
Kúpna zmluva č. Z202123830_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy
Sídlo: SNP 47, 05342 Krompachy, Slovenská republika
IČO: 42248809
DIČ: 2023574091
IČ DPH:
Telefón: 0534472219

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: Stravné lístky 2022
Kľúčové slová: stravné lístky, stravné poukážky, gastrolístky
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 stravných lístkov pre zamestnancov

Požadovaný predmet zákazky musí byť 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 jedného stravného lístka € 5,00

Predpokladané množstvo odobraných stravných lístkov 
za 1 rok ks 11250

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stravný lístok musí obsahovať Názov a logo dodávateľa

Stravný lístok musí obsahovať Ochranné prvky proti falšovaniu

Stravný lístok musí obsahovať Rok platnosti stravného lístka

Stravný lístok musí obsahovať Nominálnu hodnotu stravnej poukážky v EUR

Forma stravných lístkov papierové stravné lístky

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Nahradenie vrátených nepoužitých stravných lístkov dodávateľom je právom objednávateľa a prebehne buď vrátením 
finančnej čiastky objednávateľovi, rovnajúcej sa cene vrátených stravných lístkov alebo dodaním stravných lístkov na nové 
emisné obdobie objednávateľovi v rovnakej nominálnej hodnote.

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požadujeme dodanie objednaného množstva stravných lístkov do sídla objednávateľa.

Dodanie stravných lístkov zabezpečí dodávateľ do dvoch pracovných dní od podania objednávky.

Podanie objednávky na dodanie stravných lístkov môže objednávateľ zadať prostredníctvom internetu, e-mailom alebo 
telefonicky.

Nominálna hodnota jedného stravného lístka je stanovená v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov.

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

Celková cena fakturovaná za dodané stravné lístky na základe jednotlivých objednávok bude pozostávať:

1. z ceny nominálnej hodnoty objednaného množstva stravných lístkov

2. z ceny poplatku za poskytnuté služby

3. z ceny dopravy na miesto plnenia

4. z DPH z ceny poplatku (provízia) za poskytnuté služby, ak je dodávateľ platcom DPH.

Cena je stanovená ako maximálna a sú v nej zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

Každá zo zmluvných strán má právo túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá 
začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede.

Daňový doklad - faktúra - za všetky objednané stravné lístky v danom mesiaci bude dodaný objednávateľovi do troch 
pracovných dní po dodaní stravných lístkov podľa objednávky.

Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry výhradne prevodným 
príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum 
odpísania platnej sumy z účtu objednávateľa.

Výška provízie sa vyjadruje percentom z nominálnej hodnoty stravného lístka a je nemenná po celú dobu platnosti zmluvného 
vzťahu

Provízia pokrýva všetky náklady dodávateľa spojené s vyhotovením, dodaním predmetu zákazky a všetky ostatné prípadné 
náklady spojené s plnením.

Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodené stravné lístky, resp.zásielku.

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

Zmluvné strany sa dohodli na zákaze postúpenia pohľadávok veriteľa podľa § 524 a nasl. ustanovení  Zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ Obč. zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka.  
Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúceho bodu 1 bude 
podľa § 39 Obč. zákonníka neplatný.

Verejný obstarávateľ nesmie podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena za rovnaké alebo porovnateľné 
plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, 
resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny 
podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto 
skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Zmluvné strany sa dohodli, že min. a max. množstvá odobratých stravných poukážok sú len predpokladané a skutočne 
odobraté množstvo závisí od potrieb objednávateľa. Zmluva zanikne uplynutím času aj keby objednávateľ neodobral 
predpokladané minimálne alebo maximálne množstvo.

Dodávateľ predloží zoznam stravovacích zariadení v minimálnom počte 7, ktoré má dodávateľ zazmluvnené v meste 
Krompachy.

Názov Upresnenie

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

Vrátenie nepoužitých stravných 
lístkov najneskôr do 31 dní po ukončení ich platnosti

Interval objednávania stravných 
lístkov podľa potreby objednávateľa
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Doba trvania zmluvy 12 mesiacov

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Krompachy
Ulica: SNP 47

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2022 00:00:00 - 31.12.2022 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 11250,0000

3.4 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 cena predmetu Zmluvy bez DPH: 56 227,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 56 227,50 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 Z202123830

V Bratislave, dňa 06.12.2021 11:38:01

Objednávateľ:
Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
Up Déjeuner, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123830


Zákazka


Identifikátor Z202123830


Názov zákazky Stravné lístky 2022


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317587


Dodávateľ


Obchodný názov Up Déjeuner, s. r. o.


IČO 53528654


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


Dátum a čas predloženia 2.12.2021 10:15:26


Hash obsahu návrhu plnenia 9L6h7Xk7ZP+clyCyVlEhdmrcIoUw4qMgikqqYsMXzKA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Zoznam JK - mesto Krompachy.pdf (Zoznam - mesto Krompachy)










P. č. Názov akceptačného miesta Ulica Popisné číslo Mesto



1 Lidl Brnianska Krompachy



2 Hotel Plejsy restaurant Cintorínska 1173/3 Krompachy



3 Kebab Expres Cintorínska 31 Krompachy



4 Potraviny - lahôdky Karmen Hlavná 25 Krompachy



5 Potraviny MILK AGRO Hlavná 40 Krompachy



6 Spiš Market - mäso-údeniny Hlavná 1103/25 Krompachy



7 Potraviny - lahôdky Karmen Hlavná 10 Krompachy



8 Spiš Market - mäso-údeniny Hlavná 40 Krompachy



9 Mäsiarstvo Althan Hornádska 80 Krompachy



10 Závodná jedáleň SEZ Krompachy Hornádska 1 Krompachy



11 Coop Jednota Liptovský Mikuláš - Supermarket Lorencova 21 Krompachy



12 Potraviny MILK AGRO Mlynská 2 Krompachy



13 Reštaurácia Melódia Námestie Slobody 2 Krompachy



14 Reštaurácia Galéria Námestie Slobody 28 Krompachy



15 Reštaurácia Galéria Námestie Slobody 28 Krompachy



16 Potraviny - lahôdky Karmen Slovinská 1 Krompachy



17 Potraviny - lahôdky Karmen SNP 8 Krompachy



18 Potraviny Ibeja (Môj ochod) SNP 80 Krompachy



19 TESCO Supermarket Stará cesta 4 Krompachy



20 Mäso - Údeniny Domäsko Stará cesta 4 Krompachy



21 Potraviny Supermarket Fresh Trangusova 447 Krompachy



22 Diskont CBA Trangusova 1 Krompachy



23 Penzión Piller kaštieľ - reštaurácia Zemanská 1 Krompachy



24 Mäso Marton Zemanská 42 Krompachy
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