
 

RÁMCOVÁ DOHODA 
uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") 
a podľa zákona č. 513/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“),  
(ďalej len „zmluva“) 

 

1. Zmluvné strany 

 

1. 1. Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave 

Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1 

Korešpondenčná adresa: Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 

Bratislava 1 

 IČO: 00 397 865 

  DIČ:  2020845332 

 IČ DPH:  SK2020845332 

 

 Zastúpený: prof. JUDr. Marek Števček, PhD.,  rektor UK 

 Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka 

UK 

 Ďalšie osoby oprávnené konať v súlade s touto rámcovou dohodou vo veciach realizácie: 

podľa prílohy č. 1 

 (v ďalšom len "objednávateľ")  

 

1.2.  Poskytovateľ:  Up Déjeuner, s. r. o. 

Sídlo:  Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 

 IČO:     53528654 

 DIČ:       2121424228 

 IČ DPH:     SK2121424228 

 Zapísaný v obchodnom registri:  Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro.,  

     Vložka č.: 150439/B 

 Bankové spojenie:   Komerční banka, as, pobočka zahraničnej banky 
  IBAN     SK42 8100 0001 1502 7113 0237 

 Zastúpený:     Ing. Igor Janok, konateľ 

    

 Osoby oprávnené konať vo veciach:  
a) zmluvných:    Ing. Juraj Babál, riaditeľ rozvoja obchodu pre VS 
b)vecných:    Ing. Juraj Babál, riaditeľ rozvoja obchodu pre VS 
 Tel.:     0903/432 021 
 E-mail:     jbabal@up-dejeuner.sk  

 (v ďalšom len "poskytovateľ")  



Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu v súlade s výsledkom verejného 

obstarávania predmetu s názvom „Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom 

papierových stravovacích poukážok“.  

 

2. Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa v súlade 

s ustanovením § 152 zákona č. 311 / 2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.  (ďalej 

len Zákonník práce). 

 

2.2. Opis a rozsah predmetu zmluvy:  

 

2.2.1. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávanie sprostredkovať stravovacie 

služby, ak ich sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má 

oprávnenie poskytovať stravovacie služby.  

  

2.2.2. Predpokladaná celková cena (finančný limit) predmetu zmluvy za 2 roky je:        

2 032 848,00 EUR s DPH.  

 

2.2.3. Predpokladané množstvo odberu stravovacích poukážok za 2 roky je: 480 000 

ks. 

  

2.2.4. Jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti objednávateľa budú odoberať rôzne 

nominálne hodnoty stravovacích poukážok.  

 

2.2.5. Objednávateľ nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo jednotlivých 

druhov služieb tvoriacich predmet plnenia zmluvy, ani vyčerpať predpokladaný 

finančný objem. Celkové zakúpené množstvo predmetu plnenia zmluvy bude 

závisieť od finančných možností a konečných potrieb objednávateľa. 

 

2.3. Požiadavky na predmet zmluvy: 

 

2.3.1. Objednávateľ požaduje dodanie stravovacích poukážok (stravných lístkov)  

v papierovej podobe. 

 

2.3.2. Stravovacia poukážka musí byť dostatočne chránená proti zneužitiu a 

falšovaniu. Musí na nej byť zreteľne vyznačená jej nominálna hodnota a doba 

platnosti. 

 

2.3.3. Stravovacie poukážky budú odoberané jednotlivými fakultami a ďalšími 

súčasťami objednávateľa na základe nimi vystavených objednávok, resp.  

čiastkových zmlúv (objednávky v hodnote do 3 320,- EUR bez DPH, nad túto 

hodnotu čiastkové zmluvy). Zodpovedné osoby jednotlivých fakúlt a súčastí 

objednávateľa (ďalej len „súčasti UK“) sú uvedené v prílohe č. 1. 

  

2.3.4. Súčasťou predmetu zmluvy je aj doprava a doručenie stravovacích poukážok 

na miesto dodania podľa čl. 3 a prílohy č. 1 k zmluve a ďalšie služby s tým 



spojené ako napr. balenie podľa požiadaviek súčastí UK, poistenie zásielok, 

vyhotovenie  faktúry, atď.   

