
Rámcová dohoda č. Z20228273_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
Sídlo: Tatranská Lomnica 66, 05960 Vysoké Tatry, Slovenská republika
IČO: 54435293
DIČ: 2121704090
IČ DPH: SK2121704090
Bankové spojenie: IBAN: SK52 8180 0000 0070 0067 5288
Telefón: +421 903987420

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: Stravné poukážky
Kľúčové slová: stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania
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: Stravné poukážky

Funkcia

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov 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 Minimum Maximum Presne

Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky € 4,50

Množstvo stravných poukážok ks 7 000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stravná poukážka obsahuje názov a logo dodávateľa

Stravná poukážka obsahuje nominálnu hodnotu, kalendárny rok a dobu platnosti

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

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

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Uvedené množstvo stravných poukážok je len predpokladané a skutočne odobraté množstvo stravných poukážok počas 
trvania rámcovej dohody bude určené na základe aktuálnych potrieb objednávateľa v čiastkových objednávkach. Objednávateľ
si vyhradzujú právo neodobrať všetky stravné poukážky.

Podanie dielčej objednávky na dodanie stravných poukážok môže objednávateľ zadať e-mailom, prostredníctvom 
internetu,telefonicky, osobne, faxom alebo poštou.

Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ  do troch pracovných dní od podania  dielčej objednávky.

Dodávateľ je povinný dodať objednané množstvo stravných poukážok do sídla objednávateľa. V cene stravných poukážok je 
zahrnuté aj dodanie objednaného množstva stravných poukážok do sídla objednávateľa, resp. na adresu podľa objednávky.

Požaduje sa do troch pracovných dní po uzavretí zmluvy predložiť kontaktné údaje osoby (meno a priezvisko, adresa, tel. 
číslo,email), ktorá je za dodávateľa oprávnená konať vo veciach plnenia rámcovej dohody, na e-mailovú adresu kontaktnej 
osoby objednávateľa.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy. V rozpočte úspešný uchádzač uvedie z 
technickej špecifikácie  predpokladané množstvo stravných poukážok, požadovanú nominálnu hodnotu stravnej poukážky, k  
nominálnej hodnote stravnej poukážky skutočnú hodnotu stravnej poukážky, ktorá bude fakturovaná a celkovú sumu, ktorá 
bude fakturovaná za predpokladané množstvo stravných poukážok v rámci celého predmetu zákazky.

Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky je stanovená v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov.

Nominálna hodnota stravnej poukážky zahŕňa aj všetky ostatné náklady dodávateľa potrebné na kompletné dodanie predmetu 
zákazky (cena za dopravu, balné, poistenie, provízia).

Zmena požadovanej nominálnej hodnoty stravnej poukážky počas doby platnosti zmluvy je právom objednávateľa a deje sa na
základe vystavenej objednávky, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota stravnej poukážky.

Fakturácia sa bude realizovať priebežne za dodané množstvo stravných poukážok podľa čiastkových objednávok.

Prevzatie predmetu zákazky bude potvrdené oboma zmluvnými stranami formou preberacích protokolov vystavených 
dodávateľom pre každé plnenie samostatne.

Dodávateľ nahradí objednávateľovi vrátené nepoužité stravné poukážky a to dodaním stravných poukážok na nové obdobie v 
rovnakej nominálnej hodnote do 15 dní odo dňa ich vrátenia.

Doba platnosti stravných poukážok je minimálne do konca kalendárneho roku v ktorom boli vydané. Dodávateľ sa zaväzuje 
dodávať stravné poukážky s platnosťou do konca nasledujúceho kalendárneho roku najneskôr od začiatku mesiaca november 
príslušného kalendárneho roku, v ktorom sa stravné poukážky vydávajú.

Objednávateľ najneskôr do 31.1.2023 vráti dodávateľovi nepoužité stravné poukážky. Nahradenie vrátených nepoužitých 
stravných poukážok dodávateľom je právom objednávateľa a prebehne vrátením finančnej čiastky objednávateľovi, rovnajúcej 
sa cene vrátených stravných poukážok.

Objednávateľ požaduje, aby v čase uzavretia zmluvy  a počas platnosti zmluvy mal dodávateľ  uzatvorené zmluvy na využitie 
stravných poukážok s minimálne 5 stravovacími zariadeniami  v oblasti oravskej časti Západných Tatier, minimálne so 40 
stravovacími zariadeniami v oblasti Vysokých a Belianskych Tatier a minimálne s  5 obchodnými reťazcami s dosahom na 
uvedené regióny.

Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy preukázal splnenie zazmluvnenia 
stravovacích zariadení a obchodných reťazcov v uvedených regiónoch a to zaslaním zoznamu zazmluvnených prevádzok na 
kontaktný email verejného obstarávateľa.

Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 5 mesiacov t. j.  od 1.9.2022 do 31.1.2023 ,alebo do vyčerpania stanoveného 
finančného limitu. Rozhodujúca je skutočnosť, ktorá nastane skôr.

Názov Upresnenie

S dodávateľom bude uzavretá 
rámcová dohoda Rámcová dohoda nezakladá priamo finančné plnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
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Okres: Poprad
Obec: Tatranská Lomnica
Ulica: č. 66

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

5

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

Jednotka: ks
Požadované maximálne
množstvo: 7000,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 31 402,35 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 31 402,35 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228273

V Bratislave, dňa 05.08.2022 13:38:03

Objednávateľ:
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
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 Z20228273


Zákazka


Identifikátor Z20228273


Názov zákazky Stravné poukážky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327371


Dodávateľ


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


IČO 36391000


Sídlo Kálov 356, Žilina, 01001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.7.2022 13:16:27


Hash obsahu návrhu plnenia f3XIqilJ4b278WdtcetUHISkGVr2lyqmwMos8tLlLCs=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Bude zaslaný vlastný návrh plnenia.


Prílohy:
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