Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO
o poskytovaní služieb stravovania
UZAVRETÁ PODĽA § 11 A § 64 ZÁKONA Č. 25/2006 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE
A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A § 269 ODS. 2 ZÁKONA
Č. 513/1991 ZB. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Čl. I
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
So sídlom:
Štatutárny orgán:
Poverený k podpisu zmluvy:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Register Okr. Súd Bratislava, odd.:
Tel.:
e-mail:

GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
PhDr. Pavel Komorník, M.B.A.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK9709000000005052939426
47 079 690
2023770892
SK2023770892
Sro, vložka č. 88116/B
+421 2 32 77 37 37
info@ggfs.eu

Centrálny verejný obstarávateľ:
So sídlom:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Osoba oprávnená konať:
v realizačných veciach:
Tel.:
e-mail:

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
Ing. Juraj Blanár, predseda
Štátna pokladnica
7000503697/8180
SK95 8180 0000 0070 0050 3697
37808427
2021626695
RNDr. Ivana Žureková
041/5032500

obstaravania@zilinskazupa.sk

(ďalej len „Centrálny verejný obstarávateľ“)
ktorý obstaráva tovar pre seba ako aj pre organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti - verejných
obstarávateľov podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a podľa ust. § 10 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov, ktorých zoznam je neoddeliteľnou
Prílohou č. 3 tejto rámcovej dohody ( ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“),
(ďalej v texte tejto rámcovej dohody vystupuje centrálny verejný obstarávateľ a verejný obstarávateľ
aj ako „odberateľ“).

Čl. II.
Predmet zmluvy
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Predmetom tejto dohody je zabezpečenie podmienok pre stravovanie zamestnancov
odberateľa a zamestnancov organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti spôsobom
stanoveným touto dohodou.
2.1

Poskytovateľ sa touto dohodou zaväzuje zabezpečovať pre odberateľa nasledovné:

2.1.1

dodávku stravovacích poukážok v elektronickej forme (ďalej v texte iba ako „stravovacia
poukážka“) v rozsahu a za podmienok stanovených touto rámcovou dohodou,

2.1.2

sprostredkovanie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov odberateľa
a organizačných zložiek v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, viď príloha č. 3 tejto rámcovej
dohody, najmä formou zabezpečenia reštauračných služieb, a pod. formou dodávky
stravovacích poukážok poskytovateľom a ich akceptovania u zmluvných partnerov
poskytovateľa, odberateľom stanovenej nominálnej hodnoty stravovacej poukážky v súlade
s ustanoveniami zák. č. 311/2002 Z. z. Zákonník práce, ktoré sú určené na platbu
v zmluvných zariadeniach poskytovateľa,

2.1.3

využitie stravovacích poukážok v zmluvných zariadeniach, ktorých zoznam bude tvoriť
neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto rámcovej dohody,

2.1.4

označovať poskytované poukážky logom poskytovateľa v zmysle opisu Prílohy č. 2. tejto
dohody nezameniteľným s logom iných poskytovateľov. Stravovacie poukážky nemajú
charakter platobného prostriedku alebo ceniny a sú určené výlučne na zabezpečenie
stravovacej služby v zmysle ustanovení zákonníka práce. Sú chránené ochrannými prvkami a
označené kalendárnym rokom ich platnosti a nominálnou hodnotou.

2.1.5

zabezpečiť, aby zamestnancom
odberateľa a zamestnancom organizácií v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti bola u zmluvných partnerov poskytovateľa riadne a včas podaná
strava pri použití stravovacej poukážky týmito zamestnancami a to v minimálnej v hodnote
stravovacej poukážky, pričom títo zamestnanci nie sú oprávnení požadovať výdavok
v hotovosti.

2.1.6

oboznámiť odberateľa o spôsobe a pravidlách využívania
poukazov, viď. Príloha č. 2 tejto dohody.

2.2

Odberateľ sa touto rámcovou dohodou zaväzuje:

2.2.1

prevziať stravovacie poukážky dodané elektronicky poskytovateľom a zaplatiť za ne
dohodnutú cenu podľa tejto rámcovej dohody,

2.2.2

dodržiavať ďalšie povinnosti stanovené touto rámcovou dohodou.

poskytnutých

stravovacích

Čl. III.
Ceny a platobné podmienky
3.1.

Odberateľ si v priamom zmluvnom vzťahu s poskytovateľom, formou objednávky upraví podľa
svojich potrieb podmienky na množstvo stravovacích poukážok, prislúchajúcich jednotlivým
zamestnancom v danom mesiaci a v súlade s ustanoveniami tejto rámcovej dohody.

