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Rámcová dohoda Č. CV01113

uzavretá podl'a príslušných ustanovení zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podl'a § 269 ods. 2 a násl. zákona Č.

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov.

Čl. I.
Účastníci dohody - Identifikačné údaje

Odberateľ:

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DiČ:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Tel./fax:
(ďalej len .odberatel")

Dodávatel':

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Poverený k podpisu zmluvy:
IČO:

DiČ:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Tel./fax:
(ďalej len .dodávateľ')

Mesto Vel'ký Šariš
Námestie sv. Jakuba Č. 1, 082 21 Vel'ký Šariš
Ing. Mikuláš Drab, primátor mesta
00327972
2020521877
Prima banka Slovensko, a.s.
8800923002/5600
051 /7762300 / 051 /7762480

a

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/0, 821 01 Bratislava
Ing. Štefan Petrík, konatel' spoločnosti
Ing. Štefan Petrík, konatel'spoločnosti
31396674
2020321864
Sberbank Slovensko, a.s.
4110023703/3100
02/32 55 35 45, 02/ 32 55 35 25

II.
Preambula

1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podl'a zákona Č.

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

2. Odberatel' na obstaranie predmetu tejto Rámcovej dohody zrealizoval centrálne verejné
obstarávanie, použil postup verejnej súťaže nadlimitnej zákazky "Zabezpečenie stravovania
zamestnancov formou stravných Iístkov-CV01113".

Čl. III.
Predmet zmluvy

1. Dodávatel' sa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie stravovania prostredníctvom právnickej alebo
fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby a zodpovedá ustanoveniam §
152 ods. 1 a ods. 2 zákona Č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, 1. j. zabezpečí zamestnancom
odberatel'ov stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy v priebehu pracovnej zmeny
podávaním denne pripravovanej teplej stravy.

2. Dodávatel' garantuje poskytovanie služby na základe platných zmlúv so stravovacími
zariadeniami.

3. Odberatel' sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto Rámcovej dohode odoberať stravné
lístky dodávatel'a a zaplatiť mu konečnú cenu stravných lístkov.
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4. Na účely tejto Rámcovej dohody sa za odberatel'a považujú aj odberatelia, ktorí pristúpia k
tejto Rámcovej dohode počas doby jej platnosti formou uzavretia Dohody o pristúpení k Rámcovej
dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník) ďalej len ("dohoda o pristúpení") s dodávatel'om. Návrh dohody o pristúpení je
prílohou a neoddelitel'nou súčasťou tejto Rámcovej dohody.

5. Dohodu o pristúpení môže uzavrieť dodávatel' iba s účastníkmi centrálneho verejného
obstarávania, ktorého výsledkom je táto Rámcová dohoda.

Čl. IV.
Vymedzenie pojmov

1. Zabezpečením poskytovania stravovania sa rozumie najmä odplatné zabezpečenie podávania
obedového menu alebo vybraných jedál a vhodného nápoja z jedálneho lístka zamestnancovi
odberatel'ov v priebehu pracovnej zmeny najmä v čase od 11.00 hod. do 14.00 hod. počas

pracovného týždňa, prostredníctvom platby formou stravných lístkov vo vybraných zmluvných
stravných zariadeniach dodávatel'a.

2. Obedové menu je súbor pokrmov a nápoja, zostavený do kompaktného celku obed, ktorý
zodpovedá všeobecným požiadavkám racionálnej výživy a ktorý sa skladá predovšetkým z:

jednej polievky s objemom 0,331,
jedného teplého hlavného jedla:
a) v prípade mäsitého pokrmu s hmotnosťou mäsitej časti a hmotnosťou prílohy podl'a platnej
receptúry teplých pokrmov alebo vlastnej kalkulácie,
b) v prípade bezmäsitého pokrmu podl'a platnej receptúry teplých pokrmov alebo vlastnej
kalkulácie,
c) studeného šalátu alebo kompótu alebo zeleninového obloženia alebo dekorácie podl'a
povahy teplého hlavného jedla,
vhodného nealkoholického nápoja.
Výber obedového menu z dennej ponuky alebo výber jedál a nápojov z jedálneho lístka je v
kompetencii zamestnancov odberatel'ov.

3. Stravný lístok je riadne čitatel'ne označený a obsahuje:
rok platnosti stravného lístku,
názov a logo dodávatel'a,
poučenie pre spotrebitel'a,
najmenej štyri ochranné prvky proti falšovaniu, používané pre tlač cenných papierov,
nominálnu cenu jedného stravného lístku,
číselný resp. čiarový kód.

4. Maximálna nominálna hodnota jedného stravného lístku je stanovená v zmysle zákona Č.

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Nominálna hodnota stravného
lístku je cena vyznačená na stravného lístku a jej výška bude dohodnutá v objednávke.

5. Konečná cena stravného lístku sa rovná súčinu nominálnej hodnoty stravného lístku a ceny
stravného lístku vyjadrenej percentom, ktorú dodávatel' navrhol v elektronickej aukcii v rámci
verejného obstarávania. Táto cena musí obsahovať všetky náklady spojené s poskytnutím služby,
vrátane dopravných nákladov, balného a poistného a iných nákladov dodávatel'a súvisiacich s
poskytnutím služby a je konečná.

