
Kúpna zmluva č. Z201810153_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
Sídlo: M.R.Štefánika 875/200, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 35519088
DIČ: 2020630898
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 00421574463950

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Up Slovensko, s. r. o.
Sídlo: Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
Číslo účtu: SK5131000000004110023703
Telefón: 0232553564

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: stravné poukážky
Kľúčové slová: stravné poukážky, dodanie stravných poukážok
CPV: 30199770-8 - Stravné poukážky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych 

služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: stravné poukážky

Funkcia

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných stravných poukážok vo vybraných 
stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať 

Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v 
znení neskorších predpisov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

nominálna hodnota jednej stravnej poukážky € 3.50

predpokladané množstvo ks 10080

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

stravná poukážka musí obsahovať názov a logo dodávateľa

stravná poukážka musí obsahovať ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných 
papierov

stravná poukážka musí obsahovať rok platnosti stravnej poukážky
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Objednávateľ požaduje dodanie objednaného množstva stravných poukážok na miesto plnenia podľa objednávky. 

Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ do 48 hodín od podania objednávky.

Podanie objednávky na dodanie stravných poukážok môže objednávateľ zadať poštou a prostredníctvom internetu, 
telefonicky.

Plnenie sa uskutoční na základe čiastkových objednávok, do vyčerpania zmluvného počtu stravných poukážok, alebo v 
prípade zmeny nominálnej hodnoty stravnej poukážky až do dosiahnutia celkovej ceny za predmet zákazky uvedenej v 
zmluve. 

Výška provízie bude vyjadrená percentom z nominálnej hodnoty stravnej poukážky a je nemenná počas celej doby platnosti 
zmluvného vzťahu. V provízii sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s vyhotovením a dodaním stravných lístkov 
objednávateľovi.

Fakturácia sa bude uskutočňovať priebežne za objednané a dodané množstvo poukážok podľa čiastkových objednávok.  
Faktúra bude súčasťou dodávky stravných poukážok.

Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry výhradne prevodným 
príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum 
odpísania platnej sumy z účtu objednávateľa.

Celková cena fakturovaná za dodané stravné poukážky na základe jednotlivých objednávok bude pozostávať:

1. z ceny nominálnej hodnoty objednaného množstva stravných poukážok

2. provízia za stravné poukážky 

3. z DPH z ceny provízie za poskytnuté služby, ak je dodávateľ platcom DPH

Dodávateľ nebude účtovať žiadne poplatky a provízie iné ako tie, s ktorými ráta zadávanie tejto zákazky.

Názov Upresnenie

Doba platnosti stravných poukážok minimálne do konca roka, v ktorom boli vydané

Doba platnosti stravných poukážok pre obdobie uvedené na každej stravnej poukážke

Vrátenie nepoužitých stravných 
poukážok najneskôr 31 dní po ukončení ich platnosti

interval objednania stravných 
poukážok podľa prevádzkových potrieb objednávateľa

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Obec: Vranov nad Topľou
Ulica: M.R.Štefánika 875/200

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.04.2018 09:10:00 - 31.03.2020 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 10080,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 35 269,42 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 35 269,42 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z201810153_Z

V Bratislave, dňa 12.03.2018 09:46:01

Objednávateľ:
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Up Slovensko, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z201810153


Zákazka


Identifikátor Z201810153


Názov zákazky stravné poukážky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/173078


Dodávateľ


Obchodný názov Up Slovensko, s. r. o.


IČO 31396674


Sídlo Tomášikova 23/D, Bratislava, 82101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 5.3.2018 11:36:22


Hash obsahu návrhu plnenia 4bvuP0MjN5XCyuMI+kFjXAedyiinDJBYJ4Di6khDdyc=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Návrh na plnenie predmetu zákazky.pdf










NÁVRH NA PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY 
 



 



 



a)  Charakter stravnej poukážky  



 



Stravná poukážka nemá charakter všeobecného platobného prostriedku a je určená len           



na zabezpečenie stravovania zamestnancov v súlade s § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení 



neskorších predpisov (Zákonník práce).  



 



 Stravné poukážky umožňujú v  akceptačných miestach našej spoločnosti odoberať 



stravu v cene rovnajúcej sa nominálnej hodnote vyznačenej na poukážke. V prípade stravy, 



ktorej cena je vyššia ako je nominálna hodnota vyznačená na poukážke, stravníkovi sa 



umožňuje uhradiť rozdiel medzi nominálnou hodnotou a cenou stravy v hotovosti. V prípade 



neodobrania stravy v plnej nominálnej hodnote poukážky, nie je nárok na vrátenie hotovosti. 



Vzor ponúkanej stravnej poukážky predkladáme v tejto ponuke.      



 



b) Komplexnosť poskytovaných služieb - viazanie stravných poukážok  



 



Stravné poukážky dodávame štandardne v šekových knižkách s počtom 20 poukážok v 



jednej knižke (na požiadanie aj voľne - bez väzby). Kvalitné a praktické viazanie ako i veľkosť 



zaisťujú dobrú manipuláciu so stravnými poukážkami.   



