
Zmluva č.: 12K000065
o poskytovaní služieb spojených so zabezpečovaním stravovacích poukážok

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Čl. l
Zmluvné strany

Objednávateľ: Centrum  vedecko-technických  informácií  Slovenskej 
republiky

Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava
V mene ktorého koná: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu 7000064743/8180
IČO: 00 151 882
DIČ: 2020798395
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia 
Zriaďovateľ: Ministerstvo  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu 

Slovenskej republiky 
Telefón: 02/ 69 253 139
Fax: 02/ 69 253 180
E-mail: helena.kovacova@cvtisr.sk 

(ďalej len "objednávateľ")

 

Poskytovateľ: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.  
Sídlo: Kálov 356, 010 01 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Eva Šmehylová, konateľka 
Splnomocnený k podpisu Ivan Mlynarčík, obchodný riaditeľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0423613757/0900 
IČO: 36 391 000
DIČ: 2020104449
IČ DPH: SK2020104449
Telefón: 041/500 63 65
Fax: 041/500 63 66
E-mail: infoservis@doxx.sk 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 
12115/L

(ďalej len „poskytovateľ “)

Čl. II 



Východiskové podklady

2.1 Východiskovým podkladom na uzavretie tejto zmluvy o poskytovaní služieb spojených 
so zabezpečovaním stravovacích lístkov (ďalej len „zmluva“) je ponuka poskytovateľa 
zo dňa 12.11.2012, predložená v procese verejného obstarávania, v rámci nadlimitnej 
zákazky zadávanej podľa zákona č.  25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov s názvom:  „Stravovacie 
poukážky“ a výsledok elektronickej aukcie, ktorý sa použil pri vyhodnocovaní ponúk.

   
Čl. III 

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom  tejto  zmluvy  je  zabezpečenie  stravovacích  lístkov,  v  požadovanej 
nominálnej  hodnote,  na poskytovanie stravovania  pre  zamestnancov objednávateľa v 
stravovacích  zariadeniach  v Slovenskej  republike,  akceptujúcich  stravovacie  lístky 
poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje, že vo svojom mene za podmienok uvedených 
v  tejto  zmluve,  zabezpečí  stravovanie  zamestnancov  objednávateľa  prostredníctvom 
stravovacích lístkov vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach poskytovateľa.

3.2 Zabezpečením  poskytovania  stravovania  sa  rozumie  najmä  odplatné  zabezpečenie 
podávania obedového menu alebo vybraných jedál a vhodného nápoja z jedálneho lístka 
zamestnancovi  objednávateľa  najmä  v  čase  od  11.00  hod.  do  14.00  hod.  počas 
pracovného týždňa, prostredníctvom platby formou stravovacích lístkov vo vybraných 
zmluvných  stravovacích  zariadeniach  poskytovateľa,  ktoré  sú  označené  logom 
poskytovateľa, resp. nápisom, ktorý informuje o možnosti platby za konzumované jedlá 
a nápoje stravovacím lístkom. 

3.3 V prípade,  že  si  zamestnanec  objednávateľa  vyberie  v  stravovacích  zariadeniach  z 
jedálneho lístka jedlo, ktorého cena bude vyššia ako je nominálna hodnota vyznačená na 
stravovacom  lístku,  je  povinný  uhradiť  rozdiel  medzi  nominálnou  hodnotou 
stravovacieho  lístka  a  cenou  konzumovaného  jedla  v  hotovosti.  Ak  zamestnanec 
objednávateľa  neodoberie  stravu  v  plnej  nominálnej  hodnote  stravovacieho  lístka, 
stravovacie zariadenie mu je povinné ponúknuť vhodný sortiment doplnkových jedál a 
nealkoholických nápojov. 

3.4 Stravovací lístok je riadne čitateľne označený a obsahuje: rok platnosti stravovacieho 
lístku, názov a logo poskytovateľa, ochranné prvky proti falšovaniu, používané pre tlač 
cenných papierov, nominálnu cenu jedného stravovacieho lístka, číselný resp. čiarový 
kód. 

3.5 Poskytovateľ  sa  zaväzuje  dodávať  objednávateľovi  stravovacie  poukážky  v zmysle 
podmienok  upravených  v ďalších  ustanoveniach  tejto  zmluvy  a objednávateľ  sa 
zaväzuje dodané stravovacie poukážky prevziať a uhradiť dohodnutú cenu.

