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Príloha č. 2 k Rámcovej dohode č.: 11K000010 

Č I A S T K O V Á Z M L U V A 1 1 K 1 1 2 O j S j j J k T 
K RÁMCOVEJ DOHODE liKOOOOiO 

o poskytovaní služieb stravovania 
uzavretá podľa § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

ČI. I 
Zmluvné strany 

Poskytovateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 
So sídlom: Káiov 356, 010 01 Žilina 
Štatutárny orgán: Eva Šmehylová, konateľka 
Poverený k podpisu zmluvy: Ľubomír Labaj, regionálny manažér 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0423613757/0900 
IČO: 36 391 000 
DIČ: 2020104449 
IČ DPH: SK2020104449 
Register Okr. Súd Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L 
Peňažné ústavy: SLSP, a.s., č. ú: 423613757/0900, DEXIA, a.s., č. ú: 0300816001/5600, 
ČSOB, a.s., č. ú: 4007897621/7500, VÚB, a.s., č. ú: 1408321355/0200, OTP, a.s., č. ú: 4335086/5200 
Tel.: 041/ 500 52 78, 0850 166 556, fax: 041/ 564 37 21, e-mail: infbseivis@doxx.sk 

(ďalej len "poskytovateľ") 
a 
Odberateľ: 
Organizácia v zriad'ovateľskej pôsobnosti ŽSK: 

spoločnosti: Á / ľ . 

Adresa: I h ' . H Y l ó ľ P , 40 j & o f c W e r o i 03f T o 

z:;::;:;::: 
DIČ: ^ . X O . ^ ^ M Z . , . . ^ 
Bankové spojení 
Číslo ú du : d n . J M J J l Q ^ I ^ O O 

(ďalej len "odberateľ") 
Adresa doručenia a osoby splnomocnené odberateľom k preberaniu stravných poukážok: 
Adresa doručenia: 

>. Vit4ÓT7Ci Č ~ ~ a v r i r > O > c h o U 0 l / 
Meno doklad totožnosti: . 

. / V ^ f-f- m G V t l r c k a ^ S o í Meno T.:..".'..^. doklad totožnosti:. •f 
Miesto objednávania stravných lístkov: 
Pobočka dodávateľa: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov č. 356, 010 01 Žilina 
Tel.: 041/ 500 52 78, 0850 166 556, fax: 041/ 564 37 21, e-mail: inf»senis;'fl dosx.sk 

Miesto vydania / zaslania stravných poukážok: 

17 Zaslať na adresu odberateľa kuriérom 

2. Vydať na pobočke dodávateľa DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov č. 356, 010 01 Žilina. 

mailto:infbseivis@doxx.sk


ČI. II . 
P r edme t zm luvy 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie podmienok pre stravovanie zamestnancov odberateľa 
a zamestnancov organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti spôsobom stanoveným touto 
dohodou. 

2.1 Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečovať pre odberateľa nasledovné: 

2.1.1 dodávku stravných poukážok v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou, 
2.1.2 služby hromadného stravovania pre zamestnancov odberateľa a organizačných zložiek v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a pod. na 
základe akceptovania stravných poukážok poskytovateľa, odberateľom stanovenej nominálnej hodnoty 
stravnej poukážky, ktoré sú určené na platbu v zmluvných zariadeniach poskytovateľa , 

2.1.3 využitie tých istých stravných poukážok v zmluvných zariadeniach, ktorých zoznam bude tvoriť 
neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy, 

2.1.4 označovať poskytované poukážky logom poskytovateľa D O X X nezameniteľným s logom iných 
poskytovateľov. Stravné poukážky nemajú charakter platobného prostriedku alebo ceniny a sú určené 
výlučne na podanie stravy. Sú chránené ochrannými prvkami a označené kalendárnym rokom ich 
platnosti a nominálnou hodnotou, 

r 

2.1.5 zabezpečiť, aby zamestnancom odberateľa a zamestnancom organizácií v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti bola riadne a včas podaná strava minimálnej v hodnote stravnej poukážky, pričom títo 
zamestnanci nie sú oprávnení požadovať výdavok v hotovosti. Rozdiel v cene jedla a nápoja, ktorým je 
nominálna hodnota stravnej poukážky presiahnutá, je povinný zamestnanec uhradiť v hotovosti 
bezodkladne po odbere jedla a nápoja. 

2.2 Odberateľ sa touto zmluvou zaväzuje: 

2.2.1 prevziať stravné poukážky dodané poskytovateľom a zaplatiť za ne dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy, 

2.2.2 dodržiavať ďalšie povinnosti stanovené touto zmluvou. 

