
Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích 

poukážok 
Č. 12/2021 

 

Uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „rámcová dohoda“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu   

Sídlo:   Krížkova 9 , 811 04 Bratislava  

Zastúpený:  Ing. Jozef Detko  

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  

IBAN:   SK54 1100 0000 0029 3900 0010   

IČO:   30778867 

DIČ:   2020900563 

Zapísaná v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1-

900/90-25826-4 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Dodávateľ:  Ticket Service, s.r.o.  

Sídlo:   Karadžičova 8, 82015 Bratislava 

Zastúpený:   Tibor Markó, na základe splnomocnenia 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  

IBAN:   SK8411000000002675000390 

IČO:   52 005 551 

DIČ:   2120870653 

Zapísaný v Obchodnom registri súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 132404/B 

 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“) 

 

 

Preambula 

 

Táto rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky 

„Stravné lístky 2022-2023“, ktoré realizoval objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisoch (ďalej 

len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na základe výsledku obstarávania v zmysle kritéria 

definovaného v prílohe č.1 výzvy na predkladanie cenových ponúk bola vybraná ponuka 

úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenových 



ponúk. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky dodávateľa sa zmluvné strany 

v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto rámcovú 

dohodu.  

 

Článok I.  

Predmet rámcovej dohody 

 

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán 

v súvislosti so záväzkom dodávateľa zabezpečiť stravovanie zamestnancov 

objednávateľa formou stravovacích poukážok a poskytnúť objednávateľovi s tým 

súvisiace služby spočívajúce najmä v tlači a balnom stravovacích poukážok a v ich 

doprave na miesto dodania, za podmienok, spôsobom a v súlade s platnými právnymi 

predpismi, a to na základe objednávok objednávateľa, za podmienok uvedených v tejto 

rámcovej dohode a v príslušnej objednávke a v súvislosti so záväzkom objednávateľa 

riadne a včas prevziať doručené stravovacie poukážky a zaplatiť za tieto  dodávateľovi 

dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode.  

2. Poskytovanie predmetu tejto rámcovej dohody je v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 

311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

3. V súvislosti so záväzkom dodávateľa podľa ods. 1 tohto článku rámcovej dohody sa 

dodávateľ zaväzuje dodávať objednávateľovi stravovacie poukážky: 

a) určené výlučne na úhradu stravy v určených stravovacích zariadeniach alebo na 

úhradu v obchodoch na polotovary a suroviny slúžiace na prípravu teplého jedla  

b) ktoré musia byť riadne a čitateľne označené a ktoré obsahujú najmä: 

• názov a logo dodávateľa 

• nominálnu hodnotou stravovacej poukážky v EUR 

• kalendárny rok platnosti poukážky 

• minimálne štyri ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných 

papierov 

• poučenie pre spotrebiteľa 

 

 

Článok II.  

Zmluvná cena 

 

1. Objednávateľ za dodávateľom riadne dodané, odovzdané a objednávateľom prevzaté 

stravovacie poukážky, podľa podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode, zaplatí 

dodávateľovi cenu podľa tohto článku rámcovej dohody.  

2. Predpokladaná nominálna hodnota za jednu stravovaciu poukážku je 5,50 EUR. V 

prípade požiadavky na zmenu nominálnej hodnoty stravovacích poukážok dodávateľ 

prepočíta ich cenu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

3. Celková cena predmetu zákazky zahŕňa:  

3.1 cenu za dodanie 11 600 ks stravovacích poukážok nominálnej hodnoty 5,50 EUR.  

3.2 províziu za zabezpečenie stravovania podľa čl. I tejto dohody vo výške 0% z 

nominálnej hodnoty stravovacej poukážky,  

3.3 poskytnutú zľavu z nominálnej hodnoty stravovacej poukážky, ktorá je určená 

percentuálne vo výške 0,3%, a je nemenná počas celého trvania tejto dohody.  



4. Podrobný rozpis ceny za predmet rámcovej dohody je určený v cenovej ponuke, ktorá 

tvorí prílohu č. 1 tejto dohody. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas účinnosti tejto dohody sa výška zľavy podľa ods. 

