
Kúpna zmluva č. Z202115943_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Technická univerzita v Košiciach
Sídlo: Letná 9, 04200 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397610
DIČ: 2020486710
IČ DPH: SK2020486710
Telefón: +421556024327

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Up Déjeuner, s. r. o.
Sídlo: Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 53528654
DIČ: 2121424228
IČ DPH: SK2121424228
Telefón: +421903432027

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a
stravných lístkov

Kľúčové slová: Stravovanie, stravovacie karty, stravné lístky
CPV: 55520000-1 - Služby hromadného stravovania; 30237131-6 - Elektronické karty; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 30199770-8 - Stravné poukážky
Druh/y: Služba; Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a 
stravných lístkov

Funkcia

Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa prostredníctvom elektronických stravných kariet v stravovacích 
zariadeniach zmluvných partnerov Dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať a disponujú vhodným platobným 
terminálom.

Elektronickou stravovacou poukážkou sa rozumie stravná poukážka vydaná v elektronickej forme, prostredníctvom ktorej je 
zabezpečené stravovanie zamestnancov objednávateľa, pričom finančná hodnota jednej elektronickej stravovacej 
jednotky/lístka je vo výške 3,90 EUR a je asociovaná ku Stravnej karte s osobitnými ochrannými prvkami, ktorou sa 
zabezpečuje bezhotovostná platba čipom alebo čipom pre bezkontaktnú platbu.

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných lístkov v stravovacích zariadeniach 
zmluvných partnerov Dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nominálna hodnota stravného lístka: EUR 3,90

Predpokladaný počet stravných lístkov: ks 51200

Predpokladaný počet elektronických stravných kariet: ks 150

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Elektronická stravná karta: obsahuje názov dodávateľa, názov objednávateľa, číslo karty, 
meno držiteľa, platnosť karty
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Elektronická stravná karta: obsahuje ochranné vizuálne a technické prvky proti falšovaniu a 
zneužitiu

Elektronická stravná karta: bezhotovostné a bezkontaktné platby bez obmedzenia minimálnej 
a maximálnej hodnoty platby (do výšky zostatku)

Elektronická stravná karta: platnosť minimálne 12 mesiacov od vydania

Elektronická stravná karta: akceptácia minimálne v 20 stravovacích zariadení v mestskej časti 
Prešov

Elektronická stravná karta: spravovanie karty zamestnancom prostredníctvom užívateľského 
profilu na webstránke dodávateľa.

Elektronická stravná karta: spravovanie kariet zamestnávateľom prostredníctvom profilu/online
prístupu do systému na webstránke dodávateľa

Elektronická stravná karta:
priradenie hodnoty elektronických stravných lístkov ku kartám cez 
profil/online systém na webstránke dodávateľa najneskôr do 24 
hodín od zadania požiadavky/čiastkovej výzvy

Stravná poukážka obsahuje: Názov a logo dodávateľa

Stravná poukážka obsahuje: Ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač 
cennýchpapierov

Stravná poukážka obsahuje: Rok platnosti stravnej poukážky

Knižná väzba bez väzby

Stravná poukážka obsahuje: Nominálnu hodnotu stravného lístka

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Držiteľom karty bude zamestnanec.

Dodávateľovi vzniká právo fakturovať poskytnuté plnenie dňom priradenia hodnoty poukážok ku kartám. Fakturácia sa bude 
uskutočňovať priebežne za dodané množstvo podľa čiastkových objednávok.

Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo elektronických stravných kariet/lístkov je len predpokladané a objednávateľ má právo 
nevyčerpať maximálny zmluvný počet elektronických stravných kariet/lístkov. Skutočne odobraté množstvo elektronických 
stravných kariet a množstvo elektronických stravných lístkov / stravných poukážok počas trvania Rámcovej dohody bude 
určené na základe aktuálnych potrieb objednávateľa v objednávkach. Uvedené množstvo elektronických stravných kariet 
vyjadruje aktuálny počet zamestnancov objednávateľa.

Plnenie sa uskutoční na základe čiastkových objednávok, do vyčerpania zazmluvného počtu stravných lístkov alebo v prípade 
zmeny nominálnej hodnoty stravného lístka až do dosiahnutia celkovej ceny za predmet zákazky uvedenej v zmluve. 
Dodávateľ za zaväzuje dodať elektronické stravné karty do miesta plnenia do 5 pracovných dní odo dňa zadania čiastkovej 
objednávky prostredníctvom profilu/online prístupu do systému na webstránke dodávateľa.

