
Zmluva č. 13K000007 o poskytnutí služieb 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších zákonov medzi  

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava 

Právna forma: štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR 

So sídlom: Antolská 11, P.O.Box 15, 850 07  Bratislava 

Zastúpená: MUDr. Boris Moťovský, riaditeľ 

IČO: 17 33 62 10 

DIČ: 2020845827 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000287955/8180 

Kontaktná osoba: Veronika Madarászová 

Telefónne číslo/email: 02/68206111/ madaraszova@emergency-ba.sk 

 

(ďalej len objednávateľ) 

 

Dodávateľ:    (vyplní uchádzač) 

Názov:  DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. 

Sídlo:  Kálov 356, 010 01 Žilina 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zastúpený: Ing. Eva Šmehylová, konateľka 

Poverený k podpisu: Ivan Mlynarčík, obchodný riaditeľ 

IČO: 36 391 000 

DIČ: 2020104449 

DIČ DPH: SK2020104449 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu: 0423613757/0900 

Kontaktná osoba: Ivan Mlynarčík, obchodný riaditeľ 

Telefónne číslo/email: 041/507 63 01 / stravnelistky@doxx.sk 

 

(ďalej len dodávateľ) 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stravovacích služieb dodávateľom formou stravných 

poukážok pre zamestnancov objednávateľa podľa jeho požiadaviek. 

 

Predmetom zmluvy sú i sprostredkovateľské služby,  ktoré zahŕňajú všetky ďalšie náklady 

dodávateľa, súvisiace so zabezpečením dodania stravných poukážok objednávateľovi: 

- doručenie stravných poukážok objednávateľovi na miesto určenia, ktorým je 

sídlo objednávateľa, uvedené v záhlaví tejto zmluvy 

- balenie a personalizácia stravných poukážok na základe osobného čísla 

zamestnanca 
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- prípadne poistenie 

- vystavenie a doručenie faktúry ako daňového dokladu  

- prípadné ďalšie plnenia súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je i vzor stravnej poukážky s označením ochranných 

prvkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je i zoznam prevádzok, sieť zmluvných prevádzok, 

akceptujúcich dodávané stravné poukážky, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve. 

 

Predpokladaný počet stravných poukážok je 165.000 kusov na jeden kalendárny rok (12 

kalendárnych mesiacov) s nominálnou hodnotou poukážky 3,-€. Objednávateľ počas doby 

trvania zmluvy si vyhradzuje právo spresniť počet stravných poukážok ako i zmeniť výšku 

nominálnej hodnoty stravnej poukážky. Presné počty stravných poukážok, objednávaných 

v mesačných periodicitách, oznámi objednávateľ dodávateľovi samostatne v objednávkach. 

Zmenu výšky nominálnej hodnoty stravnej poukážky objednávateľ oznámi dodávateľovi 

samostatne v objednávke. 

 

III. 

Doba trvania zmluvy 

 

Táto zmluva sa uzatvára na obdobie jedného kalendárneho roka, odo dňa účinnosti zmluvy. 

 

IV. 

Miesto plnenia zmluvy 

 

Odberným miestom objednávateľa je sídlo objednávateľa: 

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, Antolská 11, 850 07  Bratislava. 

 

Zmenu odberného miesta je povinný odberateľ nahlásiť dodávateľovi písomne a vopred. 

 

V. 

Cena a platobné podmienky 

 

Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov na základe najnižšej ceny v elektronickej aukcii vo verejnej súťaži.  

