzetí předmětu dílčího plnění prostého vad, nedodělků a práv třetích osob.
 3.4.	Splatnost vystaveného daňového dokladuje 21 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení Objednateli.
 3.5.	Objednatel se zavazuje na základě daňového dokladu uhradit cenu dodaných poukázek bankovním převodem na účet Dodavatele č. 59942/0800 vedený u České spořitelny, a.s.. Jiný způsob úhrady ceny dodaných poukázek je možný pouze v případě, že se na tom Objednatel a Dodavatel písemně dohodnou.
ČI. 4 Podmínky doručení poukázek
4.1. Dodavatel se zavazuje dodávat stravovací poukázky na základě řádně vyplněné a ze strany Dodavatele řádně přijaté dílčí objednávky Objednatele na níže uvedená místa plnění:
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí L. B. Schnejdera32 370 01 České Budějovice
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí Březinova 444/3 405 01 Děčín
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí Jana Černého 361 50341 Hradec Králové
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí Závodní 360/94 360 06 Karlovy Vary
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí Fr. Kloze2316 272 01 Kladno
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Zdravotní ústav se sídlem v Ústí U nemocnice 280 02 Kolín
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí
U Sila 1139
463 11 Liberec - Vratislavice nad Nisou
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí J.E.Purkyně 270/5 434 64 Most
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí 17. listopadu 1926/1 301 00 Plzeň
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí Ditrichova 17 120 00 Praha 2
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí Sokolovská 155/60 180 00 Praha 8
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí Jasmínová 2905/37 106 00 Praha 10
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí U Nemocnice 85 261 01 Příbram
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí Moskevská 1531/15 400 01 Ústí nad Labem
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí
Pasteurova 1500/9
400 02 Ústí nad Labem
Dodací adresa; Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí
Na Kabátě 229
400 11 Ústí nad Labem
Dodací adresa: Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem
a to dle uskutečněných objednávek, a to v personalizovaném balení dle dispozic Objednatele.
 4.2.	Dodavatel je povinen poukázky doručit Objednateli v počtu a v nominální hodnotě stanovené v či. 2 této Smlouvy, a to v termínu do 3 pracovních dnů ode dne řádného přijetí objednávky.
 4.3.	Objednatel je povinen objednávat poukázky tímto způsobem:
a)   písemně na adresu Le Cheque Déjeuner s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 (centrála),
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 b)	faxem na číslo: +420 241 043 913,
 c)	emailem prostřednictvím elektronické pošty na adresu objednavka@seky.cz,
 d)	osobním doručením nebo prostřednictvím doručovatele (třetí osoby) oproti potvrzení o převzetí objednávky na centrálu Dodavatele (Le Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4),
 e)	prostřednictvím on-line objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách Dodavatele,
 f)	telefonickým podáním na klientské oddělení Dodavatele - převzetí objednávky je potvrzeno písemným sdělením prostřednictvím elektronické pošty.

 4.4.	Objednávka musí obsahovat kromě identifikačního údaje Objednatele (adresa sídla, IC) také údaje o množství objednávaných stravovacích poukázek.
 4.5.	Dodavatel je vázán objednávkou Objednatele od okamžiku jejího obdržení, nebude-li Dodavatel bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o tom, že objednávku neakceptuje.
 4.6.	Náklady spojené s dodáním stravovacích poukázek jdou k tíži Dodavatele.
 4.7.	Vlastnictví k dodaným poukázkám přechází na Objednatele předáním a převzetím poukázek -jednotlivé objednávky prosté vad, nedodělků a práv třetích osob.
 4.8.	O předání a převzetí poukázek bude v každém jednotlivém místě plnění určeném dle odst. 4.1 tohoto článku sepsán předávací protokol, jež bude za každou smluvní stranu podepsán osobou k tomu oprávněnou.
ČI. 5 Práva a povinnosti Objednatele
 5.1.	Objednatel je povinen nakládat poukázkami jako s ceninami, zejména je chránit před paděláním a zneužitím.
 5.2.	Objednatel má právo vrátit Dodavateli znehodnocené poukázky, které nespotřeboval nejpozději do 15 kalendářních dnů následujících po uplynutí data jejich platnosti. V případě, že Objednatel ve stanovené lhůtě Dodavateli poukázky nedoručí, Dodavatel není povinen postupovat dle odst. 5.3.
 5.3.	Za vrácené znehodnocené poukázky dle odst. 5.2. Smlouvy se Dodavatel zavazuje Objednateli poskytnout stejnou hodnotu, za kterou byly jednotlivé poukázky v souladu s či. 2 a 3 této Smlouvy zakoupeny.
 5.4.	Objednatel není povinen poskytovat Dodavateli zálohy.
 5.5.	Objednatel podpisem této Smlouvy udílí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Dodavateli souhlas s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby zasílání obchodních sdělení Dodavatele. Svůj souhlas může Objednatel kdykoliv odvolat, a to při zasílání každé jednotlivé zprávy.
 5.6.	Objednatel bere na vědomí, že poukázky nejsou oběživem a jakýkoliv jiný obchod s nimi není dovolen, Poukázky nemohou být užity k jinému účelu, než ktomu, který je určen platnými právními předpisy.
ČI. 6 Práva a povinnosti Dodavatele
 6.1.	Dodavatel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných k řádnému plnění předmětu Smlouvy.
 6.2.	Dodavatel je povinen odebrat od Objednatele zpět nevyužité poukázky v souladu s či. 5 odst. 5.2. a 5.3. Smlouvy a vyplatit jejich nominální hodnotu na účet Objednatele.
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 6.3.	Dodavatel se zavazuje publikovat a aktualizovat seznam svých smluvních partnerů, kteří akceptují poukázky Dodavatele, na webových stránkách Dodavatele, případně v dalších informačních materiálech (písemných nebo elektronických).
 6.4.	Dodavatel neodpovídá za kvalitu zboží či služeb poskytovaných smluvními partnery jejich zákazníkům, případné reklamace uplatňuje zákazník přímo u smluvního partnera. Dodavatel rovněž neodpovídá zajednání, v jehož důsledku jsou poukázky využity pro jiné účely, než pro které byly vydány.
 6.5.	Dodavatel je povinen nakládat s poukázkami jako s ceninami, zejména zajistit jejich ochranu před paděláním a zneužitím.
ČI. 7 Reklamační podmínky
 4.1.	Povinností Objednatele je řádně překontrolovat Dodavatelem dodané poukázky, a to bez zbytečného odkladu po jejich převzetí.
 4.2.	V případě, že po převzetí poukázek dojde na straně Objednatele ke zjištění nesouladu mezi nominální hodnotou poukázek sjednanou v této Smlouvě a hodnotou doručených poukázek nebo v případě zjištění poškození poukázek či v ostatních případech, kdy dojde k poškození práva Objednatele, je Objednatel oprávněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu u Dodavatele níže uvedeným způsobem:

