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Rámcová zmluva 

 o dodávkach stravovacích poukážok v elektronickej forme 

 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Obstarávateľ:   

Obchodné meno:  TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 

Sídlo:    Komenského 7, 040 01 Košice 

IČO:    31 679 692 

DIČ:    2020485500      IČ DPH:   SK2020485500 

IBAN:    SK60 7500 0000 0000 2579 4273 

BIC:   CEKOSKBX 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vložka č. 3697/V 

zastúpená:   Ing. Jaroslav Tkáč, konateľ spoločnosti 

(ďalej len ako „obstarávateľ“ alebo „odberateľ“) 

  

a 

 

Dodávateľ:   

Obchodné meno:  DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. 

Sídlo:    Kálov 356, 010 01 Žilina   

IČO:    36 391 000   

DIČ:    2020104449      IČ DPH:    SK2020104449 

IBAN:    SK21 0900 0000 0004 2361 3757     

BIC:   GIBASKBX 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 12115/L   

zastúpená:    Ing. Eva Šmehylová, konateľka 

(ďalej len ako “dodávateľ”) 

 

 

Článok II. 

Preambula 

 

1. Túto rámcovú zmluvu (ďalej len „Zmluva“) uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok súťaže vyhlásenej 

obstarávateľom v zmysle internej smernice obstarávateľa na predmet zákazky „Nákup stravovacích 

poukážok v elektronickej forme - č. 21/1/3/41".  

2. Na základe tejto Zmluvy zmluvné strany medzi sebou uzatvoria čiastkové zmluvy formou objednávok (ďalej 

len „objednávka"), prostredníctvom ktorých dôjde k plneniu predmetu Zmluvy. 

 

 

 

 

Článok III. 

Predmet rámcovej zmluvy 

 

3. Predmetom tejto Zmluvy je stanovenie podmienok súvisiacich s objednávaním a dodávkou stravovacích 

poukážok v elektronickej forme (ďalej aj „SP“)  vrátane vydania stravovacej karty pre odberateľa. 
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4. Dodávateľ sa touto Zmluvou zaväzuje dodať odberateľovi stravovacie karty, dodávať odberateľovi na 

základe písomných objednávok SP a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za poskytnuté plnenie na 

základe objednávok vystavených podľa tejto Zmluvy, dohodnutú cenu. 

5. Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie stravovania zamestnancov odberateľa formou SP, v súlade s § 152 

ods. 2 Zákonníka práce, vydávaných dodávateľom. Pod pojmom zabezpečenia stravovania sa rozumie 

celoročné zabezpečenie podávania teplého hlavného jedla vrátane polievky a vhodného nealkoholického 

nápoja, a to za stravovacie poukážky dodávateľa v zmluvných stravovacích zariadeniach akceptujúcich 

stravovacie poukážky dodávateľa.  

6. Prílohou tejto Zmluvy je zoznam zmluvných stravovacích zariadení dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje 

zoznam priebežne, minimálne však 1x ročne aktualizovať.  

7. Nominálna hodnota jednej stravovacej poukážky je 4,80 €, slovom štyri eurá a osemdesiat centov. 

8. Predpokladané množstvo odobratých SP po dobu trvania rámcovej zmluvy sa môže meniť v závislosti od 

zmeny počtu zamestnancov obstarávateľa, ktorým sa SP budú poskytovať, resp. od aktuálnych potrieb 

obstarávateľa v príslušnom období. 

9. Presné množstvá SP na príslušné obdobie budú upresňované samostatnými objednávkami podľa 

aktuálnych mesačných potrieb obstarávateľa.  

 

 

Článok IV. 

Spôsob uzatvárania čiastkových zmlúv 

 

1. Dodávateľ bude SP dodávať na základe jednotlivých písomných objednávok odberateľa a odberateľ bude 

platiť dodávateľovi cenu podľa tejto Zmluvy  a takto vzniknuté obchodné vzťahy sa budú spravovať touto 

Zmluvou. Za písomnú objednávku sa na účely tejto Zmluvy rozumie aj e-mailová objednávka vykonaná z e-

mailu: babilonska@teho.sk. 

2. E-mailová objednávka sa považuje za doručenú v deň jej odoslania, ak bola odoslaná medzi 07.00 a 15.00 

pracovného dňa, inak v deň nasledujúci po dni jej odoslania. E-mailová adresa dodávateľa na účely 

doručovania objednávok: jana.bokorova@doxx.sk. Jednotlivá písomná objednávka sa považuje za 

potvrdenú dodávateľom dňom nasledujúcim po dni jej doručenia dodávateľovi. Potvrdená objednávka je 

pre zmluvné strany záväzná. 

3. Objednávka objednávateľa (ďalej len „objednávka“) musí obsahovať: 

a) určenie množstva SP, 

b) odberateľom požadovaný termín nabitia stravovacej karty 

c) dátum vystavenia objednávky  

d) podpis oprávnenej osoby obstarávateľa. 

4. Potvrdená objednávka sa považuje sa samostatnú zmluvu. 

5. Dodávkou SP sa na účely tejto Zmluvy rozumie elektronické diaľkové nabitie stravovacích kariet 

v príslušnej hodnote pre jednotlivých zamestnancov odberateľa podľa objednávky odberateľa. 

6. Na základe tejto Zmluvy odberateľovi nevzniká povinnosť odoberať od dodávateľa SP. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že samostatnou e-mailovou objednávkou odberateľ objedná od dodávateľa 

stravovacie karty v potrebnom počte kusov. Tieto stravovacie karty dodávateľ doručí osobne odberateľovi 

do sídla odberateľa na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

Článok V. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Kúpna cena jednej stravovacej karty bola stanovená na 0 eur (slovom:  nula eur bez DPH).   

