
Rámcová dohoda č. Z202110237_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Sídlo: Pri Šajbách 12, 83106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 34000666
DIČ: 2021352388
IČ DPH: SK2021352388
Bankové spojenie: IBAN: SK75 8180 0000 0070 0016 6117
Telefón: +421245529855

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
Bankové spojenie: IBAN: SK4281000001150271130237
Telefón: 0232553564

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stravné poukážky
Kľúčové slová: Stravné poukážky
CPV: 30199770-8 - Stravné poukážky
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov

Funkcia

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

nominálna hodnota jednej stravnej poukážky EUR 4

predpokladaný počet stravných poukážok ks 13000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

stravná poukážka obsahuje názov a logo dodávateľa, nominálnu hodnotu stravnej poukážky, 
ochranné prvky proti falšovaniu, platnosť stravnej poukážky

doba platnosti stravných poukážok minimálne do konca kalendárneho roka v ktorom boli vydané

objednávanie stravných poukážok mesačne

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Objednávateľ bude stravovacie poukážky objednávať jedenkrát mesačne. V prípade potreby má objednávateľ právo objednať 
stravovacie poukážky aj viac ako jedenkrát mesačne.
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Nie je porušením povinnosti objednávateľa podľa zmluvy, pokiaľ neodoberie od dodávateľa predpokladaný počet poukážok. 
Dodávateľovi z dôvodu neodobrania predpokladaného počtu poukážok nevznika voči objednávateľovi nárok na žiadne 
kompenzácie, ani právo uplatňovať si z tohoto dôvodu voči objednávateľovi akékoľvek sankčné nároky.

Stravné poukážky musia byť platné na celom území Slovenskej republiky.

Vrátane dopravy na miesto plnenie.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných poukážok riadne a včas do sídla objednávateľa alebo prevádzok 
objednávateľa, a to v čase do 48 hodín od doručenia objednávky.

Dodávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy poskytne objednáteľovi e-mailový kontakt pre zasielanie objednávok.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže kedykoľvek jednostranne zmeniť miesto dodania stravných poukážok, a to 
písomným oznámením na adresu dodávateľa doručeným najneskôr 3 dni pred požadovanou zmenou miesta dodania.

Celková cena za stravné poukážky je tvorená súčinom počtu stravných poukážok a ceny stravnej poukážky v eurách. Celková 
cena je konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace so zákazkou.

Dodávateľ nebude účtovať žiadne ďalšie náklady súvisiace so zákazkou.

Objednávateľ uhradí fakturovanú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry.

Zmluvné strany sa dohodli, že max. množstvo odobratých stravných poukážok je len pravdepodobné a skutočne odobraté 
množstvo závisí od potrieb objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zanikne bez akýchkoľvek nárokov 
zmluvných strán, uplynutím času aj keby objednávateľ neodobral maximálne množstvo.

Dodávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy predloží objednávateľovi rozpis ceny, v ktorom dodávateľ uvedie podrobnú 
štruktúru ceny - podrobný rozpis celkovej ceny na jednotlivé nákladové položky v členení na cenu bez DPH, DPH a cenu s 
DPH. Dodávateľ uvedie tieto informácie aj pre cenu za dodanie 1 ks stravnej poukážky.

Dodávateľ bude objednávateľovi dodávať stravovacie poukážky s platnosťou do konca nasledujúceho kalendárneho roka 
najneskôr v mesiaci november príslušného roku, v ktorom sa stravovacie poukážky vydávajú.

Dodávateľ sa zaväzuje prevziať z jednotlivých miest plnenia objednávateľa nepoužité stravovacie poukážky najneskôr 31 dní 
po ukončení ich platnosti a nahradiť ich za stravovacie poukážky na nové emisné obdobie. Táto povinnosť dodávateľa platí aj 
po zániku 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: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Rača
Ulica: Pri Šajbách 12

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: 13000,0000

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: 51 989,60 EUR
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4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 51 989,60 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 24.05.2021 14:08:02

Objednávateľ:
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
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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