
Rámcová dohoda č. Z202119482_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenská národná galéria
Sídlo: Riečna 1, 81513 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 00164712
DIČ: 2020829943
IČ DPH: SK2020829943
Bankové spojenie: IBAN: SK8581800000007000117526
Telefón: +421907750391

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo: Kálov 356, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36391000
DIČ: 2020104449
IČ DPH: SK2020104449
Bankové spojenie: IBAN: SK2109000000000423613757
Telefón: +421415076301

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
Kľúčové slová: zabezpečenie stravovania, stravné lístky, dodanie stravných poukážok
CPV: 55520000-1 - Služby hromadného stravovania; 30199770-8 - Stravné poukážky; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Stravné poukážky

Funkcia

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok v stravovacích zariadeniach zmluvných 
partnerov Dodávateľa, ktorí sú oprávnení takéto služby poskytovať. Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s § 152
ods. 2 zákona 311/2001 Z.z. zákonníka práce.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nominálna hodnota jednej poukážky Eur 4,00

Množstvo stravných poukážok ks 53000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stravná poukážka v papierovej podobe obsahuje názov a logo Dodávateľa

Stravná poukážka v papierovej podobe obsahuje zreteľne vyznačenú nominálnu hodnotu, kalendárny rok s 
vyznačením platnosti

Stravná poukážka v papierovej podobe musí byť 
chránená proti zneužitiu a falšovaniu

je opatrená číselným alebo čiarovým kódom a  ochrannými 
prvkami proti falšovaniu používanými pre tlač dokladov a cenných 
papierov

Balenie stravných poukážok v bločkoch alebo hárkoch

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

1. Rámcová dohoda ( ďalej len „Zmluva „) sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 12 mesiacov. Zmluva je účinná od 1.1.2022 
do 31.12.2022 alebo do vyčerpania zmluvného finančného objemu, podľa toho čo nastane skôr.

2. Dodanie vrátane dopravy.

3. Plnenie sa uskutočňuje priebežne na základe čiastkových objednávok.

4. Dodávateľ je povinný dodať objednané množstvo stravných poukážok do sídla Objednávateľa, alebo na ním určenú adresu. 
Miestom dodania je Bratislava.

5. Dodávateľ dodá stravné poukážky do troch pracovných dní od odoslania čiastkovej objednávky Objednávateľom.

6. Čiastkovú objednávku zadá Objednávateľ e-mailom na emailovú adresu kontaktnej osoby Dodávateľa. Za deň doručenia 
čiastkovej objednávky Dodávateľovi sa považuje deň jej odoslania Objednávateľom.

7. Každé zmluvné stravovacie zariadenie, ktoré je v zmluvnom vzťahu s Dodávateľom, musí akceptovať platbu za 
konzumované jedlá a nápoje formou stravovacích poukážok Dodávateľa, viditeľne umiestniť logo alebo nápis, ktorý informuje 
o možnosti platby stravovacou poukážkou Dodávateľa, umožňovať stravovanie zamestnancov (najmä v Bratislave, Pezinku, 
Zvolene, Ružomberku, Kežmarku, Spišskej Belej, ale aj na celom území Slovenska).

8. Pešia vzdialenosť k stravovaciemu zariadeniu musí byť maximálne 15 minút od adresy: Námestie Ľudovíta Štúra 4, 811 02 
Bratislava; Kollárovo nám. 10, 811 013 Bratislava; Nám. SNP 1, 960 01 Zvolen; Makovického 1, 034 01 Ružomberok.

9. Zároveň musí platiť, že v uvedenom okruhu pešej dostupnosti 15 minút ako je uvedené v bode č.8. musí mať Dodávateľ 
zazmluvnený nasledujúci minimálny počet stravovacích zariadení ( s.z. ): Námestie Ľudovíta Štúra 4, 811 02 Bratislava – 2 
s.z. ; Kollárovo nám. 10, 811 013 Bratislava - 2 s.z.; Makovického 1, 034 01 Ružomberok – 1 s.z.; Nám. SNP 1, 960 01 Zvolen
– 1 s.z.