3.3 čl.II uplatní najneskôr do 20. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Výška zľavy 

je vypočítana zo sumy objednávok stravovacích poukážok vyfaktúrovaných a uhradených 

objednávateľom v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

6. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 

7. Celková zmluvná cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa za dodanie stravovacích 

poukážok, najmä: 

a) náklady na tlač a doručenie stravovacích poukážok, 

b) balné,  

c) dane a poistenie,  

d) storno poplatky za vrátenie,  

e) manipulačný poplatok, 

f) náklady na výmenu stravovacích poukážok, 

g) akékoľvek ďalšie finančné plnenie a náklady spojené s dodaním stravovacích 

poukážok. 

 

 

Článok III. 

Realizácia rámcovej dohody 

 

1. Dodávateľ bude dodávať objednávateľovi a  objednávateľ bude od dodávateľa odoberať 

po dobu trvania tejto rámcovej dohody stravovacie poukážky a poskytovať 

objednávateľovi s tým súvisiace služby. Objednávateľ nie je viazaný povinnosťou 

odoberať celé predpokladané množstvo stravovacích poukážok, tzn.  11 600  ks 

stravovacích poukážok. Zmluvné strany sa dohodli, že uvedené množstvo je len 

predpokladané a skutočne odobraté množstvo bude závisieť od potrieb objednávateľa.  

2. Rámcová dohoda bude realizovaná prostredníctvom písomných objednávok 

vystavovaných podľa potrieb objednávateľa spravidla jedenkrát mesačne. V prípade 

potreby má objednávateľ právo objednať stravovacie poukážky aj viackrát ako jedenkrát 

mesačne.  

3. Dodávateľ sa zaväzuje, že objednávateľom objednané stravovacie poukážky budú 

doručené v lehote do 5 pracovných dní po úhrade ceny objednávateľom na základe 

zálohovej faktúry vystavenej dodávateľom. 

4. Miestom dodania stravovacích poukážok je sídlo  objednávateľa, tak ako je uvedené 

v záhlaví tejto rámcovej dohody.  

5. Objednávateľ si pre prípad zmeny príslušných právnych predpisov, interných predpisov 

objednávateľa, zmeny počtu zamestnancov alebo v závislosti od jeho finančných 

možností vyhradzuje právo zmeniť výšku nominálnej hodnoty stravovacej poukážky  

počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody, pričom dodávateľ je povinný takúto 

zmenu akceptovať od momentu prijatia písomnej objednávky od objednávateľa. Pre 

vylúčenie pochybností platí, že uzatvorenie dodatku k rámcovej dohode z dôvodu zmeny 

nominálnej hodnoty stravovacej poukážky sa nevyžaduje. Náklady spojené so zmenou 



nominálnej hodnoty stravovacej poukážky sú započítané v cene podľa čl. II. tejto 

rámcovej dohody.  

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať stravovacie poukážky nepoškodené a neznehodnotené, 

pričom stravovacie poukážky musia byť vyhotovené v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi.  

2. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie poškodených alebo inak znehodnotených 

stravovacích poukážok, pričom odmietnutie prevzatia nezakladá nárok dodávateľa na 

náhradu akýchkoľvek  nákladov, nakoľko tieto sú zahrnuté v cene podľa čl. II. tejto 

rámcovej dohody  

3. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade dodania poškodených alebo inak znehodnotených 

stravovacích poukážok (dodaných v rozpore s podmienkami tejto rámcovej dohody) 

prijať stravovacie poukážky od objednávateľa späť a vrátiť mu finančnú čiastku 

rovnajúcu sa násobku nominálnej hodnoty stravovacej poukážky zníženej o výšku zľavy 

za 1 ks stravovacej poukážky a počtu vrátených stravovacích poukážok bez účtovania 

akýchkoľvek poplatkov, alebo dodať objednávateľovi nové stravovacie poukážky, a to 

v lehote do 5 pracovných dní od doručenia výzvy na prevzatie poškodených alebo inak 

znehodnotených stravovacích poukážok.  

