
Rámcová dohoda č. Z20204370_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Sídlo: Rákocziho 23, 07701 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika
IČO: 35568330
DIČ: 2022049018
IČ DPH:
Číslo účtu: SK3781800000007000227418
Telefón: 0566322678

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Up Slovensko, s. r. o.
Sídlo: Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
Číslo účtu: SK4281000001150271130237
Telefón: 0232553564

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stravné poukážky
Kľúčové slová: stravné poukážky, stravné lístky, zabezpečenie stravovania
CPV: 30199770-8 - Stravné poukážky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Stravné poukážky

Funkcia

Zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok.

Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením § 152 zákona č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov.

Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov od uzavretia zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu, podľa toho,
ktorá skutočnosť nastane skôr.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nominálna hodnota stravnej poukážky € 3,90

Predpokladaný počet stravných poukážok ks 1100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stravná poukážka musí obsahovať názov a logo dodávateľa

Stravná poukážka musí obsahovať minimálne štyri ochranné prvky proti falšovaniu (napr. číselný resp.
čiarový kód, termoaktívny bod, vodotlač atď./

Stravná poukážka musí obsahovať rok platnosti stravnej poukážky, pričom stravná poukážka musí byť
platná pre aktuálny kalendárny rok.

Stravná poukážka musí obsahovať nominálnu hodnotu v €.

Stravná poukážka musí obsahovať poučenie pre spotrebiteľa.
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stravná poukážka papierová (nie elektronická karta/, stálosť papiera musí 
zodpovedať technickým požiadavkám platných noriem.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Predmet plnenia bude dodávaný po častiach - na základe čiastkových objednaní telefonicky. Objednávateľ nahlási presný 
počet stravných poukážok podľa skutočnej potreby - mesačne, ktoré dodávateľ následne vyfakturuje.

Dodanie stravných poukážok dodávateľ zabezpečí do dvoch pracovných dní od nahlásenia objednaného množstva.

Zmluvné strany sa dohodli, že uvedené množstvo odobratých stravných poukážok je len predpokladané a skutočne odobraté 
množstvo bude závisieť od potrieb Objednávateľa. Zmluva zanikne uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, aj keby 
Objednávateľ neodobral počas zmluvného vzťahu predpokladané množstvo stravných poukážok alebo do vyčerpaniu 
finančného limitu.

Cena za stravnú poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej poukážky v eurách a poplatkom za sprostredkované
stravovacie služby v eurách vrátane DPH, ktorý do výpočtov vstupuje zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

Poplatok za sprostredkované stravovacie služby pokrýva všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb stravovania 
prostredníctvom stravných poukážok, najmä náklady na tlač a doručenie stravných poukážok, balné, províziu dodávateľa, 
dane, poistenie, storno poplatky za vrátenie, manipulačný poplatok alebo náklady na výmenu stravných poukážok a akékoľvek
ďalšie finančné plnenie a náklady spojené s dodaním predmetu.

Výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby sa vyjadruje percentom z nominálnej hodnoty stravnej poukážky, ktoré 
je nemenné po celú dobu platnosti zmluvného vzťahu. Výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby nesmie v súlade
s §152 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník  práce v znení neskorších predpisov presiahnuť 3% z hodnoty sumy uvedenej
na stravnej poukážke.

Celková cena fakturovaná za stravné poukážky dodané na základe jednotlivých objednávok bude pozostávať z : a/ ceny 
nominálnej hodnoty objednaného množstva stravných poukážok, b/ poplatku za sprostredkované stravovacie služby pre 
objednané množstvo stravných poukážok, c/ DPH z poplatku za sprostredkované stravovacie služby, ak je dodávateľom platca
DPH.

Objednávateľ má právo počas platnosti zmluvného vzťahu požadovať zmenu nominálnej hodnoty stravnej poukážky. Pre 
vylúčenie pochybností, uzatvorenie dodatku k tejto rámcovej dohode sa nevyžaduje.

Dodávateľ je povinný zmenu nominálnej hodnoty stravnej poukážky akceptovať. Náklady spojené s prípadnou zmenou znáša 
dodávateľ a sú zahrnuté v poplatku za sprostredkované stravovacie služby.

Objednávateľ  má právo na nahradenie vrátených nepoužitých stravných poukážok dodávateľom, a to buď vrátením finančnej 
čiastky objednávateľovi, rovnajúcej sa  cene vrátených stravných poukážok alebo dodaním nových stravných poukážok 
objednávateľovi ( na nové emisné obdobie alebo na inú nominálnu hodnotu/.

Dňom splnenia povinnosti úhrady faktúry  je deň odpísania finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa na účet Dodávateľa.

V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry je Dodávateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa úrok z 
omeškania v zákonnej výške.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných poukážok riadne a včas do sídla Objednávateľa a to v 
pracovných dňoch od 7,00 hod. do 15,00 hod.

Dodávateľ sa zaväzuje, že na základe žiadosti Objednávateľa uzavrie zmluvu s akýmkoľvek ďalším stravovacím zariadením, 
obchodom s potravinami a pod. podľa požiadavky Objednávateľa.

Objednávateľ za dodanie stravných poukážok neposkytuje preddavky.

Podmienky neupravené v tejto Rámcovej dohode sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami 
OPET-u.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
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Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Kráľovský Chlmec
Ulica: Rákocziho 23

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne
množstvo: 1100,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 4 062,63 EUR

4.2 Sadzba DPH: 0,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 4 062,63 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.03.2020 10:54:03

Objednávateľ:
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Up Slovensko, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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