ČI. I I I . 
Ceny a platobné podmienky 

3.1. Odberateľ si v priamom zmluvnom vzťahu s poskytovateľom, formou objednávky upraví podľa svojich 

potrieb podmienky na množstvo stravných poukážok, miesto a termíny plnenia a v súlade s ustanoveniami 

tejto rámcovej dohody konečnú cenu za stravné poukážky a za stravovacie služby poskytované 

poskytovateľom, záručné, obchodné a iné podmienky. 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je povinný dodať stravné poukážky odberateľovi na základe 

doručenej a potvrdenej písomnej objednávky, ktorá bude obsahovať: množstvo stravných poukážok, 

nominálnu hodnotu stravných poukážok, požadované miesto a lehotu plnenia, konečnú cenu za dodávku 

stravných poukážok. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti oboch zmluvných strán dodržiavať 

podmienky tejto rámcovej dohody a za doručenie sa pokladá odoslanie a prevzatie objednávky faxom, 

listom, e-mailom alebo telefonicky. 

3.3. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom dodania je sídlo odberateľa, prípadne sídlo organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti odberateľa. 

3.4. Odovzdanie stravných poukážok odberateľovi bude uskutočnené povereným zástupcom poskytovateľa na 

základe dodacieho listu k stravným poukážkám v mieste plnenia, v dohodnutých termínoch a množstvách 

podľa objednávky. 

3.5. Poskytovateľ dodá stravné poukážky na dohodnuté miesto, na svoje vlastné nebezpečenstvo a náklady 
vrátane zabezpečenia všetkých dovozných licencií, colných povolení a iných úradných povolení. 



Poskytovateľ vystaví jednotlivé faktúry s pripojenými dodacími listami na odberateľa do 10 pracovných 
dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli stravné poukážky odberateľovi 
dodané. 

3.7. Odberateľ je povinný zaplatiť odmenu za poskytnuté stravné poukážky a poskytnuté služby špecifikované 
v každej jednotlivej objednávke na základe faktúry predloženej poskytovateľom. 

3.8. Faktúra je splatná do 21 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi. Deň zaplatenia odmeny je deň 
pripísania fakturovanej odmeny z účtu odberateľa na účet poskytovateľa. 

3.9. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej 
uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje alebo v prípade, ak nebude obsahovať povinnú prílohu - dodací 
list, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre spolu s 
prílohami plynie nová v bode 3.8 tohto ČI. uvedená lehota splatnosti od jej doručenia odberateľovi. 

3.10. Poskytovateľ sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať číslo tejto 
rámcovej dohody a objednávky, na základe ktorej bude realizované plnenie. 

3.11. Medzi zmluvnými stranami tejto dohody bola dohodnutá pevná odmena pre poskytovateľa za dodávku 
stravných poukážok a za poskytnuté stravovacie služby podľa tejto dohody a to 0,00 % z celkového 
finančného objemu odobratých a fakturovaných stravných poukážok, pričom minimálna výška odmeny 
poskytovateľa za vybavenie každej samostatnej objednávky (ktorej zodpovedá jedna faktúra ako jeden 
daňový doklad) je 0,00 € (slovom: nula EUR ). Dopravné, balné a poistné náklady spojené s dodaním 
stravných poukážok, ako aj iné náklady súvisiace s poskytnutím stravovacích služieb sú zahrnuté v cene 
v odmene podľa predchádzajúcej vety. 

3.12. Odmenu dohodnutú v tejto rámcovej dohode je možné zvyšovať iba po písomnej dohode oboch strán 
a to najmä: 

- pri zmene coinýcn a daňových predpisov, 
- pri opodstatnenej zmene cien potravín (rast ciest najmä v dôsledku zmeny cien výrobných nákladov) je 
prípustné navýšenie ceny jednotlivých potravín a to vždy na základe písomnej dohody - obojstranným 
potvrdením objednávky s uvedením ceny, pričom sa zohľadní vývoj priemerných spotrebiteľských cien 
potravinárskych výrobkov na Slovensku vydávaných Štatistickým úradom SR, 
- pri zmene ustanovení zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, ktorými sa 
určujú podmienky stravovania zamestnancov a/alebo pri zmene interných právnych predpisov odberateľa 
upravujúcich podmienky stravovania zamestnancov. 

3.13. Odmena podľa bodu 3.11. tohto ČI. podlieha príslušnej DPH v súlade s daňovými predpismi. 

ČI. IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1.1. Odberateľ sa touto zmluvou ďalej zaväzuje: 

informovať svojich zamestnancov o možnostiach použitia stravných poukážok v súlade s ustanoveniami 
tejto zmluvy a v nadväznosti na platné právne predpisy SR, 
oboznámiť zamestnancov so zoznamom stravovacích zariadení, ktorý mu bol poskytnutý poskytovateľom, 
ako i s prípadnými zmenami v týchto stravovacích zariadeniach, 
jednorázovo odovzdať najneskôr do 31 kalendárnych dní po ukončení kalendárneho roka nespotrebované 
stravné poukážky poskytovateľovi na výmenu za stravné poukážky pre nový kalendárny rok, 
v prípade zmeny nominálnej hodnoty stravnej poukážky - túto zmenu nahlásiť poskytovateľovi písomne 
a to minimálne 2 mesiace vopred. 