3.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je povinný dodať stravovacie poukážky odberateľovi
elektronicky na základe doručenej a potvrdenej písomnej objednávky, ktorá bude obsahovať:
množstvo stravovacích poukážok, nominálnu hodnotu stravovacích poukážok, požadované
miesto a lehotu plnenia, konečnú cenu za dodávku stravovacích poukážok. Tým nie sú dotknuté
práva a povinnosti oboch zmluvných strán dodržiavať podmienky tejto rámcovej dohody. Za
doručenie sa pokladá odoslanie a prevzatie objednávky e-mailom.
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Termín plnenia čiastkových dodávok objednaného predmetu zákazky je stanovený do
1. kalendárneho dňa od doručenia záväznej písomnej e-mailovej objednávky poskytovateľovi
služby. Ak koniec lehoty dodania stravných poukážok pripadne na deň pracovného voľna, resp.
štátneho sviatku, musí poskytovateľ dodať stravné poukážky do 13:00 hod. najbližšieho
pracovného dňa.
3.3.

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom dodania je elektronická karta zamestnanca
odberateľa.

3.4.

Odovzdanie stravovacích poukážok odberateľovi bude uskutočnené elektronicky, priamo dobitím
karty vystavenej na zamestnanca odberateľa, podľa spracovaného nároku na stravovaciu
poukážku pre jednotlivých zamestnancov odberateľa. Spracovaný zoznam bude poskytovateľovi
zaslaný elektronicky určenými kontaktnými osobami uvedenými v Prílohe č. 3 tejto rámcovej
dohody a to 24 hodín pred poskytnutím služby stravovania na kontaktný e-mail poskytovateľa:
info@ggfs.eu.

3.5.

Poskytovateľ zabezpečí dobitie stravovacích poukážok na vydané elektronické karty jednotlivým
zamestnancom odberateľa.

3.6.

Poskytovateľ vystaví jednotlivé faktúry s pripojenými dodacími listami na odberateľa do 10
pracovných dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli stravovacie
poukážky odberateľovi dodané.

3.7.

Odberateľ je povinný zaplatiť za poskytnuté služby – dobitie elektronických kariet špecifikované
v každej jednotlivej objednávke na základe faktúry predloženej poskytovateľom .

3.8.

Faktúra za poskytnuté služby stravovania je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia
odberateľovi.

3.9.

Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou
legislatívou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu,
resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje alebo v prípade, ak nebude
obsahovať povinnú prílohu - dodací list, je odberateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej
splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre spolu s prílohami plynie nová v bode 3.8 tohto Čl.
uvedená lehota splatnosti od jej doručenia odberateľovi.

3.10. Poskytovateľ sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať
číslo tejto rámcovej dohody a objednávky, na základe ktorej bude realizované plnenie.
3.11. Medzi zmluvnými stranami tejto dohody bola dohodnutá pevná odmena vo forme provízie, pre
poskytovateľa za dodávku stravovacích poukážok a za poskytnuté stravovacie služby podľa tejto
dohody a to
0 % z nominálnej hodnoty z každej odobratej a fakturovanej stravovacej
poukážky, pričom celková cena stravovacej poukážky príslušnej nominálnej hodnoty bude
stanovená v zmysle prílohy č. 4 tejto dohody.
3.12. Zmluvne dohodnuté ceny uvedené v Prílohe č. 4,
sú prepočtom z výsledku e-aukcie
prebiehajúcej na nominálnu hodnotu stravného lístka 3,50 €. Ceny jednotlivých nominálnych
hodnôt stravných poukážok uvedených v tejto prílohe, sú uvedené ako maximálne.
3.13. Ceny dohodnuté v tejto rámcovej dohode je možné meniť po písomnej dohode oboch strán
a to pri zmene colných a daňových predpisov alebo štátom uznanej inflácie ako aj v prípade
zmeny cien porovnateľných služieb na relevantnom trhu s ohľadom na vývoj cien
porovnateľných služieb na relevantnom trhu (zmena nemusí byť obsahom písomného dodatku
k dohode, je potrebné ju preukázať písomným oznámením podľa bodu 3.15 tohto Čl.).
3.14. V prípade zmeny cien porovnateľných služieb na relevantnom trhu smerom k ich zníženiu oproti
cenám služieb upravených touto dohodou si zmluvné strany tejto dohody dohodli spôsob
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zisťovania cien podľa ust. ods. 3.15. tohto Čl. tejto dohody. Relevantným trhom na účely tejto
dohody je trh na území Slovenskej republiky.
3.15. Na účely zisťovania cien z dôvodu uvedeného v ods. 3.13. tohto Čl. tejto dohody si zmluvné
strany tejto dohody dojednali nasledovný spôsob zisťovania cien:
-

