
Rámcová dohoda č. Z202120101_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná umelecká škola
Sídlo: Bernolákova 26, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 35546131
DIČ: 2021672587
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK3456000000009309024001
Telefón: 0556422224

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 elektronickou stravnou kartou 
Kľúčové slová: stravná karta
CPV: 30237131-6 - Elektronické karty; 48810000-9 - Informačné systémy; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom  stravných poukážok alebo 
elektronickou stravnou kartou

Funkcia

Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných kariet alebo ekvivalentom vo vybraných 
stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať a objednávateľom 
požadovaných stravovacích zariadeniach za predpokladu, že dané stravovacie zariadenia disponujú vhodným platobným 
terminálom. Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. 
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie predmetu zákazky musú bť v súlade s ustanovením § 152 ods.2 zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v 
znení neskorších predpisov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nominálna hodnota stravnej jednotky EUR 4,2

Predpokladaný počet stravných jednotiek mesačne ks 900 1320

Počet stravných jednotiek ročne ks 10800 15840

Počet stravných kariet ks 60 72

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stravná karta alebo poukážka obsahuje ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných 
papierov

Stravná karta alebo poukážka obsahuje názov a logo dodávateľa, poučenie pre držiteľa karty, platnosť 
minimálne po dobu kontraktu
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Stravná poukážka vo forme stravnej karty obsahuje meno držiteľa karty

Stravná poukážka vo forme stravnej karty umožňuje bezkontaktné aj kontaktné použitie alebo použitie 
PIN-om

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Zmena požadovanej nominálnej hodnoty stravnej jednotky počas účinnosti zmluvy je právom objednávateľa. Náklady spojené 
so zmenou nominálnej hodnoty stravných jednotiek sú započítané do provízie dodávateľa.

Dodávateľ akceptuje úhradu poskytnutej služby formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry vystavenej 
dodávateľom a zaslanej odberateľovi spolu s informáciou o hodnotách stravných jednotiek bez poskytnutia záloh alebo 
preddavkov. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo stravných jednotiek je len predpokladané a skutočne odobraté množstvo závisí od 
potrieb objednávateľa.

Dodávateľ do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predloží zoznam minimálne 30 stravovacich zariadeni v Košiciach, kde 
sa da platiť stravnou kartou, 500 stravovacích zariadení v Košickom krajii a minimalne piatich potravinových obchodných 
reťazcov s obchodnou sieťou pokrývajúcou celú SR.

Dodávateľ nebude objednávateľovi účtovať už žiadne ďalšie sumy, poplatky či provízie.

Celková cena za stravnú jednotku bude tvorená nominálnou hodnotou stravných poukážok 4,20 €.

Dodávateľ zabezpečí akceptáciu stravných kariet vo všetkých vyžiadaných stravovacích zariadeniach v mieste plnenia 
objednávateľa disponujúcich vhodným platobným terminálom.

Dodávateľ zabezpečí bezplatné prvé vydanie stravnej karty do sídla objednávateľa do 15 dní od objednávky.

Dodávateľ zabezpečí minimálnu platbu stravnou kartou 0,01 €.

Objednávka bude realizovaná prostredníctvom internetu, mailovou formou, osobne alebo poštou v zmysle zákona o ochrane 
osobných údajov.

Pri stravných poukážkach vo forme stravných kariet dodávateľ zabezpečí priradenie hodnoty stravných jednotiek k príslušným 
stravným kartám do 24 hodín od prijatia záväznej objednávky.

Pri stravných poukážkach vo forme stravných kariet dodávateľ priraďuje hodnotu stravných jednotiek k jednotlivým stravným 
kartám objednávateľa raz mesačne podľa údajov uvedených v objednávke. Objednávka bude obsahovať meno zamestnanca 
objednávateľa a jemu priradený počet stravných jednotiek a nominálnu hodnotu stravnej jednotky na základe, ktorej dôjde k 
priradeniu hodnoty stravných jednotiek k príslušnej stravnej karte objednávateľa.

Interval opakovaných plnení každý mesiac pri rámcovej dohode.

Zmluva sa uzatvára na obdobie od 01.11.2021 do 31.10.2022, celková cena bude vrátane DPH.