10. Jednotková výška poplatku ( provízie ) spojeného s dodaním stravných poukážok sa vyjadruje percentom z nominálnej 
hodnoty stravnej poukážky a je nemenná po celú dobu platnosti zmluvy.

11. Celková výška poplatku  ( provízie ) spojeného s dodaním stravných poukážok je tvorená súčinom nominálnej hodnoty 
celkového počtu stravných poukážok a jednotkovej výšky poplatku a je uvedená v EUR.

12. Zmluvná cena bez DPH je tvorená ako súčet nominálnej hodnoty celkového počtu stravných poukážok a celkovej výšky 
poplatku.

13. K zmluvnej cene bez DPH bude fakturovaná DPH v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v
čase fakturácie.

14. Zmluvná cena pokrýva všetky náklady Dodávateľa za sprostredkovanie služieb stravovania prostredníctvom stravných 
poukážok, zahŕňa províziu Dodávateľa, balenie stravných poukážok, poistenie, storno poplatky za vrátenie alebo výmenu 
stravných poukážok, distribúciu, dopravu a všetky ďalšie náklady.

15. Dodávateľ predloží v ponuke Vlastný návrh plnenia zákazky a to formou a obsahom v zmysle bodov č.10 až č.14.

16. Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky je stanovená v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 
znení neskorších predpisov.

17. Objednávateľ má právo na zmenu požadovanej nominálnej hodnoty stravnej poukážky počas platnosti zmluvného vzťahu s
Dodávateľom. Požadovanú zmenu vyjadrí vo vystavenej objednávke, kde uvedie novú nominálnu hodnotu stravnej poukážky.

18. Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravných poukážok sú započítané do poplatku za poskytnuté služby.

19. Celková cena fakturovaná na základe jednotlivých objednávok za dodané stravné poukážky bude obsahovať: a) cenu 
nominálnej hodnoty objednaného množstva stravných poukážok, b) cenu poplatku za poskytnuté služby pre objednané 
množstvo stravných poukážok, c) DPH v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase 
fakturácie

20. Fakturácia sa bude uskutočňovať priebežne na základe dodaného množstva stravných poukážok podľa čiastkových 
objednávok.

21. Objednávateľ v súlade so smernicou 24/2014/ES umožňuje elektronickú fakturáciu. Ak sa spustí elektronická fakturácia 
podľa zákona č. 215/2019 Zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení 
niektorých zákonov, tak bude Dodávateľ postupovať podľa tohto zákona.

22. Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry bezhotovostne výhradne 
prevodným príkazom Objednávateľa na účet Dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania sumy z účtu 
Objednávateľa.

23. Dodávateľ do 5 pracovných dní od uzavretia Zmluvy predloží Objednávateľovi Zoznam stravovacích zariadení s ich 
presným názvom a s ich presnou adresou ( ďalej len „Zoznam“), ktorým preukáže zabezpečenie stravovania podľa 
požiadaviek Objednávateľa uvedených v bodoch č.8 a č.9. Nepredloženie Zoznamu alebo nesplnenie požiadaviek 
Objednávateľa na pešiu vzdialenosť, minimálny počet stravovacích zariadení tak, ako je uvedené v bodoch č.8 a č.9., bude 
Objednávateľ považovať za podstatné porušenie Zmluvy.

24. Akúkoľvek zmenu v Zozname počas účinnosti zmluvy je Dodávateľ povinný oznámiť Objednávateľovi bezodkladne 
mailom. Ak pri tejto zmene dôjde k nesplneniu požiadaviek Objednávateľa na pešiu vzdialenosť, vzdialenosť autom, minimálny
počet prevádzok tak, ako je uvedené v bodoch č.8 a č.9., má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
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25. Dodávateľ do 5 pracovných dní od uzavretia Zmluvy poskytne Objednávateľovi web link na zoznam aktuálnych zmluvných 
stravovacích zariadení alebo samotný zoznam aktuálnych zmluvných stravovacích zariadení, ak takýto web link nemá.

