Rámcová dohoda č. Z20205334_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov
Dvorkinova 7, 04022 Košice, Slovenská republika
00690988
2020761545
SK7956000000000403524001
0902056349

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Up Slovensko, s. r. o.

Sídlo:

Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31396674

DIČ:

2020321864

IČ DPH:

SK2020321864

Číslo účtu:

SK4281000001150271130237

Telefón:

0232553564

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2020

Kľúčové slová:

stravovanie zamestnancov, stravné poukážky, dovoz

CPV:

55520000-1 - Služby hromadného stravovania; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu); 63522000-4 - Služby sprostredkovateľov; 30199770-8 - Stravné
poukážky

Druh/y:

Služba; Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Funkcia
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok vo vybraných stravovacích
zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.
Poskytovanie 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 stravnej poukážky

EUR

4,00

Predpokladané množstvo odobratých stravných
poukážok počas trvania rámcovej dohody

ks

12000

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Stravná poukážka obsahuje:

Názov a logo dodávateľa

Stravná poukážka obsahuje:

zreteľne vyznačenú nominálnu hodnotu, kalendárny rok s
vyznačením doby platnosti

Stravná poukážka musí byť dostatočne chránená proti
zneužitiu a falšovaniu ochrannými prvkami:

je opatrená číselným alebo čiarovým kódom a ochrannými prvkami
proti falšovaniu, používanými pre tlač dokladov a cenných papierov

Balenie stravných poukážok

v bločkoch a hárkoch (konkrétny spôsob balenia a počtu stravných
poukážok v jednom balení určí Objednávateľ pri čiastkovej výzve)
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Minimum