 a)	osobním   doručením   nebo   prostřednictvím   doručovatele   (třetí   osoby)   na   centrálu Dodavatele (Le Cheque Déjeuner s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4),
 b)	doporučeným dopisem adresovaným na Le Cheque Déjeuner s. r. o., Klientské oddělení, Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4,
 c)	faxem na číslo: +420 241 043 913,
 d)	e-mailem prostřednictvím elektronické pošty na adresu klientskeodd@seky.cz

 4.3.	Uplatnění reklamace musí mít písemnou podobu. Objednatel je povinen v písemném uplatnění reklamace uvést všechny údaje a rozhodné skutečnosti, které jsou nezbytné pro přezkoumání jejího odůvodnění, zejména však identifikační údaje Objednatele (adresa sídla a IČ), jméno a kontaktní údaje osoby uplatňující za Objednatele reklamaci, kód Objednatele, popis skutečností opravňujících k uplatnění reklamace, číslo daňového dokladu, který je reklamován (při uplatnění reklamace je Objednatel povinen přiložit k písemnému podání kopii příslušného daňového dokladu a kopii objednávky), vyčíslení rozdílu hodnot poukázek uplatňovaných Objednatelem v reklamaci, datum uplatnění reklamace a podpis osoby oprávněné jménem Objednatele jednat.
 4.4.	O oprávněnosti reklamace rozhoduje Dodavatel. V případě dodržení postupů a lhůt stanovených v odst. 7.1. - 7.3. tohoto článku, přezkoumá Dodavatel ve lhůtě do deseti pracovních dní od data uplatnění reklamace, její oprávněnost. Pokud je reklamace shledána jako oprávněná, je Dodavatel povinen do deseti pracovních dnů napravit reklamovanou skutečnost a vyrozumět Objednatele o závěrech reklamačního řízení.
ČI. 8. Ochrana osobních údajů, povinnost mlčenlivosti
8.1. Uzavřením Smlouvy Objednatel souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „osobní údaje") do databáze Dodavatele, jakožto správce osobních údajů. Dodavatel je oprávněn s osobními údaji Objednatele nakládat pouze v souladu s platným právním řádem a zajišťovat jejich náležitou ochranu před jejich neoprávněným užitím. Dodavatel znepřístupní tyto údaje třetím osobám s výjimkou zákonem stanovených případů nebo údajů schválených Objednatelem.
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 8.2.	Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud Objednatel požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, Dodavatel mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předá. Objednatel má právo na opravu osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů či jejich likvidaci.
 8.3.	Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděly při naplňování předmětu Smlouvy či v souvislosti sním, a to i po jejím ukončení. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na skutečnosti konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou známé a volně dostupné.
a 9
Závěrečná ustanovení
 9.1.	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
 9.2.	Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu dvou let ode dne podpisu této Smlouvy.
 9.3.	Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy a lze ji měnit pouze dohodou stran vzestupně očíslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
 9.4.	Ukončení této Smlouvy nezbavuje žádnou ze Smluvních stran povinnosti vyrovnat své závazky vzniklé nedodržením povinností, včetně závazků vzniklých po dobu účinnosti této Smlouvy.
 9.5.	Smluvní strany se shodly, že v případě písemné korespondence mezi nimi platí ust. § 573 občanského zákoníku, tj. že zásilka odeslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považuje za došlou 3. pracovní den po jejím odeslání.
 9.6.	Veškeré spory vzniklé mezi smluvními stranami z právních vztahů založených touto Smlouvou nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány výlučně podle českého práva u obecných soudů České republiky.
 9.7.	Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom stejnopisu.
 9.8.	Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s touto smlouvou a rozumí jejímu obsahu. Smlouvaje projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné k podpisu této Smlouvy své vlastnoruční podpisy.
V Ústí nad Labem dne    1" 8 "M" 201&
 V Praze dne 13.1.2015

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
 Le Cheque Déjeuner s.r.o.
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Ing. Pavel Bernáth
ředitel
 Stépíiane Nicoletti,
jednatel


J
—MWOTNÍ ÚSTW—
.•<_> sídlem v Ústi nad Labem ftelwstó 15, <00 01 Ústí nad Labem "" IČ 71009361 DIČ CZ71009361
		-601 —
 ,," ^4I 043 II!  fax: 241 0*3 911 íG629l3«7,DířiC262J'3396,7,1