4. Dodávateľ má povinnosť nahradiť vrátené nepoužité stravovacie poukážky 

objednávateľovi, a to buď vrátením finančnej čiastky zodpovedajúcej cene, ktorú 

objednávateľ za stravovacie poukážky uhradil alebo dodaním nových stravovacích 

poukážok objednávateľovi (na nové emisné obdobie alebo na inú nominálnu hodnotu), 

a to v lehote do 5 pracovných dní od doručenia výzvy na prevzatie nepoužitých 

stravovacích poukážok.   

5. Dodávateľ zodpovedá aj za chybné plnenie pri dodaní množstva stravovacích poukážok 

v rozpore s akceptovanou objednávkou. Dodávateľ sa zaväzuje dodať chýbajúce 

množstvo stravovacích poukážok v lehote do 4 dní do doručenia oznámenia 

o chýbajúcich stravovacích poukážkach.  

 

Článok V. 

Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ uhradí dodávateľovi cenu za objednané stravovacie poukážky resp. za 

každú jednotlivú objednávku, resp. objednávku ktorou bude súčet hodnôt stravovacích 

poukážok objednaných na základe tejto objednávky objednávateľa. 

2. Objednávateľ uhradí dodávateľovi cenu za objednané stravovacie poukážky v zmysle 

článku II na základe zálohovej faktúry vystavenej dodávateľom a doručenej 

objednávateľovi. Zálohová faktúra je doručovaná objednávateľovi najmä elektronicky, a 

to elektronickou poštou na e-mailovú adresu objednávateľa. Objednávateľ uhradí cenu za 

objednávku stravovacích poukážok bezhotovostným prevodom v prospech bankového 

účtu dodávateľa, pričom variabilným symbolom bude číslo zálohovej faktúry. Dodávateľ 

po úhrade ceny na základe zálohovej faktúry vystaví faktúru alebo elektronickú faktúru 

obsahujúcu vyúčtovanie prijatej platby alebo dodanej služby, ktorú doručí 



objednávateľovi. Objednávateľ podpisom, resp. zadaním objednávky a oboznámením 

dodávateľa so svojou e-mailovou adresou potvrdzuje svoj súhlas s vydávaním a 

doručovaním elektronickej faktúry vyhotovovanej dodávateľom v zmysle príslušných 

všeobecne záväzných  právnych predpisov v prípade rozhodnutia dodávateľa o 

vyhotovovaní a doručení elektronickej faktúry objednávateľovi.  

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je dodávateľ oprávnený požadovať 

od objednávateľa úrok z omeškania v zákonnej výške.  

 

 

 

Článok VI.  

Záverečné ustanovenia  

 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2023.  

2. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Dodávateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so 

zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Túto rámcovú dohodu vrátane jej prílohy je možné meniť alebo dopĺňať len na základe 

vzájomnej dohody oboch účastníkov rámcovej dohody, pričom akékoľvek zmeny 

a doplnenia musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku, 

s výnimkou v zmysle ustanovenia čl. III ods. 4 tejto rámcovej dohody.   

4. Ustanovenia o spracúvaní osobných údajov sa riadia čl. 28 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov – GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu a právnym 

účinkom z nej porozumeli, vôľu uzavrieť  dohodu prejavili slobodne a vážne.  

6. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých  objednávateľ dostane 1 

rovnopis a dodávateľ 1 rovnopis.  

7. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky.  

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je príloha č. 1 – Cenová ponuka. 

 

 

 

V Bratislave dňa .....................    V Bratislave dňa .......................... 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   ___________________________ 

Objednávateľ                  Dodávateľ 



Príloha č. 1 Cenová ponuka 

Cena za 1 ks stravovacej poukážky 

nominálna hodnota 5.50 

výška provízie v % 0.00 

výška zľavy                              
v % -0.3 

v € bez DPH -0.0165 

Cena bez DPH/ s DPH v € 5.4835 

   
Cena za celkový predpokladaný odber 11600  ks 

odobratý objem 63 800.00 

výška provízie  v % 0.00 

výška zľavy                              
v % -0.3 

v € bez DPH -191.40 

Cena bez DPH v € 63 608.60 

 