Maximum

Presne

Doba platnosti stravných poukážok

minimálne do konca roka, v ktorom boli vydané

Vrátenie nepoužitých stravných poukážok

najneskôr 30 dní po ukončení ich platnosti

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť tlač stravovacích poukážok, ich balenie, dopravu a doručenie objednaného množstva
stravných poukážok do sídla Objednávateľa.
1.1 Dodávateľ je povinný do 3 PRACOVNÝCH DNÍ od uzavretia Rámcovej dohody PREDLOŽIŤ VZOR ponúkanej stravnej
poukážky so zapracovaním všetkých požiadaviek (vrátane spôsobov balenia). Predložiť ako „VZOR “, resp. ako návrh pre
zadanie do tlače vrátane uvedenia popisu ochranných prvkov.
1.2 Nedodanie vzorky stravných poukážok zmysle technických a osobitných požiadaviek na plnenie bude považované za
podstatné porušenie Rámcovej dohody s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia
od Rámcovej dohody pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.
2. Dodávateľ musí disponovať uzavretými zmluvami s max. počtom stravovacích zariadení, zariadení rýchleho občerstvenia,
obchodov s potravinami, reštauráciami a pod. pre odber stravy na základe akceptovania ponúkanej stravovacej poukážky na
celom území SR .
2.1 Dodávateľ musí disponovať uzavretou zmluvou s minimálne jedným stravovacím zariadením alebo reštauráciou, alebo
zariadením rýchleho občerstvenia, jedným obchodom s potravinami a pod. pre odber stravy na základe akceptovania
ponúkanej stravovacej poukážky v MČ– Dargovských hrdinov v meste Košice.
2.2 Dodávateľ do 3 PRACOVNÝCH DNÍ od uzavretia Rámcovej dohody predloží Objednávateľovi zoznam zariadení pre
možný odber stravy (akceptovaním ponúkanej stravovacej poukážky) na celom území SR, v ktorom uvedie názov a adresu
sídla prevádzky. Obsahom uvedeného zoznamu budú aj stravovacie zariadenia, reštaurácie, zariadenia rýchleho
občerstvenia, obchody s potravinami pre odber stravy na základe akceptovania ponúkanej stravovacej poukážky v MČ–
Dargovských hrdinov v meste Košice.
2.3 Nepredloženie zoznamu zariadení pre možný odber stravy (akceptovaním ponúkanej stravovacej poukážky) bude
považované za podstatné porušenie Rámcovej dohody s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a s možnosťou využitia
inštitútu odstúpenia od Rámcovej dohody pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.
3. Dodávateľ dodá objednávateľovi počas platnosti Rámcovej dohody plnenie len na základe doručenia čiastkovej výzvy od
objednávateľa.
3.1 Objednávateľ bude stravné poukážky podľa tejto Rámcovej dohody objednávať u dodávateľa na základe písomnej, alebo
elektronickej čiastkovej výzvy (e-mailom), v ktorej uvedie presné množstvo stravných poukážok pre príslušnú čiastkovú výzvu.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od potreby neodobrať celé predpokladané množstvo stravných poukážok za
obdobie trvania Rámcovej dohody.
5. Dodávateľ je povinný doručiť stravné poukážky v objednanom množstve, nominálnej hodnote na základe písomnej
čiastkovej výzvy, do sídla Objednávateľa do 2 PRACOVNÝCH DNÍ odo dňa doručenia predmetnej čiastkovej výzvy
dodávateľovi.
5.1 Dodávateľ je povinný odovzdať predmet dodávky len zamestnancom oprávneným v mene Objednávateľa dodávku
prevziať. Objednávateľ určí oprávnených zamestnancov pre prevzatie stravných poukážok. Zoznam zamestnancov
oprávnených prevziať predmet dodávky zašle objednávateľ emailom dodávateľovi do 3 PRACOVNÝCH DNÍ PREDLOŽIŤ od
uzavretia Rámcovej dohody.
5.2 Dodávateľ je povinný dodávať stravné poukážky nepoškodené, neznehodnotené, pričom stravné poukážky musia byť
vyhotovené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať
poškodené stravné poukážky resp. zásielku. Výška storno poplatkov, ktorú si môže nárokovať poskytovateľ je vo výške 0% z
hodnoty takto vrátených neplatných stravných poukážok.
5.3 Dodávateľ sa zaväzuje zástupcovi objednávateľa oznámiť čas dodávky predmetu dohody do miesta plnenia najneskôr 1
(jeden) pracovný deň pred doručením dodávky. V prípade, že dodávateľ neoznámi termín dodávky, objednávateľ nie je
povinný prevziať dodávku v deň doručenia, ale až v nasledujúci pracovný deň. Náklady spojené s odmietnutím prevzatia
neoznámenej dodávky znáša dodávateľ.
5.4 Dodávateľ alebo rozvozná služba musí vytvoriť pri dodávke predmetu dohody (rozvoze) dostatočný časový priestor na
skontrolovanie kvality, technických parametrov a dodávaného množstva zamestnancami objednávateľa, v minimálnom
rozsahu jednej hodiny. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie predmetu dodávky pre preukázateľné vady (napr.
nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na predmet dodávky, poškodenie a pod.).
6. Do 3 PRACOVNÝCH DNÍ od uzavretia Rámcovej dohody predloží dodávateľ podrobný aktualizovaný cenník jednotlivých
položiek, ktoré sú predmetom tejto Rámcovej dohody. Jeho nepredloženie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok. Ceny uvedené v cenníku sú záväzné po celú dobu trvania tejto Rámcovej dohody .
7. Cena za stravnú poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej poukážky v eurách a výškou poplatku za
poskytnutie služby v eurách vrátane DPH a do výpočtov vstupuje zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
7.1 Celková cena fakturovaná za dodané stravné poukážky na základe jednotlivých čiastkových výziev bude pozostávať:
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a) z ceny nominálnej hodnoty objednaného množstva stravných poukážok
b) z ceny poplatku za poskytnuté služby
c). z DPH z ceny poplatku za poskytnuté služby, ak je dodávateľ platcom DPH
8. Poplatok za poskytnuté služby dodávateľovi pokrýva obstarávacie náklady, náklady na tlač, náklady na doručenie
stravovacích poukážok, balné, DPH, poistné, manipulačný poplatok, poplatok za vystavenie faktúry, za spracovanie
objednávky, náklady na výmenu stravných poukážok, prípadne akéhokoľvek ďalšie finančné plnenie spojené s dodaním
predmetu.
9. Zmena požadovanej nominálnej hodnoty stravnej poukážky počas doby platnosti Rámcovej dohody je právom
Objednávateľa a deje sa na základe vystavenej čiastkovej výzvy, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota stravnej
