
Rámcová dohoda č. Z20218386_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
Sídlo: Farská 23, 95050 Nitra, Slovenská republika
IČO: 00607321
DIČ: 2021269591
IČ DPH: 0
Bankové spojenie: IBAN: 0
Telefón: 0903520891

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo: Kálov 356, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36391000
DIČ: 2020104449
IČ DPH: SK2020104449
Bankové spojenie: IBAN: SK2109000000000423613757
Telefón: +421415076301

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stravovacie karty, elektronické stravné lístky
Kľúčové slová: stravné poukážky, stravné lístky, stravovacie karty, elektronické stravné lístky
CPV: 30199770-8 - Stravné poukážky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok

Funkcia

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravovacích kariet

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Stravovacie karty - predpokladané množstvo ks 40 50

Hodnota stravovacej jednotky eur 4,00

Predpokladané množstvo elektronických stravných 
lístkov ks 8200

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stravovacia karta obsahuje Názov a logo dodávateľa

Stravovacia karta obsahuje Ochranné prvky proti falšovaniu a zneužitiu

Stravovacia karta obsahuje Číslo karty, dobu platnosti, označenie držiteľa karty a názov 
objednávateľa

Stravovacia karta je chránená PIN kódom

Stravovacia karta má možnosť Zablokovanie v prípade straty, bezplatný online účet

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Objednávateľ požaduje dodanie objednaného množstva stravovacích kariet na miesto plnenia podľa objednávky, do 5 dní od 
zadania objednávky.

Dobíjanie stravovacích kariet prebieha online cez Zákaznícku zónu dodávateľa, e-mailom, alebo telefonicky.

Stravovacie karty umožňujú bezkontaktnú platbu priložením karty k POS terminálu, platnosť karty je 3 roky.

Možnosť hromadnej aktivácie stravovacích kariet pre všetkých zamestnancov objednávateľa pred prvým použitím.

Provízia za objednanie elektronických stravných lístkov 0 %, poplatok za vydanie a doručenie karty 0 €.

Faktúra za objednané elektronické stravné lístky má splatnosť 30 dní.

Dodávateľ musí preukázať a predložiť zoznam zmluvne dohodnutých prevádzok na území Nitrianskeho kraja, ktoré akceptujú 
stravovaciu kartu.

Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 14.5.2021 do 13.5.2022.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Farská 23

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: Súbor
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 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: 32 786,88 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 32 786,88 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.

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.
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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 04.05.2021 13:08:01

Objednávateľ:
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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