-

-

-

-

-

-

ktorákoľvek zo zmluvných strán tejto dohody je oprávnená druhej zmluvnej strane predložiť tri
cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné služby, ktoré musia obsahovať označenie
poskytovateľa služby, jeho sídlo, identifikačné číslo a cenu, za ktorú službu ponúka,
pokiaľ všetky tri cenové ponuky uvedené v predchádzajúcom ods. na identické alebo
zastupiteľné služby sú nižšie ako ceny služieb dojednané touto dohodou, je poskytovateľ
povinný znížiť kúpnu cenu služby a vyrovnať ju s cenovou úrovňou rovnajúcou sa priemeru
medzi uvedenými tromi najnižšími cenami zistenými na trhu.
V prípade, ak na účely porovnania cien porovnateľných služieb neexistujú aspoň tri cenové
ponuky na identické alebo zastupiteľné služby, sú zmluvné strany tejto dohody povinné vziať do
úvahy cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné služby z iných členských štátov EÚ.
Zmluvné strany tejto dohody si zároveň v nadväznosti na ust. tohto ods. dohodli periodicitu
zisťovania cien v rozsahu každých 6-mesiacov počítané od 15 dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci ukončeného šesťmesačného obdobia.
Centrálny verejný obstarávateľ za všetkých odberateľov písomne oznámi poskytovateľovi
skutočnosti preukazujúce opodstatnenosť zníženia kúpnej ceny za službu. Poskytovateľ je
v takom prípade povinný pri najbližšej opakujúcej sa dodávke služby od doručenia predmetného
písomného oznámenia znížiť cenu služby na Centrálnym verejným obstarávateľom požadovanú
cenovú úroveň.
Zmluvné strany tejto dohody sa dohodli, že obdobím, za ktoré sa ceny podľa ods. 5 a 6 tohto
Čl. tejto dohody porovnávajú, je obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich
ostatnej zmene ceny podľa tejto rámcovej dohody.
V prípade, ak poskytovateľ nezníži cenu za služby v zmysle predchádzajúcich ods. tohto článku,
Centrálny verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednávať a odoberať služby od iného
poskytovateľa než zmluvného poskytovateľa a takéto konanie Centrálneho verejného
obstarávateľa sa nepovažuje za porušenie tejto dohody. Tým nie je dotknuté právo Centrálneho
verejného obstarávateľa odstúpiť od tejto dohody v zmysle Čl. VI. ods. 6.9. tejto zmluvy.

3.16. Odberateľ neposkytne na plnenie predmetu dohody preddavok (zálohu).
3.17. Dohodnutú cenu služby je možné meniť aj smerom navýšenia a to napr. pri preukázateľnej
zmene súvisiacej s navýšením cien výrobného závodu alebo vývojom cien na trhu na základe
údajov Štatistického úradu SR, vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle
zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z. a odsúhlasení
Radou Úradu pre verejné obstarávanie. Poskytovateľ sa v takomto prípade, v súlade s § 10b
zákona č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ďalej len „zákon“) zaväzuje minimálne jedenkrát za polrok predložiť
Centrálnemu verejnému obstarávateľovi konajúcemu za všetkých odberateľov novú
aktualizovanú Prílohu č. 4 tejto dohody s vyznačením dátumu aktualizácie a doby platnosti.
Takáto nová aktualizovaná príloha č. 4 nahrádza pôvodnú Prílohu č. 4 a stáva sa neoddeliteľnou
súčasťou tejto dohody až po odsúhlasení Radou Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade,
keď predávajúci novú aktualizovanú Prílohu č. 4 nepredloží, pôvodná Príloha č. 4 zostáva
v platnosti.

Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1
-

Odberateľ sa touto rámcovou dohodou ďalej zaväzuje:
informovať svojich zamestnancov o možnostiach použitia stravovacích poukážok v súlade s
ustanoveniami tejto dohody a v nadväznosti na platné právne predpisy SR,
oboznámiť zamestnancov so zoznamom stravovacích zariadení, ktorý mu bol poskytnutý
poskytovateľom, ako i s prípadnými zmenami v týchto stravovacích zariadeniach,
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-

v prípade zmeny nominálnej hodnoty stravovacej poukážky
poskytovateľovi písomne a to minimálne 2 mesiace vopred.