poukážky, ostatné poplatky ostanú nezmenené.
9.1 Dodávateľ je povinný zmenu nominálnej hodnoty stravnej poukážky akceptovať. Náklady spojené s prípadnou zmenou
nominálnej hodnoty stravnej poukážky sú započítané v provízii Dodávateľa. Výška dohodnutej provízie sa zmenou nominálnej
hodnoty nemení.
10. Lehota trvania Rámcovej dohody je 12 kalendárnych mesiacov alebo do vyčerpania maximálnej výšky zdrojov na ktoré
bola Rámcová dohoda uzatvorená, podľa toho čo nastane skôr.
11. Po dodaní predmetu dohody v nadväznosti na čiastkovú výzvu objednávateľa, potvrdí objednávateľ prevzatie predmetu
dohody podpísaním preberacieho protokolu. Preberací protokol a čiastková výzva sú podkladom pre vystavenie faktúry.
11.1 Dodávateľ vystaví faktúru po dodaní predmetu dohody na základe čiastkovej výzvy, podľa fakturačných údajov
objednávateľa.
11.2 Dodávateľ vystaví faktúru až po dodaní dodávaného predmetu dohody, podpísaný protokol o prevzatí predmetu dohody
bude prílohou faktúry. Preddavky na jednotlivé čiastkové výzvy objednávateľ neposkytuje. Vystavená faktúra bude uhrádzaná
výhradne bezhotovostne, a to bankovým prevodným príkazom.
11.3 Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov, a to najmä: označenie objednávateľa a dodávateľa, sídlo, IČO, splatnosť faktúry, odtlačok
pečiatky a podpis oprávneného zástupcu dodávateľa.
11.4 Faktúra musí jasne špecifikovať: číslo Zmluvy, predmet fakturácie, miesto a termín plnenia, rozpis fakturovanej sumy.
11.5 Fakturovaná splatná peňažná suma sa bude považovať za uhradenú momentom jej odoslania z účtu objednávateľa na
účet dodávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu jeho
sídla.
12. V prípade ak kontraktačnú ponuku predkladá Dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v
príslušnej výške 20 %, pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí Objednávateľ v
príslušnej výške 20 % do štátneho rozpočtu na Slovensku.
13. Zmluvné pokuty:
Objednávateľ môže v prípade ak dôjde zo strany dodávateľa k podstatnému porušeniu zmluvných podmienok Rámcovej
dohody uplatniť zmluvnú pokutu za:
-za podstatné porušenie Rámcovej dohody, definované v OPET-e, a to vo výške 1% z hodnoty maximálnej výšky zdrojov, a to
za každé podstatné porušenie zmluvnej podmienky samostatne, najviac však spolu 5% z hodnoty maximálnej výšky zdrojov
- jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 5% z hodnoty maximálnej výšky zdrojov, ak objednávateľ z titulu podstatného
porušenia Rámcovej dohody, zmluvných podmienok spôsobených zo strany dodávateľa uplatní inštitút odstúpenia od
Rámcovej dohody.
Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o jej úhradu dodávateľovi.
Uplatnením sankcií, penále a zmluvných pokút nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú svojím konaním, nekonaním
spôsobil objednávateľovi dodávateľ.
Účastníci dohody sa dohodli, že za podstatne porušenia tejto Rámcovej dohody sa považuje:
a) také porušenie rámcovej dohody, ktoré ohrozilo alebo narušilo plnenie predmetu Rámcovej dohody,
b) opakované menej závažné porušenie Rámcovej dohody, pričom za opakované sa považuje ak nastalo aspoň dvakrát,
c) menej závažné porušenie Rámcovej dohody, ktoré účastník dohody napriek elektronickou poštou doručenej výzve
neodstráni v lehote uvedenej v tejto výzve.
d) dodanie Plnenia s akýmikoľvek vadami, omeškanie s riadnym dodaním predmetu plnenia, nedodanie požadovaných
dokumentov a nesplnenie ktorejkoľvek časti osobitných požiadaviek na plnenie.
Za podstatné porušenie Rámcovej dohody sa považuje aj opakované porušenie zmluvných podmienok napriek
predchádzajúcemu upozorneniu druhej zmluvnej strany.
14. Ukončenie zmluvy môže nastať:
a) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, dodaním tovaru podľa týchto zmluvných podmienok v
požadovanom rozsahu, kvalite a lehotách,
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b) odstúpením od Rámcovej dohody pre podstatné porušenie zmluvných podmienok,
c) odstúpením od Rámcovej dohody z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach
OPET-u,
- ukončenie Rámcovej dohody z dôvodu podľa tohto bodu nastane dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Rámcovej
dohody z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u Dodávateľovi v
listinnej forme
- v prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie od Rámcovej dohody je účinné tretím dňom odo dňa odoslania oznámenia
o odstúpení od Rámcovej dohody.
d) ukončením Rámcovej dohody dohodou zmluvných strán,
- ukončenie zmluvných strán dohodou nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení Rámcovej dohody.
- pre ukončenie Rámcovej dohody dohodou zmluvných strán sa vyžaduje vyhotovenie dohody o ukončení Rámcovej dohody v
písomnej forme, ktorá musí obsahovať podstatné náležitosti súvisiace s ukončením Rámcovej dohody a vysporiadaním
záväzkov zmluvných strán v súvislosti s plnením Rámcovej dohody do momentu jej ukončenia ku dňu uplynutia výpovednej
lehoty a ukončenia Rámcovej dohody.
e) výpoveďou danou Objednávateľom Dodávateľovi a to aj bez uvedenia dôvodov,
- ukončenie Rámcovej dohody podľa tohto bodu nastane po uplynutí 30 dňovej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od
nasledujúceho dňa po doručení výpovede dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybností sa za deň doručenia považuje
tretí deň od odoslania písomnej výpovede dodávateľovi.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice III

Obec:

Košice - m. č. Dargovských hrdinov

Ulica:

Dvorkinova 7, 040 22 Košice

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:
Jednotka:

ks

Požadované maximálne
množstvo:

12000,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 47 020,80 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 47 020,80 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 17.03.2020 15:58:02
Objednávateľ:
Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Up Slovensko, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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