
Rámcová dohoda č. Z202123410_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Okresný súd  Námestovo
Sídlo: Námestie Antona Bernoláka 332/16, 02901 Námestovo, Slovenská republika
IČO: 42061385
DIČ: 2022505815
IČ DPH: 0000000000
Bankové spojenie: IBAN: SK 69 8180 0000 0070 0031 6373
Telefón: 043 5506956

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: Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
Kľúčové slová: Stravné poukážky, dodanie stravných poukážok, zabezpečenie stravovania v zmluvných 

stravovacích zariadeniach
CPV: 30199770-8 - Stravné poukážky; 55520000-1 - Služby hromadného stravovania; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok

Funkcia

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa formou 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 Minimum Maximum Presne

Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky Eur 5,10

Predpokladané množstvo odobratých stravných 
poukážok Ks 8500 10500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stravná poukážka obsahuje Názov a logo dodávateľa stravnej poukážky

Stravná poukážka obsahuje Nominálnu hodnotu stravnej poukážky

Stravná poukážka obsahuje Rok platnosti stravnej poukážky

Stravná poukážka obsahuje Ochranné prvky proti falšovaniu používaných pre tlač cenných 
papierov
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Dodávka stravných poukážok (ďalej len "SP") sa bude vykonávať po častiach - mesačne na základe jednotlivých objednávok 
vystavených objednávateľom.

Dodávka SP bude prebiehať spôsobom objednávka - faktúra. Objednávky na dodanie SP bude objednávateľ zasielať 
dodávateľovi elektronickou formou, a to prostrednictvom e-mailu.

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednané množstvo SP riadne a včas do sídla objednávateľa. 

Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie SP zabezpečí dodávateľ najneskôr do jedného pracovného dňa odo dňa odoslania 
e-mailovej objednávky.

Zmena nominálnej hodnoty SP počas trvania zmluvy je právom objednávateľa a vykoná sa na základe objednávky vystavenej 
objednávateľom, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota SP.

Dodávateľ je povinný zmenu nominálnej hodnoty akceptovať.  Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty SP sú 
započítané do provízie dodávateľa. Výška dohodnutej provízie určená v % sa zmenou nominálnej hodnoty nemení.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nahradí objednávateľovi vrátené nepoužité SP, a to dodaním SP na nové obdobie v 
rovnakej nominálnej hodnote - do 15 dní odo dňa ich vrátenia.

Celková cena za jednu SP je tvorená súčtom nominálnej hodnoty SP v Eur a výškou provízie v Eur vrátane DPH a do 
výpočtov vstupuje zaokrúhlená na päť desatinných miest.

Výška provízie v Eur bez DPH sa do piatich pracovných dní od uzavretia zmluvy stanoví s presnosťou na päť desatinných 
miest, a to na základe nasledujúceho vzorca: (nominálna hodnota jednej SP x výška provízie v % ) : 100

Celková cena na úhradu za dodané SP bude vo faktúre uvedená ako súčin počtu dodaných SP a celkovej ceny za jednu SP 
vypočítanej podľa predchádzajúcich bodov. Takto vypočítaná suma bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

Daňový doklad (faktúra) za dodané SP v danom mesiaci bude objednávateľovi doručený do 5 pracovných dní po dodaní SP 
na miesto plnenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zmluvy bude mať dodávateľ uzatvorené zmluvy na platbu jeho SP s minimálne 
100 zariadeniami poskytujúcimi stravovacie služby v okrese Námestovo. Ich zoznam predloží dodávateľ do piatich pracovných
dní po uzavretí zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že uvedené predpokladané min. a max. množstvo odobratých SP je len pravdepodobné a 
skutočne odobraté množstvo SP počas trvania zmluvy bude určené na základe aktuálnych potrieb objednávateľa v mesačných
objednávkach.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022, a to bez ohľadu na to, či 
objednávateľ počas trvania zmluvy odoberie predpokladané množstvo SP.

Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že zmluva končí dňa 31.12.2022, alebo po dosiahnutí celkovej ceny predmetu zmluvy 
vrátane DPH uvedenej v článku IV. zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Zmluvu možno ukončiť pred uplynutím dohodnutej lehoty dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy za 
podmienokuvedených v čl. XVIII Obchodných podmienok elektronického trhoviska uvedených v bode 5.6 tejto Zmluvy.

Názov Upresnenie

Doba platnosti stravných poukážok Pre obdobie uvedené na stravnej poukážke

Doba platnosti stravných poukážok Minimálne do konca kalendárneho roka, v ktorom bola stravná poukážka vydaná.

Interval objednávania stravných 
poukážok

Mesačne, v mesiaci november a december stravné poukážky s novým emisným 
obdobím.

Vrátenie nepoužitých stravných 
poukážok Najneskôr do 31 dní po ukončení ich platnosti.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
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Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Obec: Námestovo
Ulica: Námestie Antona Bernoláka 332/16

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: KS
Požadované maximálne
množstvo: 10500,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 54 179,75 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 54 179,75 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123410

V Bratislave, dňa 29.11.2021 11:14:01

Objednávateľ:
Okresný súd  Námestovo
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123410


Zákazka


Identifikátor Z202123410


Názov zákazky Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317167


Dodávateľ


Obchodný názov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.


IČO 36391000


Sídlo Kálov 356, Žilina, 01001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.11.2021 8:46:53


Hash obsahu návrhu plnenia qOsSC/6bL9CJeoUgIUIWQpAzJaq/LJhXiue9AHWCMDU=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
DOXX-Stravne-listky-Emisia-2022 Ochranne pvrky.pdf
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Predná strana v UV spektre



www.doxxlistky.sk



 1. Bezpečnostný holografický pásik 
aplikovaný na papier stravného lístka 
meniaci farebnosť v závislosti od 
dopadu svetla.



 2. Bezpečnostný papier s farebnými 
vláknami viditeľnými pod UV svetlom.



 3. Pozadie lístka vytvorené jemnými 
líniami, ktoré z rôznych dĺžok a tvarov 
vytvárajú pozadie makovíc.



 4. Logo DOXX a ďalšie  grafické prvky 
svietiace pod UV svetlom do 
oranžova.



 5.  Mikrotexty DOXX STRAVNÉ LÍSTKY SÚ 
FPOHO s variabilnou veľkosťou.



 6. Priehľadný prvok tvoriaci pri pohľade 
do svetla smajlíka fpoho. 



 7.  Irisový prechod.



 8. Čiarový kód.



Zadná strana
 1. Priehľadný prvok tvoriaci pri pohľade 



do svetla smajlíka fpoho. 



 2. Mikrotexty DOXX STRAVNÉ LÍSTKY SÚ 
FPOHO s variabilnou veľkosťou.



   3. Pozadie lístka vytvorené jemnými 
líniami, ktoré z rôznych dĺžok a tvarov 
vytvárajú pozadie makovíc.



Stravný lístok obsahuje viacero ochranných prvkov, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva. Z dôvodu 
bezpečnosti odporúčame kontrolovať viac ochranných prvkov naraz.
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Predná strana



Ochranné prvky stravného lístka DOXX 2022
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