 



c) Opis stravnej poukážky  



 



Stravná poukážka je dostatočne chránená proti zneužitiu a falšovaniu. Je riadne 



čitateľná a obsahuje: názov a logo spoločnosti,  nominálnu hodnotu, kalendárny rok 



s vyznačením doby platnosti, poučenie pre spotrebiteľa, je opatrená číselným  a čiarovým 



kódom a viacerými ochrannými prvkami proti falšovaniu, používanými pre tlač dokladov a 



cenných papierov. 



 



Ochrana stravných poukážok proti prípadnému sfalšovaniu je jednou zo základných 



priorít našej spoločnosti. Poukážky sú proti falzifikácii chránené najmodernejšími, na dnešnom 



trhu dostupnými spôsobmi a prvkami. Kvalita ochranných prvkov je porovnateľná s kvalitou 



ochrany bankoviek. 



 



Všetky poukážky reagujú na ultrafialové svetlo, sú chránené vodoznakom, 



termoaktívnym bodom, číselným a čiarovým kódom, ochranou proti kopírovaniu a ďalšími 



skrytými ochrannými prvkami.     



 



 d)    Rôznorodosť nominálnej hodnoty stravných poukážok  



 



Naša spoločnosť disponuje vlastným technologickým zariadením na dotlač stravných 



poukážok, ktoré našej spoločnosti umožňuje vždy okamžite reagovať na požiadavky klientov                        



a bez akéhokoľvek obmedzenia prípadného subdodávateľa vydávať stravné poukážky v 



nominálnych hodnotách presne podľa očakávaní a požiadaviek klienta - objednávateľa. 



 



V prípade záujmu zabezpečíme dodanie stravných poukážok v akejkoľvek 



požadovanej nominálnej hodnote, najmenej však 75 % stravného poskytovaného pri 



pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. 











 



Na jednej objednávke si môže objednávateľ objednať ľubovoľný počet stravných 



poukážok i v rôznych nominálnych hodnotách, alebo si objedná iba jednu nominálnu hodnotu. 



Výhodou tohto systému je možnosť okamžitej zmeny výšky stravnej jednotky, resp. využívanie 



viacerých zariadení  s rôznymi cenami.  



 



e) Spôsob objednávania stravných poukážok  



 



❖ prostredníctvom osobného on-line účtu – persoweb, 



❖ prostredníctvom objednávkovej aplikácie v režime online pripojenia na 



internet, 



❖ mailom na adresách: kupon@up-slovensko.sk, info@up-slovensko.sk 



vygenerovaním súboru objednávky pomocou objednávkovej aplikácie v režime 



offline bez pripojenia na internet, 



❖ prostredníctvom webovej stránky www.up-slovensko.sk/objednavka vyplnením 



objednávkového tlačiva, 



❖ faxom prostredníctvom vyplneného tlačiva, ktoré Vám bude vždy doručené spolu 



s faktúrou, na číslach faxu: 02/55 57 26 38, 55 57 26 40, 55 56 87 71, 



❖ poštou na adrese: Up Slovensko, s. r. o., P. O. Box 109, 820 05 Bratislava 25, 



prostredníctvom vyplneného tlačiva, ktoré Vám bude vždy doručené spolu s faktúrou, 



❖ osobne v našom sídle  



 



f) Dodávka stravných poukážok  



   



 Dodávku stravných poukážok zrealizujeme do 48 hodín od podania objednávky. 



 



Objednávky sú prijímané počas pracovných dní v priebehu celého roka. S dodávkou 



stravných poukážok Vám bude doručený dodací list, daňový doklad a objednávkové tlačivo na 



nasledujúce obdobie. Kuriér odovzdá zásielku výhradne pracovníkom, ktorých Vy určíte na 



prevzatie zásielky. Všetky zásielky pre prípad ich poškodenia alebo straty poisťujeme. 



 



 



g) Úhrada  za dodané stravné poukážky  



 



Úhrada za skutočne dodané stravné poukážky bude realizovaná na základe faktúry 



vystavenej uchádzačom, formou bezhotovostného platobného styku z účtu verejného 



obstarávateľa na účet uchádzača, bez zálohovej platby a bez poskytnutia preddavkov, v lehote 



splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 



 



 



Sieť a množstvo stravovacích zariadení  
 



Naša spoločnosť ponúka najširšiu sieť stravovacích zariadení celoplošne rovnomerne 



rozložených na území Slovenskej republiky poskytujúcich stravovanie prostredníctvom 



stravných poukážok, ktorá je pravidelne aktualizovaná na našich internetových stránkach.  



Na požiadanie naša spoločnosť doručí verejnému obstarávateľovi aktuálny zoznam 



stravovacích zariadení (fyzických a právnických osôb), ktoré poskytujú stravovacie služby na 



základe akceptácie nami emitovaných stravných poukážok.   
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