 

2.3.5. V objednávke, resp. v čiastkovej zmluve sa uvedie záväzné množstvo 

stravovacích poukážok, nominálna hodnota stravovacích poukážok a miesto 

dodania stravovacích poukážok. Podľa požiadaviek súčastí UK bude 

v objednávke, resp. v čiastkovej zmluve uvedený počet ks v balení alebo bude 

k objednávke, resp. k čiastkovej zmluve priložený menovitý zoznam 

odberateľov stravovacích poukážok s počtom ks v balení. Jednotlivé balenia 

budú označené podľa požiadaviek súčasti UK (napr. menami odberateľov podľa 

priloženého zoznamu).   

 

2.3.6. Poskytovateľ dodá stravovacie poukážky podľa objednávok, resp. čiastkových 

zmlúv súčastí UK najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia objednávky, 

resp. od účinnosti čiastkovej zmluvy, pričom frekvencia zadávania objednávok, 

resp. predkladania čiastkových zmlúv je u jednotlivých súčastí UK rôzna. 

Zmluvné strany si môžu dohodnúť aj inú lehotu dodania, ktorú uvedú 

v objednávke alebo v čiastkovej zmluve. 

 

2.3.7. Predpokladané množstvo stravovacích poukážok uvedené v bode 2.2.3., 

predpokladaná celková cena uvedená v bode 2.2.2. a nominálna hodnota 

stravovacích poukážok uvedená v bode 2.2.4. nie sú záväzné počas trvania 

zmluvného vzťahu a môžu sa meniť v závislosti od zmien právnych predpisov, 

od organizačných a legislatívnych zmien objednávateľa a od počtu 

zamestnancov.  

 

2.3.8. Výmena stravovacích poukážok pri zmene nominálnej hodnoty bude bezplatná. 

Doplatí sa, resp. vráti sa iba rozdiel nominálnych hodnôt. 

 

2.3.9. Stravovacie poukážky budú platné vždy na kalendárny rok. 

 

2.3.10. Vrátenie nepoužitých stravovacích poukážok po skončení kalendárneho roka 

bude bezplatné. Vráti sa nominálna hodnota stravovacích poukážok. 

 

2.3.11. Zoznam právnických alebo fyzických osôb, ktoré akceptujú stravovacie 

poukážky dodané poskytovateľom ku dňu uzatvorenia zmluvy na CD/DVD- 

nosiči je prílohou 2 zmluvy.  

3. Miesto plnenia 

3.1. Miesto dodania papierových stravovacích poukážok je:  

Univerzita Komenského v Bratislave; fakulty  a ďalšie súčasti (ďalej len „súčasti 

UK“).  

 

3.2. Miesto poskytnutia stravovacích služieb:  

v Bratislave, v Martine, v okrese Banská Štiavnica (Štiavnické Bane), v okrese Martin 

(Blatnica),  

 



Prehľad súčastí UK, zodpovedné osoby, podrobný rozpis miesta dodania stravovacích 

poukážok, faktúr, fakturačné údaje a miesta poskytnutia stravovacích služieb je 

uvedený v prílohe č. 1. 

4. Zdroj finančných prostriedkov a rámec pre platobné podmienky 

4.1. Predmet zmluvy bude financovaný z finančných prostriedkov Univerzity Komenského 

v Bratislave. 

 

4.2. Odobraté stravovacie poukážky sa budú uhrádzať na základe faktúry. Faktúry bude 

poskytovateľ vystavovať a predkladať na úhradu podľa objednávok resp. čiastkových 

zmlúv  jednotlivým súčastiam UK a to po prevzatí stravovacích poukážok.  

 

4.3. Faktúry budú mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál  

dodacieho listu. 

 

4.4. Faktúry budú uhrádzané bezhotovostných prevodom so splatnosťou 30 dní 

od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov na adresu príslušnej súčasti UK 

podľa prílohy č. 1. Objednávateľ preddavky neposkytuje. 

 

4.5. Ak predložená faktúra nebude spĺňať požadované náležitosti alebo nebude vystavená 

v súlade s platnou zmluvou, objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti na dopracovanie. 