4.2. Poskytovateľ sa touto zmluvou'zaväzuje: 

3.6. 
ŕ 

/ 
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uzatvárať zmluvy o poskytovaní stravovania len s prevádzkovateľmi stravovacích zariadení tak, aby bol 
splnený účel stravnej poukážky stravovanie zamestnancov realizované v zmysle platných právnych 
predpisov, 
zabezpečiť riadne a nezameniteľné označenie stravovacích zariadení samolepiacimi etiketami so svojim 
logom, 
poskytovať aktuálne informácie odberateľovi o zmenách v systéme zabezpečenia poskytovania 
stravovania, 
odovzdať daňový doklad pri, resp. po úhrade ceny stravných poukážok pre účely účtovníctva 
odberateľovi, 
na požiadanie odberateľa, vrátane organizácií v jeho zriaďovatďskej pôsobnosti poskytnúť mu/im bez 
zbytočného odkladu aktualizovaný „Zoznam zmluvných stravovacích zariadení", ktoré poskytujú 
stravovanie zamestnancom odberateľa, 
bezodkladne oznamovať odberateľovi všetky zmeny v zmluvných údajoch, ako i zmeny týkajúce sa 
predmetu zmluvy, 
potvrdiť alebo stornovať objednávku odberateľa (písomne, e-mailom, faxom, telefonicky) do 2 dní po jej 
doručení poskytovateľovi, 
dodávať odberateľovi stravné poukážky a poskytovať stravovacie služby podľa tejto zmluvy v lehote do 2 
dní po doručení objednávky a jej potvrdení odberateľom 
k bezplatnej výmene poukážok z dôvodu zmeny ich nominálnej hodnoty, resp. bezplatnej výmene 
nevyužitých stravných poukážok, avšak najneskôr do 31. dní po ukončení ich platnosti. 

ČI. V. 
Sankcie 

5.1. Ak sa odberateľ omešká s riadnym zaplatením odmeny podľa ustanovenia bodu 3.11. ČI. III spôsobom 

uvedeným v bode-3.8. ČI. III. tejto dohody, má poskytovateľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,02 

% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

5.2. V prípade, ak poskytovateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto dohode, má kupujúci právo 

na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z odmeny stanovenej podľa ustanovenia bodu 3.11 ČI. III tejto 

dohody. 

5.3. Odberateľ a poskytovateľ je oprávnený žiadať naviac náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená 

porušením resp. zanedbaním povinností druhou stranou. 

Článok VI. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia. 

6.1. Zmluvné strany tejto dohody sa zaväzujú, že nebudú meniť, dopĺňať alebo rušiť jednotlivé ustanovenia 
tejto zmluvy - tým nie sú dotknuté ustanovenia bodu 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 tohto článku tejto dohody. 

6.2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

6.3. Zmluvné strany sa zaväzujú , že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť osobným rokovaním 
o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe 
tejto dohody sa riadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany 
nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 

6.4. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po 2 vyhotoveniach pre každú stranu dohody, 
z ktorých každý má platnosť originálu. 

6.5. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

6.6. Strany tejto dohody prehlasujú , že si túto dohodu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

6.7. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou stravných poukážok na základe potvrdenej objednávky 
o viac ako 5 dní po lehote uvedenej v ČI. IV bode 4.2. tejto dohody si odberateľ vyhradzuje právo 
okamžite od dohody písomne odstúpiť. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade 
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opakovaných vadných dodávok stravných poukážok alebo vadného poskytovania služieb na základe 
doručenej a potvrdenej objednávky. 

6.8. Obe zmluvné strany môžu dohodu písomne vypovedať bez udania dôvodu. V prípade výpovede podanej 
odberateľom je výpovedná lehota 1 mesiac a v prípade výpovede podanej poskytovateľom je výpovedná 
lehota 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strany. Ak porušením zmluvných povinností spôsobí jedna zmluvná strana 
škodu druhej zmluvnej strane, bude povinná nahradiť túto škodu v plnej preukázanej výške. 

6.9. V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, zostávajú však 
zachované nároky na náhradu škody, ktoré vznikli v priamej súvislosti s porušením zmluvných povinností. 

6.10. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

6.11. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 48 mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy. 

6.12. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

V ^ P . ^ k l h , d ň a S A . 2 0 1 1 

Za odberateľa Za poskytovateľa 
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