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RÁMCOVÁ DOHODA č. CRZ: 06156/2013-ESPF-GR0041/13.00 

 o poskytovaní služieb hromadného stravovania 

uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov  

 

Článok I. 

Účastníci dohody 

 

Objednávateľ:             Slovenský pozemkový fond 
sídlo :                           Búdková 36, 817 15 Bratislava 

konajúci prostredníctvom: Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka 

                                     Ing. Róbert Poloni, námestník generálnej riaditeľky 

IČO :                            17 335 345 

IČ DPH:   nie je platiteľom DPH 

bankové spojenie:        Štátna pokladnica  

číslo účtu :                    7000001638/8180 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 35/B 

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „SPF“) 

 

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

sídlo:                         Kálov 356, 010 01  Žilina 

konajúci prostredníctvom: Ing. Eva Šmehylová, konateľka 

poverený k podpisu zmluvy: Ivan Mlynarčík, obchodný riaditeľ 

IČO:                       36 391 000                      

IČ DPH:                       SK2020104449  

bankové spojenie:                Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu :            0423613757/0900                                

zapísaný v Obchodnom registri Okresného sudu Žilina, odd. Sro, vl. č. 12115/L 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

 

Článok II. 

Predmet plnenia 

 

1. Predmetom rámcovej dohody je záväzok poskytovateľa poskytovať zamestnancom 

objednávateľa stravovacie služby formou stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 

požadovanej objednávateľom (ďalej aj „predmet plnenia“ alebo „stravovacie poukážky“) 

a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi cenu v zmysle čl. IV. tejto dohody. 

 

2. Pod stravovacími službami sa rozumie poskytnutie teplého jedla vrátane nealkoholického 

nápoja v zmysle § 152 ods. 2 Zákonníka práce.  

 

3. Poskytovanie stravovacích služieb zamestnancom objednávateľa bude realizované v 

prevádzkach alebo zariadeniach organizácie, ktoré sú  oprávnené poskytovať stravovacie 

služby, a zároveň akceptujú stravovaciu poukážku poskytovateľa.  

 

4. Stravovacia poukážka je cenina, ktorá je riadne čitateľne označená a musí obsahovať 

najmä:  

 rok platnosti stravovacej poukážky,  
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 názov a logo stravovacej spoločnosti (dodávateľa),  

 poučenie pre spotrebiteľa,  

 najmenej 4 ochranné prvky proti falšovaniu, používané pre tlač cenných papierov,  

 nominálnu cenu jednej stravovacej poukážky,  

 číselný resp. čiarový kód.  

 

Článok III. 

Rozsah a miesto poskytnutia stravovacích služieb 

 

1. Poskytovateľ zabezpečuje plnenie tejto rámcovej dohody na základe objednávok 

objednávateľa. Objednávky predkladá poskytovateľovi Generálne riaditeľstvo SPF 

a Rrgionálne odbory SPF písomne, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty. 

Stravovacie poukážky budú dodávané v množstve definovanom jednotlivými 

objednávkami spolu s určením nominálnej hodnoty objednávaných stravovacích poukážok 

a miesta ich dodania.  

2. Zoznam odberných miest  - regionálny odbor SPF alebo pracovisko regionálneho odboru 

(miesto dodania) : 

1.  Generálne riaditeľstvo SPF, Búdková 36, Bratislava  

2.  RO SPF Trenčianska 55, Bratislava 

3.  RO SPF Vajanského nám. 22, Trnava 

4.  RO SPF Kúpeľná 2, Dunajská Streda 

5.  Pracovisko RO SPF  Štefánikova 1318, Senica 

6.  RO SPF Brigádnická 22, Trenčín 

7.  RO SPF Nám. A. Hlinku 29/34, Považská Bystrica 

8.  RO SPF Marianska 6, Prievidza 

9.  RO SPF Sad SNP 667/10, Žilina 

10. RO SPF Radlinského 46, Dolný Kubín 

11. RO SPF Kollárova 2, Liptovský Mikuláš 

12. RO SPF Bottova 23, Martin 

13. RO SPF Za Hydrocentrálou 6, Nitra 

14. RO SPF Kálnická 8, Levice 

15. RO SPF Svätoplukova 1, Nové Zámky 

16. RO SPF Skuteckého 21, Banská Bystrica 

17. RO SPF Petöfiho 16, Lučenec 

18. RO SPF Školská 1503, Rimavská Sobota 

19. RO SPF Nám. SNP 50, Zvolen 

20. RO SPF Letná 27, Košice 

21. RO SPF Šafárikova 36, Rožňava 

22. RO SPF Nám. mieru 1, Trebišov 

23. RO SPF Keratsínske nám. 1, Prešov 

24. Pracovisko RO SPF, Dlhý rad 16, Bardejov 

25. Pracovisko RO SPF, MUDr. Pribulu 1, Svidník 

26. RO SPF Štefánikova 22, Humenné 

27. RO SPF Partizánska 704/31, Poprad 

28. Pracovisko RO SPF Poprad, Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa 

29. Pracovisko RO SPF, Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topľou 

30.  RO SPF Špitálska 10, Michalovce 
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Článok IV. 

Cena  

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi stravovacie poukážky za cenu, ktorú 