Opravená faktúra je splatná v zmysle vyššie uvedeného, pričom lehota splatnosti začína 

plynúť odznova odo dňa doručenia faktúry bez nedostatkov. 

4.6. Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.  o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

 

4.7. Cena pokrýva všetky náklady poskytovateľa spojené s plnením predmetu zmluvy 

(nominálnu hodnota stravovacích poukážok, províziu, poistenie zásielok so stravnými 

poukážkami, náklady na vyhotovenie faktúr, balné podľa požiadaviek súčastí 

objednávateľa, poplatok za doručenie stravných poukážok na adresu objednávateľa 

podľa prílohy č. 1, prípadne akékoľvek iné finančné plnenie súvisiace s realizáciou 

predmetu zmluvy).  

 

4.8. Cena za predmet zmluvy uvedená v EUR sa skladá z ceny za objednané množstvo 

stravovacích poukážok:  

cena bez DPH 

DPH  

cena s DPH 

a 

4.9. z ceny za províziu a všetky ostatné súvisiace náklady (poplatok za sprostredkované 

stravovacie služby):  

cena bez DPH 



DPH  

cena s DPH  

 
  

4.10. DPH bude vysporiadaná podľa platných pravidiel EÚ. 

 

4.11. Provízia a všetky ostatné súvisiace náklady (poplatok za sprostredkované stravovacie 

služby) je v súlade s § 152 Zákonníka práce vo výške -1,51 % z hodnoty sumy uvedenej 

na stravovacích poukážkach bez ohľadu na množstvo a frekvenciu objednávok resp. 

čiastkových zmlúv a platí počas celého trvania rámcovej dohody.  

 

4.12. Cenu je možné meniť v prípade zmeny súvisiacich právnych predpisov. 

5. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 

5.1. Objednávateľ si uplatní voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 

z celkovej ceny s DPH príslušnej objednávky resp. čiastkovej zmluvy na predmet 

zmluvy za každý deň omeškania s plnením predmetu zmluvy v súlade s príslušnou 

objednávkou resp. čiastkovou zmluvou. 

   

5.2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry si uplatní poskytovateľ voči 

objednávateľovi úrok z omeškania v zákonnej výške z fakturovanej čiastky za každý 

deň omeškania. 

6. Ukončenie zmluvy 

6.1. Táto zmluva môže byť ukončená okrem spôsobu uvedeného v Článku 8 bod 8.5. tejto 

zmluvy splnením jedného z nasledovných dôvodov: 

a) odstúpením od zmluvy, 

b) stratou oprávnenia poskytovateľa k výkonu činnosti, ktorá je potrebná pre 

realizáciu predmetu zmluvy, bez potreby uskutočnenia akéhokoľvek úkonu zo 

strany zmluvných strán, 

c) písomnou dohodou zmluvných strán, 

d) vyhlásenia konkurzu alebo likvidácie na poskytovateľa, bez potreby uskutočnenia 

akéhokoľvek úkonu zo strany zmluvných strán, 

e) odstúpením od zmluvy v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

6.2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy pri podstatnom 

porušení zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo keď sa pre druhú 

zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. 

 

6.3. Za podstatné porušenie sa na účely tejto zmluvy považuje:  

a) omeškanie poskytovateľa s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému 

termínu o viac ako 5 dní, okrem prípadu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval 



(vyššia moc),  

b) ak cena bude fakturovaná v rozpore s platobnými podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve,  

c) poskytovateľ poskytne objednávateľovi predmet zmluvy takým spôsobom, 

ktorý je v rozpore s touto zmluvou,  

d) objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych 

dní. 

 

6.4. Odstúpenie od zmluvy alebo ukončenie tejto zmluvy dohodou neovplyvňuje splnenie 

záväzkov oboch zmluvných strán, ktoré vznikli pred odstúpením od zmluvy alebo pred 

jej ukončením dohodou.  