6. Vybraným zmluvným stravovacím zariadením sa pre účely tejto Rámcovej dohody rozumie
zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním jedál a nápojov,
uvedené v bode 2 tohto článku, v súlade so živnostenským oprávnením prevádzkovatel'a, s ktorým má
dodávatel' uzatvorenú písomnú zmluvu, na základe ktorej sa umožňuje platba za konzumovanie jedál
a nápojov formou stravného lístku. Tieto zariadenia sú označené viditel'ne umiestnenou etiketou
(najlepšie pri vchode do vybraného zmluvného stravného zariadenia) s logom dodávatel'a alebo
nápisom, ktorý informuje o možnosti platby stravným lístkom dodávatel'a a ktoré:

majú zabezpečenú otvorenú prevádzku v pracovnom čase v súlade s bodom 1 tohto článku;

v čase platnosti tejto zmluvy sa neplánuje rekonštrukcia, uzatvorenie či obmedzenie
prevádzky,
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majú zabezpečené podmienky na dodržanie zákona č. 87/2009 Z. z. , ktorým sa mení a
doplňa zákon Č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

ČI.V.
Cena služby

1. V cene budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzku dodávatel'a podl'a tejto
Rámcovej dohody.

2. Konečná zmluvná cena za jeden stravný lístok bude vypočítaná nasledovne: Odberatel'om
stanovená nominálna hodnota stravného lístku sa vynásobí stotinou percent, ktoré dodávatel' navrhol
v elektronickej aukcii ako cenu stravného lístku vyjadrenú percentom.

3. Konečná zmluvná cena objednaných stravných lístkov bude vypočítaná nasledovne: Konečná
zmluvná cena jedného stravného lístku bude vynásobená počtom objednaných stravných lístkov v
písomnej objednávke odberatel'a.

4. Cena stravného lístku je 101,00 % z nominálnej hodnoty stravného lístku. K cene stravného
lístku bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty podl'a sadzby stanovenej zákonom Č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v čase vzniku daňovej povinnosti. Daň z pridanej hodnoty sa vzťahuje iba na
tú časť ceny stravného lístku, ktorá prevyšuje 100% nominálnej hodnoty stravného lístku.

5. Nominálna hodnota jedného stravného lístku bude stanovená odberatel'om v objednávkach
podl'a rozpočtových a finančných možností odberatel'a.

6. Odberatel' si vyhradzuje právo upravovať požadovanú nominálnu hodnotu stravného lístku v
súlade so zákonom Č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

7. Odberatel' nebude poskytovať dodávatel'ovi preddavok na cenu.

8. Dodávatel'ovi vzniká nárok na zaplatenie dohodnutej ceny až po poskytnutí služby v súlade s
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

ČI. VI.
Dodacie podmienky

1. Dodávatel' doručí stravné lístky na základe písomnej objednávky, spravidla jedenkrát
mesačne, priamo do sídla odberatel'a na adresu uvedenú v objednávke do 24 hodín od prijatia
objednávky. Dodávatel' je povinný umožniť odberatel'ovi zadávať objednávky aj v iných frekvenciách.

2. Dodržanie dodacej lehoty stravných lístkov preukazuje dodávatel'.

3. Miestom realizácie služby budú zmluvné stravovacie zariadenia dodávatel'a v okruhu do 500
m od sídiel odberatel'ov:

- Mesto Vel'ký Šariš, Námestie sv. Jakuba Č. 1, 082 21 Vel'ký Šariš
- CVRV Piešťany, Bratislavská 122, 921 68 Piešťany

- Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 92001 Hlohovec
- Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica
- Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 02001 Púchov
- Mestská polícia Púchov, F.Urbánka 803, 02001 Púchov
- Obec Valaská, Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská
- Obec Zákamenné, Zákamenné 1002, 029 56 Zákamenné
- Mesto Zlaté Moravce, Ul.1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

4. V prípade ak dodávatel' nedodá stravné lístky v odberatel'om požadovanej kvantite, v kvalite
alebo v zmluvne stanovenej lehote, sa takéto konanie dodávatel'a považuje za omeškanie dodávatel'a
a odberatel' si v takom prípade vyhradzuje právo reklamácie takto dodaných stravných lístkov.
Dodávatel' je povinný reklamáciu vybaviť v lehote do 24 hodín od doručenia všetkých potrebných
podkladov pre vybavenie reklamácie. Dodržanie lehoty na vybavenie reklamácie preukazuje
dodávatel'.

Čl. VII.
Termín plnenia a doba platnosti zmluvy

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 4 roky odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
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2. Plnenie Rámcovej dohody sa bude realizovať formou čiastkových plnení podl'a potrieb
odberatel'ov , na základe písomnej objednávky.

Čl. VIII.
Platobné podmienky a fakturácia

1. Odberatel' neposkytuje preddavky ani zálohy na plnenie predmetu Rámcovej dohody.

2. Na základe objednávky vyhotoví a odovzdá dodávatel' odberatel'ov i faktúru podloženú
dodacím listom a stravné lístky.

3. Dohodnutú cenu odberatel' uhradí bankovým prevodom v prospech bankového účtu

dodávatel'a podl'a skutočne poskytnutých stravných lístkov.

4. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia odberatel'ovi.

5. Odberatel' si vyhradzuje právo vrátiť na doplnenie neúplnú faktúru, alebo na prepracovanie
faktúru, ktorá by nebola v súlade s dodacím listom alebo by nemala náležitosti daňového dokladu.

ČI. IX.
Zmluvné pokuty

1. Pri omeškaní dodávatel'a s termínom dodávky stravných lístkov, uvedenom v článku V, bod 1
tejto zmluvy, má odberatel' právo požadovať od dodávatel'a zmluvnú pokutu vo výške 0,04167 %
fakturovanej ceny za každú i začatú hodinu omeškania.

2. Pri omeškaní odberatel'a s úhradou faktúry, v zmysle článku VII, bod 4, tejto zmluvy má
dodávatel' právo požadovať od odberatel'a úroky z omeškania vo výške 0,026712 % z fakturovanej
ceny za každý začatý deň omeškania.

3. V prípade omeškania dodávatel'a s vybavením reklamácie alebo v prípade nedostatočného

vybavenia reklamácie má odberatel' právo požadovať od dodávatel'a zmluvnú pokutu vo výške
0,04167 % fakturovanej ceny za každú aj začatú hodinu omeškania.

Čl. X.
Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody budú
prednostne riešiť rokovaním v predsporovom konaní. V prípade vzniku sporov budú tieto riešené na
príslušnom súde v sídle odberatel'a.

ČI. XI.
Práva a povinnosti odberateľa a dodávatel'a

1. Odberatel' sa zaväzuje:
- uhradiť dodávatel'ovi cenu za odobraté stravné lístky,
- informovať svojich zamestnancov o možnostiach použitia stravných lístkov v súlade

s ustanoveniami tejto Rámcovej dohody a v nadväznosti na platné právne predpisy
- oboznámiť zamestnancov so zoznamom zmluvných stravných zariadení, ktorý mu bol

poskytnutý dodávatel'om, ako i s prípadnými zmenami,
- odovzdať najneskôr do 31. 01. odo dňa ukončenia platnosti starých stravných lístkov

nespotrebované stravné lístky dodávatel'ovi na výmenu za nové stravné lístky platné na nový
kalendárny rok,

- k súhlasu dodávatel'ovi s ďalším spracovaním osobných údajov pre potreby plnenia tejto
zmluvy v zmysle zákona NR SR Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

2. Dodávatel' za zaväzuje:
- pravidelne aktualizovať zoznam zariadení poskytujúcich stravovanie za stravné lístky,
- vymeniť nespotrebované stravné lístky za nové stravné lístky platné na nový kalendárny rok

do 31. 01. odo dňa ukončenia ich platnosti, avšak iba jednorázovo,
- uzatvárať zmluvy o poskytovaní stravovania len s prevádzkovatel'mi stravných zariadení tak,

aby bol splnený účel stravného lístku a zákona,
- zabezpečiť riadne a nezamenitel'né označenie stravných zariadení samolepiacimi etiketami so

svojím logom,
- poskytnúť daňový doklad po dodaní stravných lístkov k úhrade ceny stravných lístkov ojej

zaplatení pre účely účtovníctva,
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- dodať na základe objednávky stravné lístky v dodacej lehote stanovenej v článku V, bod 1 tejto
zmluvy,

- k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov klienta pre potreby plnenia tejto Rámcovej dohody
v zmysle zákona NR SR Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom Č. 546/2010 Z.z.,
ktorým sa doplňa zákon Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a doplňejú niektoré zákony. Jej zmeny a doplnky je možné robiť len písomne vo forme
dodatkov k Rámcovej dohode, ktoré sa po podpísaní všetkými zmluvnými stranami stávajú jej
neoddelitel'nou súčasťou.

2. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na dobu 4 rokov odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokial' táto Rámcová dohoda neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.

4. Zmluvný vzťah zaniká uplynutím doby, alebo výpoveďou, ktorú možno uplatniť kedykol'vek
v priebehu platnosti Rámcovej dohody. Rámcovú dohodu môže vypovedať ktorákol'vek zo zmluvných
strán písomnou formou riadne doručenou druhej strane. Výpovedná lehota je 2-mesačná a začína

plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákol'vek zmluvná strana z dôvodu podstatného porušenia zmluvy
alebo z dôvodu nemožnosti plnenia zmluvy (napr. zrušenie organizácie).

5. Rámcová dohoda je vypracovaná v deviatich vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť

originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane dodávatel' a osem vyhotovení odberatel'.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že právne úkony nie sú robené nátlakovo, že sa oboznámili
s obsahom Rámcovej dohody, s jej obsahom súhlasia a pokladajú ho za dôverný.

V Bratislave, dňa 27.12.2013

za dodávatel'a:

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23ID, 821 01 Bratislava
Tel.0213255 35 45 Fax0213255 35 25

IČO 31396674 -4-
icDPH SK2020321864

Ing. Štefan Petrík
konatel' spoločnosti


