
Rámcová dohoda č. Z20225717_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná priemyselná škola strojnícka
Sídlo: Duklianska 1, 08104 Prešov, Slovenská republika
IČO: 00161845
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0517712 196

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Up Déjeuner, s. r. o.
Sídlo: Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 53528654
DIČ: 2121424228
IČ DPH: SK2121424228
Telefón: +421903432027

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Kľúčové slová: stravné lístky, stravovanie, gastro lístky, nominálna hodnota
CPV: 30199770-8 - Stravné poukážky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Stravné lístky

Funkcia

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa formou stravných lístkov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Nominálna hodnota jedného stravného lístka € 4,5

Počet lístkov v nominálnej hodnote 4,50 € ks 8000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stravný lístok obsahuje názov a logo dodávateľa

Stravný lístok obsahuje ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných 
papierov

Stravný lístok obsahuje rok platnosti stravného lístka

Stravný lístok obsahuje nominálna hodnotu stravného lístka

Doba platnosti stravných lístkov minimálne do konca kalendárneho roka, v ktorom boli stravné 
lístky vydané

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia
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Zmluvné strany sa dohodli, že uvedené množstvo stravných lístkov na 12 mesiacov je len predpokladané a skutočne odobraté 
množstvo stravných poukážok počas trvania zmluvy bude určené na základe aktuálnych potrieb objednávateľa uvedené v 
mesačných objednávkach. Objednávateľ si vyhradzuje právo neodobrať všetky stravné lístky.

Množstvo stravovacích lístkov sa môže meniť v závislosti od počtu zamestnancov. Presné množstvá budú uvedené v 
mesačných objednávkach.

Objednávateľ si vyhradzuje právo na bezplatné vrátenie (bez spracovateľského poplatku) nepoužitých stravných lístkov, 
ktorým skončila platnosť najneskôr v januári roku nasledujúceho po roku vyznačenom na stravnom lístku formou dobropisu.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných lístkov riadne a včas na miesto určené v objednávke, a to v čase
a kontaktnej osobe určenej v objednávke.

Dodanie stravných lístkov zabezpečí dodávateľ do 2 pracovných dní od doručenia objednávky.

Plnenie sa uskutoční na základe čiastkových objednávok objednávateľa, do vyčerpania zazmluvneného počtu stravných 
lístkov alebo v prípade zmeny nominálnej hodnoty stravného lístka až do dosiahnutia celkovej ceny za predmet zákazky 
uvedenej v zmluve.

Objednávateľ zašle objednávky na dodanie stravných lístkov poštou alebo e-mailom podľa dohody zmluvných strán.

Zmena požadovanej nominálnej hodnoty stravného lístka počas doby platnosti zmluvy je právom objednávateľa a uskutoční sa
na základe vystavenej objednávky, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota stravného lístka.

Dodávateľ sa zaväzuje dodržať výšku obstarávacích nákladov  a všetkých poplatkov za poskytnuté služby, a to aj pri zmene 
nominálnej hodnoty stravných lístkov po celú dobu trvania zmluvy.

Celková cena predmetu zmluvy v € vrátane DPH je výsledná celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH, ktorá je výsledkom 
verejného obstarávania, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

Sadzba DPH v % je aktuálna hodnota sadzby DPH.

Dodávateľ nebude účtovať žiadne iné poplatky ako tie, s ktorými ráta zadávanie tejto zákazky.

Fakturácia sa bude uskutočňovať priebežne každý mesiac za dodané množstvo podľa jednotlivých čiastkových objednávok.

Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi výhradne 
prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje 
deň odpísania platnej sumy z účtu objednávateľa.

Uvedené podmienky dodania majú prednosť pred obchodnými podmienkami a cenníkmi dodávateľa.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit a celkový počet stravných lístkov.

Poplatok za poskytnutie služieb obsahuje všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb objednávateľovi, vrátane 
nákladov dodávateľa spojených s dopravou a doručením stravných lístkov objednávateľovi.

Výška poplatku za poskytnuté služby (provízie dodávateľa, daň, balenie, poistenie, storno poplatky za vrátenie alebo výmenu, 
distribúciu, dodanie na miesto plnenia a všetky súvisiace náklady) je nemenná po celú dobu platnosti zmluvného vzťahu.

Celková cena fakturovaná za dodané stravné lístky na základe jednotlivých objednávok bude pozostávať: 1. z ceny nominálnej
hodnoty objednaného množstva stravných poukážok 2. z ceny poplatku za poskytnuté služby (odmena/provízia) 3. z DPH z 
ceny poplatku za poskytnuté služby, ak je dodávateľ platcom DPH.

Celková cena na úhradu za dodané stravné lístky bude vo faktúre vypočítaná ako súčin 1 ks nominálnej hodnoty stravného 
lístka vrátane odmeny (provízie) a počtu požadovaných stravných lístkov. Táto suma bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy. V aktualizovanom rozpočte bude 
uvedená kalkulácia celkovej ceny zaokrúhlená na 2 desatinné miesta a ceny nominálnej hodnoty stravných lístkov a poplatkov 
za poskytnuté služby zaokrúhlené na 5 desatinných miest.

Nesplnenie povinnosti podľa týchto Osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto 
zmluvy a má za následok právo objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
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Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Duklianska 1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: zákazka
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 36 025,92 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 36 025,92 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225717

V Bratislave, dňa 07.06.2022 13:44:02

Objednávateľ:
Stredná priemyselná škola strojnícka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Up Déjeuner, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225717


Zákazka


Identifikátor Z20225717


Názov zákazky Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/324815


Dodávateľ


Obchodný názov Up Déjeuner, s. r. o.


IČO 53528654


Sídlo Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, 82101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 1.6.2022 12:49:08


Hash obsahu návrhu plnenia BO6S2sam67JbqXqOX0gTeY93dOVGZ4KU6kfj1Hywtzc=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Vzor jedálneho kupónu 2022.pdf (Vzor stravnej poukážky)
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