Názov Upresnenie

Dobra platnosti stravných poukážov minimálne do konca roka, v ktorom boli vydané

Interval objednávania raz mesačne

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Ulica: Bernolákova 26

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12
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3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne
množstvo: 15840,0000

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: 65 190,79 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 65 190,79 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 3.7, 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 Z202120101

V Bratislave, dňa 15.10.2021 13:12:01

Objednávateľ:
Základná umelecká škola
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 Z202120101


Zákazka


Identifikátor Z202120101


Názov zákazky Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313858


Dodávateľ


Obchodný názov Up Déjeuner, s. r. o.


IČO 53528654


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


Dátum a čas predloženia 8.10.2021 12:22:03


Hash obsahu návrhu plnenia XnTQljD5UL35kzn2MquMjhQKQSgoohAsTjPovmH0/MI=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
1653-9_UpDJ vitajte-EJK_02.pdf (Popis stravovacej karty)










Vitajte
V Up DéjeUner



Manuál	príjemnej	spolupráce
pre	stravovaciu	kartu



Spríjemní 
každý deň











Stravovacia karta
•	 slúži	výlučne	na	zabezpečenie	stravovania



•	 platná	3	roky



•		 vydávaná	na	meno	zamestnanca	a	doručovaná	zamestnávateľovi	
alebo	priamo	zamestnancovi



•		 najnižšia	hodnota	platby	kartou	už	od	0,01	€



•		 akceptovaná	v	prevádzkach,	zoznam	ktorých	je	neustále	aktualizovaný	
a	nachádza	sa	na	www.up-dejeuner.sk



Vážený 
obchodný partner,
ďakujeme,	že	ste	sa	rozhodli	
spolupracovať	s	nami.	Veríme,	že	naše	
moderné,	administratívne	nenáročné	
produkty	a	služby	spríjemnia	každý	deň	
Vám	aj	Vašim	zamestnancom.



V	nasledujúcich	riadkoch	Vám	prinášame	
tipy	na	komfortnú	spoluprácu.











Objednávka karty
•	 Karta	sa	objednáva	elektronicky	prostredníctvom	



zákazníckej	zóny	na	www.up-dejeuner.sk.	Prihlásite	
sa	do	nej	pomocou	prihlasovacích	údajov,	ktoré	ste	
obdržali	po	uzatvorení	zmluvy	na	elektronický	jedálny	
kupón	(e-kupón).



•	 Zamestnancom	môžete	objednať	kartu	s	nabitými	
e-kupónmi	alebo	bez	nich.	V	prípade	objednávky	
nenabitých	kariet	môžete	e-kupóny	objednať	aj	
dodatočne.



•	 Používateľov	karty	pridáte,	ak	po	zvolení	produktu	
„Jedálna	karta“	prejdete	do	záložky	„Pridať	karty”.



•	 Zvolíte	„Nový	používateľ“,	vyplníte	požadované	údaje		
a	potvrdíte	kliknutím	na	„Pridať	do	objednávky“.



•	 Prijatie	objednávky	Vám	potvrdíme	mailom.



Personalizácia karty 
Pri	prvej	objednávke	si	vyberáte	úroveň	personalizácie	
karty.	Karta	je	štandardne	potlačená	menom	Vašej	firmy	
a	menom	používateľa	karty.	Na	požiadanie	je	možné	
vytlačiť	na	ňu	aj	farebné	logo	Vašej	firmy.	V	prípade	
záujmu	o	takúto	dotlač	sa	obráťte	na	nášho	krajského	
manažéra	alebo	zákaznícke	centrum,	ktoré	Vám	poskytne	
doplňujúce	informácie.



•	 pohodlne	objednávať		
a	spravovať	karty



•	 dobíjať	elektronické	
jedálne	kupóny



•	 kontrolovať	platby,	
faktúry,	dobropisy



•	 a	využívať	mnohé	ďalšie	
doplnkové	služby



Prostredníctvom
zákazníckej
zóny môžete:











„Moja karta“ v časti 
Zákaznícka zóna na  
www.up-dejeuner.sk
Slúži	pre	zamestnancov	–	používateľov	
karty	na	kontrolu	zostatkov,	pohybov		
na	účte	a	operácie	spojené	s	aktiváciou		
či	dočasnou	deaktiváciou	karty		
v	prípade	jej	straty.



Doručenie karty
•	 Po	spracovaní	objednávky	kariet	prídu	jednotlivým	použí-



vateľom	na	mail	prístupové	údaje	do	zóny	„Moja	karta“.



•	 Karty	spolu	s	PIN	kódmi	budú	doručené	na	zadanú	adresu	
zamestnávateľa/adresy	používateľov	do	5	pracovných	dní.