26. Dodávateľ do 5 pracovných dní od uzavretia Zmluvy predloží Objednávateľovi naskenovaný vzor ponúkanej stravnej 
poukážky so zapracovanými požiadavkami vrátane uvedenia spôsobu balenia. Neposkytnutie tohto vzoru Objednávateľovi v 
určenom čase bude Objednávateľ považovať za podstatné porušenie Zmluvy.

27. Objednávateľ do 5 pracovných dní od uzavretia Zmluvy poskytne Dodávateľovi kontakt na kontaktnú osobu na strane 
Objednávateľa. Dodávateľ do 5 pracovných dní od uzavretia Zmluvy poskytne Objednávateľovi kontakt na kontaktnú osobu na
strane Dodávateľa. V prípade zmeny kontaktnej osoby na strane Dodávateľa je tento povinný písomne informovať 
Objednávateľa.

28. Dodávateľ dodá Objednávateľovi stravovacie poukážky s platnosťou do konca kalendárneho roka 2022 najneskôr v 
novembri 2022, ak o to Objednávateľ požiada.

29. Po uplynutí doby platnosti stravovacích poukážok má Objednávateľ právo vrátiť Dodávateľovi nepoužité stravovacie 
poukážky do 31.1.2023 bez storno poplatkov.

30. Dodávateľ je povinný spätne odobrať od Objednávateľa nespotrebované stravné poukážky najneskôr do 31.1.2023 a 
uhradiť Objednávateľovi zodpovedajúcu čiastku.

31. Požaduje sa, aby v momente uzavretia Zmluvy mal Dodávateľ zápis v registri partnerov verejného sektora. Objednávateľ 
má právo odstúpiť od Zmluvy uzavretej s dodávateľom, ktorý v momente uzavretia zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora, alebo bol z neho vymazaný.

32. Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový zmluvný finančný objem.

33. Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 5 dní od uzavretia zmluvy

Názov Upresnenie

Doba platnosti stravných poukážok minimálne v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom boli dodané

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Riečna 1

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: 53000,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 211 894,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 211 894,00 EUR
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V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119482

V Bratislave, dňa 15.10.2021 10:38:05

Objednávateľ:
Slovenská národná galéria
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119482


Zákazka


Identifikátor Z202119482


Názov zákazky Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313239


Dodávateľ


Obchodný názov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.


IČO 36391000


Sídlo Kálov 356, Žilina, 01001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 4.10.2021 7:51:48


Hash obsahu návrhu plnenia r3go+Yn4RGYmyd8MxQ++WdYmy9YVQa8jLBSh4WRq2fI=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
_Cenová kalkulácia - Slovenská národná galéria.doc (Návrh)






















DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. 



pre verejného obstarávateľa: 



Slovenská národná galéria



Cena za predmet obstarávania je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Ceny sú pevné a maximálne.




Cena zahŕňa všetky náklady na zabezpečenie služby.


   Podrobný rozpis položiek ceny: 



			Hodnota 1 ks stravnej poukážky (nominálna hodnota)


			4,00 €





			Poplatok dodávateľa (provízia) z nominálnej hodnoty vyjadrený %
Jednotková výška poplatku vyjadrená v € bez DPH:                                                         


			0,00 %



0,00 €





			20 % DPH z ceny poplatku dodávateľa (záporná hodnota nepodlieha DPH):


			0,00 €





			Jednotková výška poplatku vrátane DPH:



			0,00 €





			Celková cena za 1 ks stravnej poukážky vrátane poplatku a DPH:


			4,00 €








			Celková cena za 53 000 ks stravných poukážok vrátane poplatku a DPH:


			212.000,00 €








Ivan Mlynarčík



                                                                                                      manažér pre verejný sektor
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