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Príloha č.3 

„Návrh“
 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti účtovníctva
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zmluva “) 


Článok I.
Zmluvné strany
Názov:			 Gastro DS, s.r.o.
Sídlo:			 Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 			50808478
DIČ:                            2120479372 
Zastúpený: 		MUDr. Zoltán Horváth, Ing. Pavol Sebök, -konatelia
 (ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Obchodné meno:  	
Sídlo: 	
Zastúpený: 	
Kontaktná osoba:       
IČO: 	
DIČ: 	                        
IČ DPH:
Bankové spojenie: 	 BIC: 
			 IBAN: 
Zapísaný v registri:     
(ďalej ako „Poskytovateľ“)


Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie účtovníckych služieb pre objednávateľa. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že   za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a  za odplatu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy dodávateľ zabezpečí kompletné vedenie účtovníctva pre Gastro DS, s.r.o. podľa aktuálnej legislatívy. 

Článok III.
Odplata 
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi   za poskytované služby  na základe záväznej cenovej ponuky v zmysle prílohy č.1 dohodnutú cenu. V cene sú zahrnuté všetky náklady  súvisiace s vykonávaním účtovníckych služieb.

2. Odplata Poskytovateľovi je splatná do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu (faktúry). Faktúry budú doručené v mesačných intervaloch.
 

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje viesť  Objednávateľovi  podvojné účtovníctvo týkajúce sa jeho podnikateľskej  činnosti.
2. V rámci tohto zaväzuje:
	- spracovávať odovzdávané účtovné doklady  a viesť zákonom stanovené účtovné ň
              knihy a evidenciu
	- podľa potreby vyhotovovať účtovné doklady,
	- vyhotovovať na vyžiadanie mesačné  účtovné závierky a prehľady
	- vyhotovovať štvrťročne( mesačne) podklady pre  daňové priznanie DPH, 
               vrátane jeho vyplnenia,
	- zúčastňovať sa na požiadanie  spolu s Objednávateľom prípadných kontrol DÚ,
	- informovať Objednávateľa o všetkých zmenách  v legislatíve  pre neho podstatných 
               a na jeho žiadosť poskytovať kedykoľvek účtovné konzultácie
- vyhotovovať účtovnú  závierky a podklady pre daňové priznanie vrátane  povinných príloh,
- spracovávať mesačne mzdy zamestnancov, viesť mzdovú agendu zamestnancov, vrátane  dane z príjmov zo závislej činnosti, prípadne vystaviť na požiadanie zamestnancov potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a zrazených preddavkov,
- kontrolovať prihlášky a odhlášky zamestnancov na sociálne zabezpečenie 	 zdravotné poistenie
- kontrolovať personálnu agendu 

  
Článok V.
Miesto a spôsob plnenia predmetu zmluvy

1. ........................................ bude predmetné služby poskytovať v sídle  poskytovateľa a v sídle objednávateľa. Odborné konzultácie sa uskutočnia v priestoroch v mieste sídla Objednávateľa.

2.  Poskytovateľ je povinný poskytovať uvedené služby v súlade s príslušnými právnymi predpismi riadne a včas, pričom jeho plnenie je podmienené poskytnutím potrebnej súčinnosti zo strany klienta, najmä včasným poskytnutím všetkých potrebných podkladov a informácií k nim.
3. Objednávateľ je povinný odovzdať kompletné a bezchybné účtovné doklady na spracovanie poskytovateľovi pre vypracovanie mesačných výkazov vždy najneskôr do 10-teho dňa nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci a pre vypracovanie štvrťročných výkazov vždy najneskôr do 10-teho dňa nasledujúceho po každom mesiaci príslušného kalendárneho štvrťroka. 
4. V prípade omeškania objednávateľa pri odovzdávaní účtovných dokladov nezodpovedá poskytovateľ za prípadný vznik škody v dôsledku ich oneskoreného spracovania alebo oneskoreného odovzdania výkazov.         
5. V prípade, že účtovné doklady objednávateľa budú vykazovať nedostatky týkajúce sa ich obsahu alebo formy, sú zmluvné strany povinné zabezpečiť osobné prejednanie zistených nedostatkov, pričom sa objednávateľ zaväzuje rešpektovať pripomienky dodávateľa týkajúce sa predkladaných účtovných dokladov. V prípade, že uvedené pripomienky nebudú zo strany objednávateľa  rešpektované, poskytovateľ nie je zodpovedný za vecnú a číselnú správnosť prevzatých účtovných dokladov.
6. V prípade, že služby poskytnuté poskytovateľom budú vykazovať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dohodou zmluvných strán obsahové či formálne nedostatky, má objednávateľ  nárok na bezplatné odstránenie zistených nedostatkov. 
7. Obe zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktorých zverejnenie by mohlo byť spôsobilé poškodiť obchodné záujmy druhej zmluvnej strany.
Čl. VI.
Platnosť zmluvy

	Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
	Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018.
	Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno zrušiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.
	Objednávateľ môže vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 30 dní, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď.
	Poskytovateľ môže vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 30 dní, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď


Čl. VII.
Zodpovednosť za škodu

	Poskytovateľ zodpovedá klientovi za škodu na veciach prevzatých od klienta
	Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú klientovi porušením svojich povinností podľa tejto zmluvy.

Za správnosť a úplnosť všetkých dokladov predložených poskytovateľovi na spracovanie zodpovedá  objednávateľ.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

	Objednávateľ súhlasí so spracúvaním osobných údajov pre účely potrebné v súvislosti s plnením tejto zmluvy.
	Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme s podpismi oboch zmluvných strán.
	Táto zmluva bola uzavretá podľa slobodnej, vážnej a určitej vôle oboch účastníkov, títo ju neuzavreli v tiesni a ani za obzvlášť nevýhodných podmienok.
	Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, túto v celom rozsahu schvaľujú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
	Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom.




Príloha č.1: Záväzná cenová ponuka


V Dunajskej Strede, dňa





						
MUDr. Zoltán Horváth,                    Ing. Pavol Sebök,
 Konatelia Gastro DS, s.r.o. 







Zoltán Horváth,                    Ing. Pavol Sebök,....................................................
 

                                                             






























Príloha č.1 Záväzná cenová ponuka  


Cena bez DPH v Euro 
DPH v Euro 
Cena s DPH v Euro
Konečná cena*v Euro 
Zákazka podľa §117 zákona
350
----
------
350
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
1 700
----
------
1 700
Nadlimitná zákazka
1 950
----
------
1 950
Príprava štvrťročnej správy o zákazkách realizovaných
 podľa§117 zákona
200
----
------
200
Príprava a aktualizácia internej smernice organizácie 
250
----
------
250
Priame rokovacie konanie 
200
----
------
200

*Poskytovateľ nie je platiteľom DPH 


