Rámcová dohoda č. NET201977-Z
I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sídlo:

Bajkalská 27, Bratislava, 82799, Slovenská republika

IČO:

00002801

DIČ:

2020877749

IČ DPH:

SK2020877749

Číslo účtu:

SK6581800000007000062596

Tel:

0915 839 848

Dodávateľ:

Obchodné meno:

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Sídlo:

Kálov 356, Žilina, 01001, Slovenská republika

IČO:

36391000

DIČ:

2020104449

IČ DPH:

SK2020104449

Číslo účtu:

SK2109000000000423613757

Tel:

+421415076301

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup stravovacích poukážok

Kľúčové slová:

stravné poukážky, dodanie stravných poukážok

CPV:

30199770-8 - Stravné poukážky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu

Položka č.1:

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok

Funkcia
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok vo vybraných stravovacích
zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať na základe Rámcovej dohody na obdobie
18 mesiacov.
Stravovacie poukážky budú v listinnej podobe a budú obsahovať ochranné prvky.
Dodanie predmetu 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

Nominálna hodnota jedného stravného lístka

€

4,20

Predpokladané množstvo stravných lístkov

ks

132300

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

1. Stravovacie poukážky musia obsahovať

Názov a logo dodávateľa, rok platnosti, nominálnu
hodnotujednej stravovacej poukážky
2. Stravovacia poukážka musí byť dostatočne chránená proti zneužitiu a je opatrená číselným alebo čiarovým kódom a ďalšími
falšovaniu ochrannými prvkami:
ochrannými prvkami proti falšovaniu, používanými pre tlač
dokladov a cenných papierov
3. Výška poplatku za dodanie stravovacích poukážok do miesta alebo
bez poplatku
do miest určených objednávateľom
4. Výška poplatku za spracovanie objednávky
bez poplatku
objednávateľa dodávateľom
5. Výška poplatku za osobné vyzdvihnutie stravovacích poukážok u
bez poplatku
dodávateľa
6. Výška poplatku za balenie stravovacích poukážok podľa požiadaviek bez poplatku
objednávateľa
7. Doručenie faktúry objednávateľovi v ním požadovaných podobách (v bez poplatku
listinnej podobe a elektronickej podobe)
8. Zaslanie potvrdení o doručení, akceptácii a vybavení objednávky
bez poplatku
9. Balenie stravovacích poukážok:

balené v uzavretej obálke po 20 ks

10. Výška sprostredkovateľského poplatku (provízia):

vyjadrená percentom z nominálnej hodnoty stravovacej
poukážky v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Plnenie sa uskutoční na základe čiastkových výziev (objednávok v písomnej podobe) zasielaných elektronickou poštou
dodávateľovi.
2. V lehote do 7 dní odo dňa uzavretia rámcovej dohody sa požaduje predložiť zoznam vybraných zmluvných stravovacích zariadení,
v ktorých dodávateľ zabezpečí stravovanie zamestnancov objednávateľa, pričom zohľadní vzdialenosti vybraných zmluvných
stravovacích zariadení tak, aby zamestnanci v sídle objednávateľa ako aj zamestnanci v pobočkách, mohli v rozsahu obednej
prestávky využiť stravovacie služby vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača. Stravovacie poukážky musia
byť akceptované vo všetkých vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača.
3. V lehote do 7 dní odo dňa uzavretia rámcovej dohody sa vyžaduje predloženie vzoru ponúkanej stravovacej poukážky so
zapracovaním všetkých požiadaviek (vrátane požadovaných spôsobov balenia). Predložiť ako „VZOR (SPECIMEN)“, resp. ako
návrh pre zadanie do tlače vrátane uvedenia popisu ochranných prvkov.
4. V lehote do 7 dní odo dňa uzavretia rámcovej dohody sa požaduje predloženie podrobného rozpočtu s uvedením:a) názvu
predmetu obstarávania -rovnaký ako bude na FA a na dodacom liste,
b) výšky sprostredkovateľského poplatku vyjadreného percentom z nominálnej hodnoty stravovacej poukážky (provízia),c) mernej
jednotky (ks),d) počtu ks,
e) ceny bez DPH za 1 mernú jednotku (ks),f) ceny bez DPH za požadovaný počet ks,g) výšky DPH,
h) ceny s DPH za požadovaný počet ks; každá položka zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta.Výška
sprostredkovateľského poplatku je nemenná po celú dobu platnosti rámcovej dohody.
5. Dodávateľ do 5 pracovných dní po uzatvorení rámcovej dohody oznámi objednávateľovi kontakt na osobu zodpovednú za plnenie
predmetu zákazky.
6. Lehota dodania stravovacích poukážok je do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia záväznej objednávky zaslanej
elektronickou poštou na miesta určené objednávateľom (v Bratislave, v Trenčíne, v Banskej Bystrici, v Košiciach). Objednávateľ po
uzavretí rámcovej dohody predloží dodávateľovi adresy všetkých svojich pracovísk. Objednávateľ si vyhradzuje právo doplniť aj nové
odberné miesta, ktoré môžu vzniknúť počas trvania uzatvorenej dohody. Objednané stravovacie poukážky budú dodané poštou
formou cenného listu, resp. kuriérskou službou.
7. Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať zjavne poškodené stravovacie poukážky. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady
zabezpečiť ich výmenu v dodatočnej lehote do dvoch pracovných dní.
8. V prípade, ak objednávateľovi bude v čase určenom na predloženie podrobného rozpočtu známy ITMS kód súvisiaceho projektu,
bude súčasťou rozpočtu aj číslo takéhoto súvisiaceho projektu v rámci ITMS, s ktorým objednávateľ oboznámi dodávateľa po
uzavretí zmluvy.
9. Objednávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu.
10. Úhrada za odobraté stravovacie poukážky sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku na základe doručenej faktúry,
vystavenej samostatne pre každú objednávku, s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa jej doručenia.
11. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi planými v Slovenskej republike
a v súlade s platnými Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska. Fakturovaná cena za dodané stravovacie poukážky na
základe jednotlivých objednávok bude pozostávať: a) z ceny nominálnej hodnoty objednaného množstva stravovacích poukážok, b) z
ceny sprostredkovateľského poplatku, c) z DPH z ceny sprostredkovateľského poplatku, ak je dodávateľ platiteľ DPH.
12. V prípade, ak dodávateľ ku dňu uzavretia rámcovej dohody nie je platiteľ DPH, avšak po jej podpise sa ním stane, nemá nárok na
zvýšenie ceny o hodnotu DPH, t.j. predložená kontraktačná cena je konečná a nemenná.
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13. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody a účinnosť nadobúda
v súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov najskôr 01.08.2019. Na účinnosť
rámcovej dohody sa vzťahujú Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ uvedených v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska, k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr ako sa zmluva stane účinnou.
14. Zákazka môže byť financovaná z prostriedkov EÚ, platia pre ňu Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ
uvedených v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s
dodaním tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej
objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných služieb, a to zo strany
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ,
najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č.
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom
príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku
potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa
od zmluvy odstúpiť.
15. Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zákazky (alebo jeho časť) môže byť uhradený bezhotovostným platobným stykom z
rôznych účtov Objednávateľa zriadených pre jednotlivé Národné projekty, ktoré môžu byť odlišné od účtu uvedenom v záhlaví tejto
rámcovej dohody.
16. Dodávateľ berie na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje budú objednávateľom spracovávané výlučne v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie rámcovej dohody a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v
platnom znení a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane osobných údajov
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
17. Porušenie bodov 2, 3, 4, 6 a 14 sa považuje za závažné porušenie zmluvných podmienok a v prípade ich porušenia má
objednávateľ právo okamžite odstúpiť od rámcovej dohody.
Názov

Upresnenie

Doba platnosti stravných
minimálne do konca roka, v ktorom boli vydané
poukážok
Vrátenie nepoužitých stravných najneskôr 31 dní po ukončení ich platnosti
poukážok
Interval objednávania stravných priebežne na základe čiastkových objednávok
poukážok
2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava II

Obec:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica a číslo:

Bajkalská 27

Čas / lehota platnosti Zmluvy v mesiacoch:
18

3.3

3.4

Maximálne množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

132300,0000

Na plnení Zmluvy sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Identifikácia subdodávateľa a osoby oprávnenej konať za subdodávateľa (doplní Objednávateľ)
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3.5

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.5, účinná zo dňa 1.1.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
Cena s DPH: 555604,43 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá v rámci Elektronického kontraktačného systému a riadi sa Obchodnými podmienkami
elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019, 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 štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

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 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.06.2019 10:28:23
Objednávateľ:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
zastúpený:
Dodávateľ:
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
zastúpený:
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