 

Čl. IV
Spôsob a miesto plnenia zmluvy

4.1 Zmluva  bude  plnená  na  základe  záväzných  objednávok  objednávateľa,  ktoré  budú 
obsahovať  presné  množstvo  stravovacích  poukážok,  požadovanú  nominálnu  hodnotu 
stravovacích  lístkov  a miesto  dodania.  Objednávateľ  predloží  poskytovateľovi  zoznam 
poverených  zamestnancov  zodpovedných  za  záväzné  objednávanie  stravovacích  lístkov 



a poverených zamestnancov na preberanie stravovacích lístkov s uvedením ich telefónneho 
čísla  a e-mailovej  adresy.  V prípade zmien bude tento zoznam priebežne aktualizovať.  Za 
miesta  dodania  predmetu zmluvy sa  pre  daný účel  považuje  sídlo objednávateľa uvedené 
v záhlaví zmluvy. Za dostatočné vybavenie reklamácie sa považuje také dodanie stravovacích 
lístkov, ktoré sú v objednávateľom požadovanej kvalite a kvantite.

4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať objednané stravovacie lístky v požadovanom množstve 
a nominálnej  hodnote,  na  miesto  určené  v záväznej  objednávke,  vystavenej  určenými 
zamestnancami do troch (3) pracovných dní od doručenia záväznej objednávky. 

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje pred doručením stravovacích poukážok telefonicky a následne 
e-mailom kontaktovať povereného zamestnanca objednávateľa na príslušnom mieste dodania. 
Poskytovateľ zodpovedá za doručenie stravovacích lístkov objednávateľovi v plnom rozsahu. 
Za doručené sa považujú stravovacie  lístky písomne prevzaté  poverenými zamestnancami 
objednávateľa.

4.4 Poskytovateľ  je  povinný  zabezpečiť  stravovacie  lístky  aj  v iných  nominálnych 
hodnotách a to podľa požiadaviek objednávateľa.

4.5 Objednávateľ požaduje, aby stravovacie poukážky boli balené v šekovej knižke, obálke, 
balíčku alebo iným adekvátnym spôsobom po 20 kusov, tzn., že jedna šeková knižka, jedna 
obálka, jeden balíček alebo iné balenie obsahovalo 20 kusov stravných poukážok.

4.6 Objednávateľ poskytne zoznam poverených zamestnancov na predkladanie záväzných 
objednávok a preberanie faktúr aj dodacím listom a poverených zamestnancov na preberanie 
stravovacích  lístkov.  Objednávateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  poskytovateľovi  súčinnosť 
potrebnú na plnenie predmetu tejto zmluvy.

4.7 Poverení zástupcovia objednávateľa podľa miesta dodania predmetu zmluvy stravovacie 
poukážky  skontrolujú  pri  prevzatí  a v prípade  zistenia  akejkoľvek  vady  (v  množstve, 
nominálnej hodnote, poškodení a pod.) vady uvedú v dodacom liste. Reklamáciu stravovacích 
lístkov budú  za  objednávateľa  vybavovať  za  príslušné  odberné  miesto.  Poskytovateľ  sa 
zaväzuje  vybaviť  reklamáciu  najneskôr  do  troch  pracovných  dní  odo  dňa  podpísania 
dodacieho listu.

4.8 V prípade ak poskytovateľ  nedodá stravovacie lístky objednávateľovi v požadovanej 
kvantite,  alebo v zmluvne stanovenej lehote, sa takéto konanie poskytovateľa považuje za 
omeškanie poskytovateľa a objednávateľ  si  v takom prípade vyhradzuje právo reklamácie 
takto dodaných stravných lístkov. Poskytovateľ je povinný reklamáciu vybaviť  najneskôr do 
troch pracovných dní od doručenia všetkých potrebných podkladov pre vybavenie reklamácie. 
Dodržanie lehoty na vybavenie reklamácie preukazuje poskytovateľ. 

4.9 Požadovaná  platnosť  stravovacích  lístkov  je  vždy  príslušný  kalendárny  rok. 
Nespotrebované stravovacie poukážky po skončení doby platnosti vyznačenej na stravovacích 
poukážkach je povinný poskytovateľ vymeniť za nové poukážky s novou lehotou splatnosti, 
najneskôr  do  30  kalendárnych  dní  po  skončení  doby  ich  platnosti  na  základe  písomnej 
požiadavky objednávateľa. Objednávateľ požaduje, aby objednané stravovacie poukážky od 
mesiaca október mali platnosť končiacu v nasledujúcom kalendárnom roku.

Čl. V
Cena a platobné podmienky

5.1 Konečná  zmluvná  cena  za  poskytovanie  predmetu  zmluvy je  stanovená  dohodou 



zmluvných strán a je stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v 
znení  neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č.87/1996 Z.  z.  v  znení  neskorších 
predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách,  v platnej  mene EURO a vyplýva zo 
súťažnej ponuky predloženej poskytovateľom.

5.2 Konečná cena za stravovací lístok sa rovná súčinu nominálnej ceny stravovacieho lístku a 
ceny  za  stravovací  lístok  vyjadrenej  percentom,  ktorú  poskytovateľ  navrhol  v 
elektronickej aukcii v rámci verejného obstarávania. Táto cena musí obsahovať všetky 
náklady spojené s poskytnutím služby, vrátane tlače, dopravných nákladov, balného a 
poistného  a  iných  nákladov  poskytovateľa  súvisiacich  s  poskytnutím  služby  a  je 
konečná. 