Zmena požadovanej nominálnej hodnoty stravnej jednotky/lístka počas platnosti zmluvy je právom objednávateľa. Náklady 
spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravných jednotiek sú započítané do provízie dodávateľa.

Celková cena za stravné lístky je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravných lístkov v EUR a výškou provízie v EUR 
vrátane všetkých poplatkov súvisiacich s dodaním stravných lístkov a DPH, ak je dodávateľ platcom DPH. Takto vypočítaná 
suma v EUR bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy a poplatky okrem provízie. V provízii dodávateľa sú zahrnuté všetky náklady 
dodávateľa a to najmä, ale nie výlučne vydanie, aktivácie, deaktivácie, blokovania, personalizáciu, priradenie poukážok a 
vedenie zamestnaneckých účtov k stravovacím kartám, dodanie do sídla objednávateľa, balenie, poistenie, storno poplatky za 
vrátenie alebo výmenu, distribúciu,dodanie na miesto plnenia stravných poukážok a všetky súvisiace náklady.

Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní doručiť objednávateľovi rozpis štruktúry ceny vrátane všetkých poplatkov 
(výšky provízie v %, výšky provízie v EUR, príp. ďalšie poplatky) a DPH.

Dodávateľ do 3 pracovných dní od uzatvorenia Rámcovej dohody na svojej webovej stránke vytvorí a objednávateľovi 
sprístupní profil/online prístup do systému na webstránke dodávateľa, prostredníctvom ktorého bude Objednávateľ oprávnený 
zadávať:

a) Čiastkové objednávky pre vydanie elektronických stravných kariet podľa potreby Objednávateľa,

b) Čiastkové objednávky pre priradenie hodnôt elektronických stravných lístkov podľa potreby Objednávateľa.

c) Čiastkové objednávky na dodanie stravných poukážok podľa potreby Objednávateľa.

Dodávateľ do 3 pracovných dní od uzatvorenia Rámcovej dohody predloží aktuálny zoznam zmluvných stravovacích zariadení
v mestskej časti Prešov, s ktorými má dodávateľ uzavretú platnú zmluvu o akceptovaní jeho stravných kariet a stravných 
poukazov.
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Platnosť tejto Rámcovej dohody je 12 kalendárnych mesiacov od dňa uzavretia Rámcovej dohody alebo do vyčerpania 
zazmluvneného rámca podľa rámcovej dohody, podľa toho čo nastane skôr.

Dodávateľ akceptuje úhradu poskytnutej služby formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry vystavenej 
dodávateľom a zaslanej objednávateľovi spolu s informáciou o hodnotách stravných jednotiek dodaných objednávateľovi 
(priradených k jednotlivým stravným kartám zamestnancov a dodaných stravných poukážok) bez poskytnutia záloh alebo 
preddavkov.

Dobíjanie elektronických stravných kariet prostredníctvom bezplatného portálu objednávateľa sa uskutoční v prvom týždni 
kalendárneho mesiaca.

Nedodržanie ktorejkoľvek uvedenej podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok a zakladá právo objednávateľa odstúpiť od Rámcovej dohody.

Podmienky neupravené v tejto Rámcovej dohode sa budú riadiť ustanoveniami obchodného zákonníka a ustanoveniami 
OPET.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 pracovných dní od uzatvorenia Rámcovej dohody.

Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzatvorením tejto Rámcovej dohody riadne oboznámil s funkčnou, technickou špecifikáciou 
predmetu zákazky a s osobitnými požiadavkami na plnenie predmetu zákazky.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných poukážok riadne a včas na miesto určené v objednávke a to v 
čase a kontaktnej osobe určenej v objednávke do 48 hodín od podania objednávky.

Doba platnosti stravných poukážok vydaných v mesiacoch október, november a december príslušného kalendárneho roka je 
do konca roka nasledujúceho.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Bayerova , Štútova 31

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.09.2021 00:00:00 - 31.08.2022 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: JV
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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 cena predmetu Zmluvy bez DPH: 196 285,44 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 196 285,44 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 02.08.2021 10:00:01

Objednávateľ:
Technická univerzita v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Up Déjeuner, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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