
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov
(ďalej len „dohoda")

Pristupujúci objednávateľ:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:
Tel:

Centrum pre deti a rodiny Trenčín
Jilemnického 40, 911 01 Trenčín

. riaditeľka-
182486
2021324239
Štátna pokladnica

+421
mail: pam.trencin@ded.gov.sk

(ďalej len „pristupujúci objednávateľ")

a

Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava

_ riaditeľ rozvoja obchodu pre verejný sektor, na základe plnej
moci zo dňa 9.7.2021
53528654
2121424228
SK2 l 2 l 424228
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

+421 2/
E-mail: info@up-dejeuner.sk
Registrácia: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 150439/B
(ďalej len „poskytovate!"')

(pristupujúci objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej ako „zmluvné strany")

Preambula

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako Objednávateľ uzavrelo
s obchodnou spoločnosťou Up Déjeuner, s. r. o., ako Poskytovateľom dňa 6.4.2022 Rámcovú
dohodu, reg. č. 8651/2022-M_GTSU, č.z. 24706/2022, (ďalej len „rámcová dohoda").

2. Predmetom rámcovej dohody je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov
objednávateľa, formou elektronických stravovacích poukážok prostredníctvom elektronických
stravovacíh kariet, a to za podmienok dohodnutých v rámcovej dohode.
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3. Objednávateľ a Poskytovateľ sa v rámcovej dohode dohodli, že v súlade s článkom VIII. rámcovej
dohody sú subjekty uvedené v prílohe č. 1 rámcovej dohody k tejt rámcovej dohode pristúpiť, a to
za podmienok a spôsobom dohodnutým v rámcovej dohode.

Článok I.
Ustanovenia o pristúpení

1. Pristupujúci objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil v celom rozsahu s obsahom rámcovej dohody

2. Podpísaním tejto dohody pristupujúci objednávateľ pristupuje k rámcovej dohode uzavretej medzi
Objednávateľom a Poskytovateľom.

3. Pristupujúci objednávateľ uzavretím tejto dohody nadobúda tie práva a povinnosti, ktoré vyplývajú
Pristupujúcemu objednávateľovi z rámcovej dohody, s výnimkou tých práv, ktoré podľa článku
VIII. ods. 6 rámcovej dohody patria výlučne Objednávateľovi.

Článok II.
Osobitné ustanovenia

1. Predpokladaný počet elektronických stravovacích kariet, ktoré je pristupujúci objednávateľ
oprávnený v súlade s ustanovením článku III. rámcovej dohody objednať počas doby trvania tejto
dohody a trvania rámcovej dohody je 55 kusov.

2. Predpokladaný počet elektronických stravovacích poukážok, ktoré je pristupujúci objednávateľ
oprávnený v súlade s článkom VI. rámcovej dohody objednať počas trvania tejto dohody a trvania
rámcovej dohody je 40 OOO kusov.

3. Miestom dodania elektronických stravovacích kariet je sídlo pristupujúceho objednávateľa
uvedené v záhlaví tejto dohody.

Článok III.
Doba trvania dohody

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu trvania rámcovej dohody.

2. Táto dohoda môže zaniknúť pred uplynutím doby jej trvania dohodnutej v ods. 1 tohto článku:
a) písomnou dohodou účastníkov dohody,
b) písomnou výpoveďou,
c) odstúpením od dohody,
d) zánikom rámcovej dohody na základe právneho úkonu Objednávateľa v zmysle článku VIII.

ods. 6 rámcovej dohody a článku IX. ods. 2 až 6 rámcovej dohody.
3. Zánikom tejto dohody zaniká aj zmluvný vzťah s Poskytovateľom, ktorý vznikol na základe tejto

dohody účinným pristúpením k rámcovej dohode.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
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1 k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch účastníkov
dohody a účinnosť nadobúda zverejnením v Centrálnom registri zmlúv.

3. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane Poskytovateľovi a dva
rovnopisy zostanú pristupujúcemu odberateľovi.

4. Dohodu je možné meniť, upravovať alebo dopÍňať iba očíslovanými písomnými dodatkami, ktoré
sa po podpísaní oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody stávajú neoddeliteľnou
súčasťou dohody o pristúpení.

5. Prílohy: Kópia Rámcovej dohody.

6. Strany dohody vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali; jej obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité, slobodné
a zrozumiteľné, že táto dohoda o pristúpení nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok, a že podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody
o pristúpení a na znak súhlasu ju podpísali.

V Bratislave dňa .. V Trenčíne dňa .

Za poskytovateľa: Za pristupujúceho objednávateľa:

Centrum m deti ä totlinv iflHiiR
Jllemniokéhr · .

911 01 Trančf~ 'y .... ·etHäi4§6

T.
riaditeľ rozvoja obchod~ pre verejný sektor

Déjeunh, s. r. o

Mgr. I~
riaditeľka
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