         Cena stravovacieho lístku je 100,00 % z nominálnej hodnoty stravovacieho lístku.

5.3 Konečná cena za stravovacie lístky je určená násobkom konečnej ceny za stravovací lístok 
a  počtom  dodaných  stravovacích  lístkov. Presné  množstvá  a požadované  nominálne 
hodnoty stravovacích lístkov objednávateľ uvedie v záväznej objednávke na príslušné 
obdobie.

5.4 Nominálna hodnota jednej stravovacej poukážky je 3,30 EUR t. j. vo výške poskytovanej 
náhrady pri pracovnej ceste v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 
v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) v časovom 
pásme 5 až 12 hodín. Nominálna hodnota stravovacích poukážok sa môže upravovať 
v závislosti od zmien zákona o cestovných náhradách v časovom pásme 5 až 12 hodín. 
Presné množstvá a požadované nominálne hodnoty stravovacích poukážok objednávateľ 
uvedie v špecifikácii (objednávke) na príslušné obdobie.

5.5 Poskytovateľ vystaví a doručí faktúru s dodacím listom na adresu objednávateľa uvedenú 
v čl. I tejto zmluvy raz mesačne, vždy najneskôr do 15 dní od ukončenia príslušného 
kalendárneho  mesiaca,  za  skutočne  odobraté  množstvo  stravovacích  lístkov  v 
predchádzajúcom  kalendárnom  mesiaci  podľa  záväznej  objednávky  objednávateľa. 
Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia na odberné miesto objednávateľa.

5.6 V prípade, ak vystavená faktúra nebude obsahovať  náležitosti  daňového dokladu alebo 
bude  obsahovať  nesprávne,  neúplné  alebo  nezrozumiteľné  údaje,  je  objednávateľ 
oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi na zmenu alebo doplnenie. Lehota splatnosti 
opravenej faktúry začne plynúť po jej opätovnom doručení. Poskytovateľom vystavená 
faktúra  ako  daňový  doklad  musí  byť  vyhotovená  v  súlade  s ustanoveniami  zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7 Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  poskytovateľovi  nebudú  počas  plnenia  tejto  zmluvy 
poskytované  preddavky  ani  zálohové  platby.  Objednávateľ  bude  uhrádzať  cenu 
predmetu  zmluvy  bankovými  prevodmi  na  základe  mesačných  faktúr,  vystavených 
poskytovateľom. 

5.8 Poskytovateľ  sa zaväzuje  vyhotovenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo formáte 
PDF zaslať elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa, ktorá je uvedená v záhlaví 
tejto  zmluvy,  a  to  bezodkladne po jej  vyhotovení.  Poskytovateľ  vyhlasuje,  že  obsah 
faktúry poslanej  poštou sa zhoduje s faktúrou poslanou v elektronickej  podobe na e-
mailovú adresu objednávateľa.

Čl. VI
Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škody



6.1 Pri  omeškaní  poskytovateľa  s  termínom dodávky  stravovacích  lístkov,  uvedenom v 
článku IV,  tejto zmluvy, má objednávateľ právo požadovať od poskytovateľa zmluvnú 
pokutu vo výške 0,01 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 

6.2 V prípade  omeškania  objednávateľa  s úhradou  faktúry  je  poskytovateľ  oprávnený 
požadovať  úrok  z omeškania  vo  výške  0,01  %  z  fakturovanej  ceny,  za  každý  deň 
omeškania ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.3 V  prípade  omeškania  poskytovateľa  s  vybavením  reklamácie  alebo  v  prípade 
nedostatočného  vybavenia  reklamácie  má  objednávateľ  právo  požadovať  od 
poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % za každý aj začatý deň omeškania. Za 
dostatočné vybavenie reklamácie sa považuje také dodanie stravovacích lístkov, ktoré sú 
v objednávateľom požadovanej kvalite a kvantite. 

6.4 Uhradením zmluvnej pokuty nezanikajú nároky zmluvných strán na náhradu škodu, ktorá 
prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

6.5 Zodpovednosť  zmluvných  strán  za  škody  spôsobené  porušovaním  povinností 
vyplývajúcich z tejto  zmluvy sa  bude riadiť  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného 
zákonníka.

6.6 Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  vzájomnom  započítaní  pohľadávok  z tohto  zmluvného 
vzťahu v súlade s § 364 Obchodného zákonníka.