2. Kúpna cena jednej SP bola stanovená na 99,15% z nominálnej hodnoty SP, slovom deväťdesiatdeväť 

a 15/100 percent z nominálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa článku III, ods. 5. tejto Zmluvy t. 

j.4,7592 eur bez DPH. 
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3. Ceny dodávky stravovacích kariet sa určí ako súčin počtu objednaných stravovacích kariet a kúpnej ceny 

jednej stravovacej karty.  

4. Cena každej dodávky SP sa určí podľa skutočne dodaného počtu SP na základe tej-ktorej objednávky ako 

súčin kúpnej ceny jednej SP a počtu objednaných SP 

5. V kúpnej cene podľa odseku 1 a 2 tohto článku Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady a výdavky dodávateľa, 

ktoré súvisia s dodaním SP  podľa tejto Zmluvy na základe jednotlivých objednávok.  

6. Kúpna cena podľa odseku 1 a 2 tohto článku je stanovená bez dane z pridanej hodnoty, ktorú dodávateľ 

vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti. 

7. Kúpna cena je splatná po dodaní SP a stravovacích kariet na základe jednotlivej objednávky spôsobom 

uvedeným vo faktúre a v lehote do 21 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi.  

8. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a jej 

prílohou bude kópia preberacieho protokolu.  

9. V prípade námietok odberateľa proti správnosti vystavenej faktúry je odberateľ oprávnený: 

a) faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, do 14 pracovných 

dní odo dňa jej doručenia odberateľovi reklamovať u dodávateľa spolu s vytknutím jej nesprávnosti, 

pričom dodávateľ je povinný chybnú faktúru opraviť vyhotovením nového účtovného dokladu – 

faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných údajov 

obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry; alebo 

b) faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátiť dodávateľovi spolu s vytknutím jej 

nesprávnosti. 

10. V prípade oprávnených námietok uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že faktúra nebola 

doručená odberateľovi. 

11. V prípade reklamácie vád plnenia až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom 

(právoplatné ukončenie reklamačného konania) odberateľ nie je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny alebo 

akejkoľvek jej časti. 

12. Pre prípad omeškania odberateľa s platením kúpnej ceny si zmluvné strany dohodli platenie úrokov 

z omeškania vo výške 0,02% zo sumy, s ktorou je odberateľ v omeškaní, za každý deň z omeškania. 

13. Odberateľ je oprávnený zadržať časť kúpnej ceny vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty 

vyúčtovanej faktúrou v prípade, ak u dodávateľa nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre daň 

z pridanej hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní dodávateľa v zozname 

osôb, u ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty vedenom na portáli 

Finančnej správy Slovenskej republiky, a to až do času, keď dodávateľ hodnoverným spôsobom preukáže 

odberateľovi, že u neho tieto dôvody pominuli. 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Odberateľ je povinný objednávať SP u dodávateľa dohodnutým spôsobom. 

2. Dodávateľ je povinný : 

a) zabezpečovať SP podľa aktuálnych potrieb odberateľa, 

b) nabiť stravovacie karty objednanými SP najneskôr do 48 hodín od okamihu doručenia objednávky 

dodávateľovi 

c) dodať odberateľovi objednané stravovacie karty, pričom každá stravovacia karta musí obsahovať 

ochranné prvky proti falšovaniu a zneužitiu, názov  a logo dodávateľa, meno a priezvisko držiteľa 

karty, číslo karty, bezpečnostný čip a dátum platnosti karty, 

d) konať podľa požiadaviek odberateľa podľa svojich schopností a možností.  

3. V prípade vád predmetu Zmluvy je odberateľ oprávnený požadovať poskytnutie plnenia k akému je 

dodávateľ povinný v zmysle tejto Zmluvy, požadovať náhradu za vadné plnenie predmetu zmluvy, resp. v 

samostatnom konaní požadovať náhradu vzniknutej škody a/alebo odstúpiť od Zmluvy. 
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4. V prípade nedodržania termínu dodania SP je odberateľ oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1 % z hodnoty objednaných a nedodaných SP za každý deň omeškania s dodaním SP na 

základe príslušnej objednávky. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť dodávateľa uhradiť škodu 

odberateľovi, ktorá vznikla porušením povinnosti, na ktorú sa zaplatená zmluvná pokuta vzťahuje. 

 

Článok VII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej účinnosti do 31.12.2023. 

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle odberateľa. 

3. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak je dodávateľ opakovane (najmenej 3x) v omeškaní 

s plnením ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak je 

odberateľ opakovane (najmenej 3x) v omeškaní s úhradou kúpnej ceny SP.  

4. Odberateľ môže túto Zmluvu vypovedať bez udania dôvodu, a to písomne. Výpovedná lehota je 30 dní a 

začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede dodávateľovi. Dodávateľ sa zaväzuje riadne dokončiť 

všetky dohodnuté plnenia, na ktoré je povinný podľa požiadavky prijatej ešte pred vypovedaním tejto 

zmluvy, resp. v čase plynutia výpovednej lehoty. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam Zmluvy porozumeli čo do obsahu aj rozsahu, Zmluva vyjadruje 

ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho k nej pripojujú svoje podpisy. 

6. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a súvisiacimi 

právnymi predpismi.  

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.. 

 

 

V Košiciach, dňa .................................                                       V .................. , dňa ......................... 

 

 

za dodávateľa za obstarávateľa 

 

 

 

 

 

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

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením 

obmedzeným Košice 

       Eva Šmehýlová, konateľka                        Ing. Jaroslav Tkáč, konateľ 

 