 

6.5. Ak zmluvná strana odstupuje od zmluvy, potom je povinná túto skutočnosť oznámiť 

druhej zmluvnej strane písomne. Takéto oznámenie musí označovať okolnosť resp. 

dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje od zmluvy a presnú citáciu ustanovenia 

zmluvy alebo právneho predpisu, ktorý ju k odstúpeniu oprávňuje. Bez týchto 

náležitostí je odstúpenie neplatné, ibaže právo odstúpiť od zmluvy vyplýva priamo 

zo zákona. Oznámenie o odstúpení od zmluvy môže obsahovať prehlásenie, že zmluvná 

strana odstupuje od zmluvy až okamihom márneho uplynutia lehoty stanovenej 

k odstráneniu porušenia, ktoré je dôvodom odstúpenia, ak je to vzhľadom k povahe 

porušenia povinnosti možné. 

 

6.6. V prípade odstúpenia od zmluvy je toto odstúpenie účinné doručením písomného 

oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, ak z obsahu odstúpenia nevyplýva 

neskorší účinok odstúpenia. Za riadne doručenie oznámenia o odstúpení od zmluvy sa 

považuje jeho doručenie prostredníctvom poskytovateľa poštovných služieb alebo 

kuriéra druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie 

doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu 

zmluvnej strany. 

 

6.7. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok oprávnenej strany na zaplatenie zmluvných 

pokút a na náhradu vzniknutej škody. 

 

6.8. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 

záväzkov následkom pôsobenia vyššej moci v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. 

 

6.9. V prípade pôsobenia vyššej moci, lehoty dohodnuté k plneniu zmluvných záväzkov sa 

predlžujú o dobu jej pôsobenia. 

 

6.10. Zmluvná strana ovplyvnená vyššou mocou je povinná druhú zmluvnú stranu 

upovedomiť písomne o začatí a ukončení pôsobenia vyššej moci bezodkladne, 

najneskôr však do 15 dní od začatia jej pôsobenia. Ak by tak zmluvná strana neurobila, 

nemôže sa zmluvná strana účinne dovolávať pôsobenia vyššej moci. 

 



7. Využitie subdodávateľov 

7.1. Ak poskytovateľ pri plnení zmluvy využije kapacity subdodávateľa/ľov, ktorí sú známi, 

uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom 

na vlastné riziko a zodpovednosť, spolu s uvedením identifikačných údajov 

subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa 

pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, 

funkcia.  

Obchodné meno 

subdodávateľa 

Adresa sídla 

subdodávateľa 
IČO 

Podiel 

plnenia v % 

Meno a priezvisko osoby 

oprávnenej konať za 

subdodávateľa, adresa 

pobytu, dátum narodenia, 

funkcia * - - - - 

 

7.2. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľoch.  

 

7.3. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov a povinnosť poskytovateľa oznámiť zmenu 

subdodávateľa:  

Poskytovateľ je povinný objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene 

subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má 

poskytovateľ v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno 

alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak 

nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 

v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Navrhovaný 

subdodávateľ' musí spĺňať príslušné podmienky stanovené zákonom o verejnom 

obstarávaní. 

7.4. Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.  

 

 

8. Záverečné ustanovenia   

8.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán.  

 

8.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

8.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

8.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené 

pre objednávateľa a dve pre poskytovateľa. 

  

8.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 

a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 



vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že 

súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. 

Zmluva sa uzatvára na dobu 2 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, maximálne 

však do vyčerpania  finančného limitu uvedeného v Článku 2. bode 2.2.2. 

9. Prílohy 

9.1. Príloha č. 1: 

Prehľad fakúlt a ďalších súčastí objednávateľa, zodpovedné osoby, miesta dodania 

stravovacích poukážok, faktúr, fakturačné údaje a miesta poskytnutia stravovacích 

služieb.  

 

9.2. Príloha č. 2: 

Zoznam právnických alebo fyzických osôb, ktoré akceptujú stravovacie poukážky 

dodané poskytovateľom ku dňu uzatvorenia zmluvy na CD/DVD-nosiči.  
 

 

Za objednávateľa Za poskytovateľa 

 

V Bratislave, dňa 18. 3. 2022 V Bratislave dňa 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

 Ing. Juraj Babál  Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

riaditeľ rozvoja obchodu pre verejný sektor kvestorka UK 

 