Čl. VII
Osobitné ustanovenia

7.1 Zmluvu je možné ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením  niektorej  zo  zmluvných  strán  od  zmluvy  z dôvodu  podstatného 
porušenia zmluvných podmienok; podstatným porušením zmluvných podmienok je:
- pre  objednávateľa,  ak  poskytovateľ  nedodá  stravovacie  lístky  v dohodnutom 

množstve,  v  termíne  v kvalite  alebo  na  dohodnuté  miesto  ani  po  poskytnutí 
dodatočnej primeranej lehoty na plnenie,

- pre poskytovateľa, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 
30 dní;

- odstúpením  sa  zmluva  zrušuje  od  okamihu  doručenia  odstúpenia  druhej 
zmluvnej strane;

c) písomnou  výpoveďou  ktorejkoľvek  zo  zmluvných  strán,  a to  aj  bez  uvedenia 
dôvodu. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane. 

7.2 Zmluvné strany sú povinné zachovávať  v tajnosti  všetky dôverné informácie, ktoré im 
boli  poskytnuté,  alebo ktoré  inak  získali  v súvislosti  so  zmluvou alebo s ktorými  sa 
oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, s výnimkou 
nasledujúcich prípadov: 

a) ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej  zmluvnej strany právnymi 
predpismi  (napr.  zákon  č.  211/2000  Z.  z.  o slobodnom  prístupe  k informáciám 
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (zákon  o slobode  informácií)  v znení 
neskorších predpisov),



b) ak  je  informácia  verejne  dostupná  z  iného  dôvodu  ako  je  porušenie  povinnosti 
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou,

c) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane 
právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú viazaní buď všeobecnou 
profesionálnou  povinnosťou  mlčanlivosti  alebo,  ak  sa  voči  dotknutej  zmluvnej 
strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti,

d) na účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného   konania, 
ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom,

e) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.

7.3 Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným 
predmetom  zmluvy  kedykoľvek  počas  platnosti  a účinnosti  Zmlúv  o poskytnutí 
Nenávratných finančných príspevkov (ďalej „NFP“), ktoré boli uzatvorené medzi MŠVVaŠ 
SR a kupujúcim, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. Všeobecných zmluvných 
podmienok,  ktoré  tvoria  prílohu  k Zmluvám  o poskytnutí  NFP  (MŠVVaŠ  SR  a ním 
poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej 
kontroly,  Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  Orgán auditu,  jeho spolupracujúce 
orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho 
dvora audítorov,  osoby prizvané uvedenými orgánmi  v súlade s  príslušnými právnymi 
predpismi  Slovenskej  republiky  a Európskeho  spoločenstva)  a poskytnúť  im  všetku 
potrebnú súčinnosť (ďalej len “Kontrola prijímateľa NFP“).

7.4 Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade Kontroly prijímateľa NFP poskytnúť objednávateľovi  na 
základe  jeho  vyžiadania  do  piatich  pracovných  dní  doklady  (účtovné  doklady,  čestné 
prehlásenia, zmluvy, potvrdenia tretích strán a pod.) preukazujúce primeranosť kúpnej ceny 
predmetu zmluvy v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 3 roky. 

8.2 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa 
dopĺňa  zákon  č.  40/1964  Zb.  Občiansky  zákonník  v  znení  neskorších  predpisov 
a ktorým  sa  menia  a dopĺňajú  niektoré  zákony.  Poskytovateľ  berie  na  vedomie 
povinnosť  objednávateľa zverejniť  túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce 
z tejto zmluvy  a  svojim podpisom dáva súhlas  na zverejnenie tejto zmluvy vrátane 
prílohy v plnom rozsahu.

8.3 Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom jej  podpísania  oprávnenými  zástupcami  oboch 
zmluvných strán a účinnosť  dňom nasledujúcim po dni jej  zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

8.4 Zmluvu  možno  meniť  a  dopĺňať  len  formou  písomných  dodatkov,  podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán len v prípade,  ak nebudú v rozpore 
s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

8.5 Zmluvné  vzťahy,  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami 
Obchodného  zákonníka  č.  513/1991  Zb.  v  znení  neskorších  predpisov  a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.



8.6 Prípadné  spory,  ktoré  vzniknú  zo  zmluvy,  sa  budú  zmluvné  strany  snažiť  riešiť 
predovšetkým formou  dohody.  V prípade,  že  k dohode  nedôjde,  spory  budú  riešené 
podľa slovenského právneho poriadku

8.7 Jednotlivé  ustanovenia  zmluvy  je  možné  meniť  a dopĺňať  len  po  vzájomnej  dohode 
zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

8.8 Právne  vzťahy  touto  zmluvou  neupravené  sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami 
Obchodného  zákonníka  a  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  platnými 
v Slovenskej republike.

8.9    Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že 
si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali.

8.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave V Žiline 27.12.2012  

Za objednávateľa       Za poskytovateľa
 

 ..................................................                                                             ...........................................
  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.                                                                     Ivan Mlynarčík
               riaditeľ      obchodný riaditeľ

splnomocnený k podpisu


