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ZMLUVA NA DODÁVKU STRAVNÝCH POUKÁŽOK 

 

uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v 
zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

ZMLUVNÉ STRANY: 

 

I. Objednávateľ: Partnerstvo Južného Novohradu, o.z. 
Sídlo: Ratka 109, 98601 Ratka 
IČO:   45022011 
DIČ: 2022651301 
zastúpený:  Ing. Milan Spodniak- predseda 
 
 
II. Poskytovateľ:               DOXX-Stravné lístky, spol. s. r. o. 
Sídlo:                                  Kálov 356, 010 01 Žilina 
zastúpený: Ing. Eva Šmehylová 
IČO:   36391000 
DIČ: 2020104449 
IČ DPH: SK2020104449 
IBAN: IBAN: SK21 0900 0000 0004 2361 3757 

                   

Článok 1 

Preambula 

 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotu 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorej víťazom sa stal poskytovateľ. 

 

Článok 2 
Predmet plnenia zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je dodávanie stravovacích poukážok pre zamestnancov objednávateľa podľa 
jeho požiadaviek, ktoré sú určené na platbu v zmluvných zariadeniach dodávateľa akceptujúcich 
jeho stravovacie poukážky, a to v množstve 296 ks.  

2. Poskytovateľ musí zároveň zabezpečiť dovoz stravných poukážok do miesta dodania, do sídla 
Partnerstva Južného Novohradu, o.z, Rátka 109, 986 01 Rátka .  

 

Článok 2 
Stravné poukážky 

1. Stravné poukážky slúžia na odber teplého jedla v zmysle § 152 Zákonníka práce. Cena 
poskytovaného jedla je stanovená vo výške hodnoty stravnej poukážky.  

2. Poskytovateľ zabezpečí stravné poukážky podľa požadovanej výšky objednávateľa v nominálnej 
hodnote 3,90 €. Stravné poukážky majú dostatočnú ochranu proti falšovaniu.  

 

Článok 3 
Cena za predmet zmluvy 

1. Cena je uvedená za 1 ks stravnej poukážky v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení jeho 
neskorších zmien a doplnení.  

2. Nominálna hodnota stravnej poukážky je 3,90 EUR.  
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3. Provízia poskytovateľa za poskytovanú službu je 0% z nominálnej hodnoty stravnej poukážky. V 
cene provízie sú zahrnuté náklady poskytovateľa (vrátane dopravných nákladov, balného a 
poistného a iných nákladov súvisiacich s poskytnutím služby). 

4. Jednotková cena vrátane provízie bez DPH je 3,90,-  EUR, jednotková cena vrátane provízie 
a DPH je 3,90,-  EUR. 

5. Celková cena za predmet zmluvy bez DPH je 1154,40,- EUR, a celková cena za predmet 
zmluvy je 1154,40,- EUR vrátane DPH. 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať výšku obstarávacích nákladov pri zmene nominálnej hodnoty 
stravnej poukážky, počas trvania zmluvného vzťahu. 

 

Článok 4 
Harmonogram plnenia zmluvy 

 

1. Objednávateľ bude objednávať stravné poukážky u poskytovateľa na základe objednávky.  

2. Poskytovateľ doručí objednávateľovi stravné poukážky na základe článku 5 ods. 1 tejto zmluvy.  

 
Článok 5 

Spôsob objednávania, čas plnenia zmluvy a miesto poskytovania služby 
 

1. Objednávateľ doručí objednávku poštou, osobne, telefonicky, faxom alebo e-mailom na adresu 
poskytovateľa ivana.hankova@doxx.sk, sl-bystrica@doxx.sk.  

2. Na základe doručených objednávok poskytovateľ doručí objednané množstvo stravných poukážok 
spolu s faktúrou do 2 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky, a to poverenej osobe 
objednávateľa k prevzatiu stravných poukážok 

 
Článok 6 

Spôsob preberania poskytovania služby 
 

1. Poskytovateľ odovzdá stravné poukážky povereným zamestnancom objednávateľa na objednávanie 
a odber stravných poukážok.  

2. Poverený zamestnanec objednávateľa osobne prevezme prinesené stravné poukážky od 
poskytovateľa, oproti podpisu na faktúre a čísla jeho preukazu totožnosti.  

 
Článok 7 

Fakturácia, lehota splatnosti a platobné podmienky 
 

1. Poskytovateľ vystaví a doručí objednávateľovi daňový doklad – faktúru za dodanie stravných 
poukážok po prevzatí stravných poukážok objednávateľom.  

2. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

3. Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, prípadne po 
obsahovej stránke nebude úplná, objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru vrátiť 
poskytovateľovi na prepracovanie. Splatnosť faktúry začína plynúť až po doručení opravenej faktúry 
objednávateľovi.  

4. Fakturovanú sumu objednávateľ uhradí v prospech bankového účtu poskytovateľa služby v lehote 
splatnosti. Pod úhradou chápu zmluvné strany pripísanie predmetnej sumy na účet druhej zmluvnej 
strany. Úhrada faktúry bude realizovaná výhradne prevodným príkazom prostredníctvom finančného 
ústavu objednávateľa. 
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Článok 8 
Doba platnosti zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.10.2019.  

 

Článok 9 
Povinnosti poskytovateľa služby 

 

 Poskytovateľ služby  

a) sa zaväzuje  

• odovzdať objednávateľovi objednané množstvo stravných poukážok a faktúru,  

• uzatvárať zmluvy s novými prevádzkovateľmi príslušných stravovacích zariadení, v 
ktorých môžu zamestnanci objednávateľa stravné poukážky uplatniť,  

• zabezpečiť, aby stravovacie zariadenia poskytujúce stravovanie za stravné poukážky 
poskytovateľa boli pri vstupe viditeľne označené samolepiacimi etiketami s logom 
poskytovateľa,  

b) je povinný pravidelne aktualizovať zoznam stravovacích zariadení poskytujúcich stravovanie za 
stravné poukážky a objednávateľovi tento zoznam doručiť,  

c) zabezpečí stravné poukážky podľa požadovanej výšky objednávateľa a objednané množstvo 
odovzdá povereným zamestnancom na jeho pracovisko. 

 
Článok 10 

Povinnosti objednávateľa 
 

Objednávateľ sa zaväzuje  

a) prevziať stravné poukážky od poskytovateľa služby a zaplatiť dohodnutú cenu v lehote 
splatnosti od doručenia faktúry,  

b) používať pri úhradách ako variabilný symbol číslo faktúry a ako špecifický symbol číslo tejto 
zmluvy,  

c) informovať svojich zamestnancov, že stravné poukážky budú používať na nákup jedného 
teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v zmluvných stravovacích zariadeniach. 

 

Článok 11 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle Objednávateľa. 

2. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len formou jej písomných dodatkov, podpísaním oboma 
zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

3. Obidve zmluvné strany si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť o akýchkoľvek 
okolnostiach majúcich vplyv na splnenie zmluvného záväzku.  

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ 
prevezme dve vyhotovenia zmluvy a poskytovateľ služby dve vyhotovenia.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, 
ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  
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V Ratke  , dňa .............................................  V Banskej Bystrici dňa ........................................ 

  

 

 

 

 

------------------------------------------                                              ---------------------------------------  

    Za objednávateľa                                                                    Za poskytovateľa 

 