 

 

Cena predmetu zmluvy pozostáva: 

 

 

 
 

 

Predmet 

zákazky 

 

 

Nominálna 

hodnota 

poukážok v 

€  

 

 

Výška 

provízie v € 

bez DPH 

(1,05%) 

 

 

Výška DPH 

pri sadzbe 

20% 

 

 

Výška 

provízie v € 

s DPH 

Celková 

cena v € bez 

DPH 

(nominálna 

hodnota 

poukážok + 

provízia) 

Celková 

cena v € 

s DPH 

(nominálna 

hodnota 

poukážok + 

provízia 

Stravná 

poukážka 1 

kus 

 

3,00 

 

0,0315 

    

0,0063 

 

0,0378 

 

3,0315 

 

3,0378 



Stravné 

poukážky 

165.000 

kusov - 

SPOLU 

 

 

495.000 

 

 

5.197,50 

 

 

1.039,50 

 

 

6.237,00 

 

 

500.197,50 

 

 

501.237,00 

 

Dohodnutú cenu je povinný objednávateľ uhradiť na základe mesačne vystavenej a doručenej 

faktúry s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia dodávateľom objednávateľovi. 

 

V prípade, že objednávateľ neuhradí dodávateľovi vecne a formálne správne vyhotovenú 

a doručenú faktúru v lehote splatnosti do 30 dní, má dodávateľ právo na úhradu úrokov 

z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy odo dňa omeškania až do zaplatenia. 

 

V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Objednávateľ je povinný: 

1. uhradiť dojednanú cenu dodávateľovi za predmet zmluvy v lehote splatnosti 

2. zabezpečiť používanie stravných poukážok v súlade s platnými právnymi predpismi 

3. dodávateľovi oznamovať formou objednávky presný počet stravných poukážok 

(emailom, faxom, telefonicky, písomne) 

4. dodávateľovi oznamovať zmenu výšky nominálnej hodnoty stravnej poukážky 

(emailom, faxom, telefonicky, písomne) 

5. dodávateľovi oznamovať zmenu odberného miesta (emailom, telefonicky, faxom, 

písomne) 

 

Objednávateľ má právo: 

1. odmietnuť prevziať poškodené stravné poukážky, resp. zásielku 

2. po uplynutí doby platnosti stravnej poukážky vrátiť dodávateľovi neplatné stravné 

poukážky, najneskôr do 31.1.2014. Za takto vrátené poukážky dodávateľ uhradí 

objednávateľovi zodpovedajúcu peňažnú sumu, t.j. sumu rovnajúcu sa nominálnej 

hodnote stravnej poukážky vynásobenej počtom odovzdaných neplatných poukážok 

na základe vystaveného dobropisu do 30 dní od ich vrátenia dodávateľovi, alebo ich 

dodávateľ vymení za aktuálne platné stravné poukážky rovnakej nominálnej hodnoty 

s novou lehotou platnosti. 

 

Dodávateľ je povinný: 

1. dodávať stravné poukážky v požadovanej nominálnej hodnote a v požadovanom 

množstve na požadovanom odbernom mieste 

2. dodávať stravné poukážky najneskôr v lehote dvoch (2) pracovných dní odo dňa 

obdržania objednávky od objednávateľa spolu s faktúrou poverenému zamestnancovi 

objednávateľa (kontaktná osoba uvedená v záhlaví tejto zmluvy) 

3. dodávať na požiadanie objednávateľa aktualizovaný zoznam právnických a fyzických 

osôb, ktoré poskytujú stravovacie služby na základe akceptácie stravných poukážok 

dodávateľa 

4. dodávať objednávateľovi platné stravné poukážky 

 

VI. 

Ukončenie zmluvy 

 

Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou oboch zmluvných strán. 



 

Túto zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez udania dôvodu 

s dvojmesačnou výpovednou lehotou, začínajúcou prvým dňom v mesiaci nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola zmluvnej strane doručená písomná výpoveď zo zmluvy.  

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v centrálnom registri zmlúv. 

 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom (1) rovnopise. 

 

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami, podpísanými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy si dôkladne prečítali, porozumeli mu a zmluvu 

uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom a nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

V Bratislave, dňa                                                      V Banskej Bystrici, dňa 

 

 

Objednávateľ:                                                                   Dodávateľ: 

 

 

..............................................................                           ............................................................. 

MUDr. Boris Moťovský, riaditeľ                              Ivan Mlynarčík, obchodný riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 