Objednávka kreditov
•	 Kredity	(e-kupóny),	čiže	stravné	na	jednotlivé	dni,	nabijete		



na	karty	v	zákazníckej	zóne	v	záložke	„Objednať	e-kupóny“



•	 V	prípade,	že	objednávate	kredity	pre	vyšší	počet	
zamestnancov,	odporúčame	použiť	import.	Vzorové	súbory	
pre	importy	nájdete	v	zákazníckej	zóne	v	menu	vľavo.



Aktivácia kariet
Pred	prvým	použitím	je	kartu	potrebné	aktivovať.	Môžete
tak	urobiť	naraz	pre	všetkých	zamestnancov	v	záložke
„Spravovať	karty“	alebo	si	ju	môže	každý	používateľ	aktivovať
sám	vo	svojom	účte	v	zákazníckej	zóne	„Moja	karta“.



Správa kariet
V	záložke	„Spravovať	karty“	môžete	spravovať	karty	svojim
zamestnancom,	čiže	ich	aktivovať,	dočasne	deaktivovať,
definitívne	blokovať	či	nahradiť.











Platba
•	 Minimálna	platba	už	od	0,01	€



•	 Bezkontaktná	platba	do	výšky	50	€



•	 Kontaktná	platba	vždy	s	PIN-om	až	do	výšky	zostatku	
na	karte



Storno 
Pri	zadaní	nesprávnej	sumy	požiadajte	personál	o	storno
platby	a	sumu	v	plnej	výške	dostanete	späť	na	kartu.



Strata alebo krádež 
V	prípade	straty	či	odcudzenia	je	
potrebné	kartu	dočasne	deaktivovať.	
Môže	tak	urobiť	zamestnávateľ	
kedykoľvek	online	v	zákazníckej	
zóne	v	záložke	„Spravovať	karty“	
alebo	používateľ	vo	svojom	účte		
„Moja	karta“.	Ak	sa	karta	nájde,	
opätovne	aktivovať	ju	môže	iba	
zamestnávateľ.



15-krát nesprávny PIN
Po	pätnástich	neúspešných	
pokusoch	o	zadanie	PIN	kódu	
sa	karta	definitívne	zablokuje	a	je	
potrebné	požiadať	o	vydanie	novej.	
Všetky	úkony	a	služby	viazané	
na	kartu	a	s	nimi	spojené	poplatky	
nájdete	v	aktuálnych	Všeobecných	
obchodných	podmienkach	
zverejnených	na	www.up-dejeuner.sk	
v	časti	Zamestnávatelia	>	Dokumenty		
a	programy	>	Všeobecné	obchodné	
podmienky.











Zákaznícke 
centrum
V	prípade	otázok	alebo	nejasností
kontaktujte	naše	zákaznícke	
centrum	v	pracovných	dňoch	od	
8:00	do	16:30	hod.	na	telefónnom	
čísle:	02/	32	55	35	45.	Uvítame	
taktiež	Vaše	názory	a	pripomienky,	
ktoré	nám	môžete	posielať	priamo	
zo	zákazníckej	zóny	pomocou	
záložky	„Napíšte	nám“	alebo	
mailom	na	info@up-dejeuner.sk.



Akceptačné 
miesta
Zoznam	akceptačných	miest	
nájdete	na	www.up-dejeuner.sk.



Ak	by	ste	kartu	radi	používali		
v	reštaurácii	alebo	obchode,	
ktoré	doteraz	nie	sú	v	našej	sieti,	
radi	ich	oslovíme	s	ponukou	na	
spoluprácu.



IČO:	535	286	54			|			IČ	DPH:	SK2121424228			|			DIČ:	2121424228			|			zapísaná	v	Obchodnom	registri	Okresného	súdu	Bratislava	I,	oddiel:	Sro,	vložka	č.:	150439/B



Up Déjeuner, s. r. o.
Sídlo spoločnosti
Tomášikova	16529/23/D	
821	01	Bratislava	2
OTVÁRACIE	HODINY:		
Po	–	Pia:	8:00	–	16:00



Infolinka: 02/32 55 35 45
info@up-dejeuner.sk
www.up-dejeuner.sk



Pobočka Košice
Vojvodská	10	
040	01	Košice
OTVÁRACIE	HODINY:		
Po	–	Pia:	 8:00	–	12:00,	13:00	–	15:30
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