poskytovateľ ponúkol vo verejnej súťaži vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 

188/2013 zo dňa 26.09.2013 pod značkou 15899 - MSS.  

2. Celkové obstarávacie náklady na jednu stravovaciu poukážku sú vyjadrené v percentách 

(%) z nominálnej hodnoty stravovacej poukážky, pričom 100% = nominálna hodnota 

stravovacej poukážky. Celkové obstarávacie náklady na jednu stravovaciu poukážku 

obsahujú všetky náklady spojené s poskytnutím služby, vrátanie dopravných nákladov, 

balného a poistného a iných nákladov poskytovateľa a sú konečné vo výške 101,03 % 

(slovom stojeden celých tri stotiny percenta). K obstarávacím nákladom bude pripočítaná 

daň z pridanej hodnoty podľa sadzby stanovenej zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v čase vzniku daňovej povinnosti. Daň 

z pridanej hodnoty sa vzťahuje iba na tú časť obstarávacích nákladov, ktorá prevyšuje 

100% nominálnej hodnoty stravovacej poukážky. Celkové obstarávacie náklady na jednu 

stravovaciu poukážku sú po dobu platnosti a účinnosti rámcovej dohody nemenné. 

3. Cena stravovacích poukážok bola 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. 

4. Konečná cena stravovacej poukážky je: objednávateľom stanovená nominálna hodnota 

stravovacej poukážky vynásobená percentom podľa bodu 2 tohto článku a vydelená 

hodnotou 100.  

Článok V. 

Doba platnosti 

 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to a to na obdobie 48 mesiacov od 

účinnosti dohody. 

2. Pred uplynutím  účinnosti možno túto rámcovú dohodu ukončiť : 

 a)  písomnou dohodou účastníkmi dohody, 

 b)  písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek účastníka dohody aj bez udania dôvodu,  

  s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého  

  kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď  

  doručená druhej druhému účastníkovi   

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ doručí objednávateľovi stravovacie poukážky objednané podľa článku III. 

tejto rámcovej dohody v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky 

objednávateľa. 

2. Úhrada za dodanie predmetu plnenia sa vykoná výhradne bezhotovostným platobným 

stykom na základe vystavených faktúr. Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia 

objednávateľovi.  

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných a účinných právnych predpisov  

4. Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúr objednávateľom, je poskytovateľ oprávnený 

požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka.  
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Článok VII. 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať objednané stravovacie poukážky od poskytovateľa 

a zaplatiť cenu dohodnutú v článku IV. tejto rámcovej dohody. 

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo upravovať počet kusov stravovacích poukážok, a to 

v závislosti od skutočného počtu zamestnancov objednávateľa. Objednávateľ je zároveň 

oprávnený stornovať alebo meniť objednávku (najmä množstvo stravovacích poukážok) 

najneskôr v lehote 24 hodín od odoslania objednávky poskytovateľovi. 

3. V prípade omeškania poskytovateľa s plnením predmetu dohody, je objednávateľ 

oprávnený požadovať od poskytovateľa úrok z omeškania v zmysle príslušných 

ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Účastníci dohody sa dohodli, že túto rámcovú dohodu môžu meniť a dopĺňať len na 

základe osobitných dodatkov k nej, a tieto musia byť urobené písomne a podpísané oboma 

účastníkmi dohody 

2. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zákona 

č.40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že obsahu dohody porozumeli, text dohody je pre nich 

dostatočne určitý a zrozumiteľný, dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne 

nevýhodných podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpisujú. 

   
V Banskej Bystrici, dňa .......................                               V Bratislave, dňa .............. 

 

za poskytovateľa :                                                     za objednávateľa : 

 

 

 

 

 

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

       Ivan Mlynarčík                                                                  Ing. Gabriela Matečná 

     obchodný riaditeľ                                                                 generálna riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                   Ing. Robert Poloni  

                                                                                       námestník generálnej riaditeľky 

 