4.2
-

Poskytovateľ sa touto rámcovou dohodou zaväzuje:
uzatvárať dohody o poskytovaní stravovania len s prevádzkovateľmi stravovacích zariadení tak,
aby bol splnený účel stravovacej poukážky pre stravovanie zamestnancov odberateľov
realizovaný v zmysle platných právnych predpisov,
zabezpečiť riadne a nezameniteľné označenie stravovacích zariadení samolepiacimi etiketami so
svojim logom,
poskytovať aktuálne informácie odberateľovi o zmenách v systéme zabezpečenia poskytovania
stravovania,
odovzdať daňový doklad pri, resp. po úhrade ceny stravných poukážok pre účely účtovníctva
odberateľovi,
na požiadanie odberateľa, vrátane organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti poskytnúť
mu/im bez zbytočného odkladu aktualizovaný „Zoznam zmluvných stravovacích zariadení“, ktoré
poskytujú stravovanie zamestnancom odberateľa,
bezodkladne oznamovať Centrálnemu verejnému obstarávateľovi všetky zmeny v zmluvných
údajoch, ako i zmeny týkajúce sa predmetu zmluvy,
potvrdiť alebo stornovať objednávku odberateľa (písomne e-mailom) ihneď po jej doručení
poskytovateľovi,
Požadovaný termín plnenia: je priebežný po dobu platnosti rámcovej dohody.

-

-

-

túto

zmenu

nahlásiť

Čl. V.
Sankcie
5.1.

Ak sa odberateľ omešká s riadnym zaplatením faktúry podľa ustanovenia bodu 3.8. Čl. III tejto
dohody, má poskytovateľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý
deň omeškania.

5.2.

Odberateľ a poskytovateľ je oprávnený žiadať naviac náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená
porušením resp. zanedbaním povinností druhou stranou.

Článok VI.
Všeobecné a záverečné ustanovenia.
6.1.

Zmluvné strany tejto dohody sa zaväzujú, že nebudú meniť, dopĺňať alebo rušiť jednotlivé
ustanovenia tejto dohody - tým nie sú dotknuté ustanovenia bodov 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 tohto
článku tejto dohody.

6.2.

Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.

6.3.

Zmluvné strany sa zaväzujú , že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť osobným
rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými
stranami na základe tejto dohody sa riadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory,
o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne
príslušnému súdu podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku..

6.4.

Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po 2 vyhotoveniach pre každú stranu
dohody, z ktorých každý má platnosť originálu.

6.5.

Strany tejto dohody prehlasujú, že si túto dohodu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
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6.6.

V prípade omeškania poskytovateľa s dodávkou /dobitím/ stravovacích poukážok na základe
potvrdenej objednávky o viac ako 5 dní po lehote uvedenej v Čl. III bode 3.2. tejto dohody si
Centrálny verejný obstarávateľ vyhradzuje právo okamžite od dohody písomne odstúpiť.
Centrálny verejný obstarávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto dohody aj v prípade
opakovaného vadného poskytovania služieb na základe doručenej a potvrdenej objednávky a to
až po márnom uplynutí primeranej lehoty, ktorú je Centrálny verejný obstarávateľ povinný
poskytovateľovi stanoviť v písomnom upozornení doručenom poskytovateľovi v prípade ak
dôjde k porušeniu zmluvnej povinnosti podľa tohto ustanovenia a poskytovateľ porušenie tejto
zmluvnej povinnosti v tejto primeranej lehote nenapraví..

6.7.

Obe zmluvné strany môžu dohodu písomne vypovedať bez udania dôvodu. V prípade výpovede
podanej Centrálnym verejným obstarávateľom je výpovedná lehota 1 mesiac a v prípade
výpovede podanej poskytovateľom je výpovedná lehota 3 mesiace. Výpovedná lehota začína
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strany. Ak
porušením zmluvných povinností spôsobí jedna zmluvná strana škodu druhej zmluvnej strane,
bude povinná nahradiť túto škodu v plnej preukázanej výške.

6.8.

V prípade odstúpenia od rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán,
zostávajú však zachované nároky na náhradu škody, ktoré vznikli v priamej súvislosti
s porušením zmluvných povinností.

6.9.

Centrálny verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od tejto dohody aj v prípade, ak dostane
ponuku na kvalitatívne porovnateľné služby od iného subjektu za kúpnu cenu nižšiu ako
stanovenú podľa ust. ods. 3.14., 3.15. Čl. III tejto dohody a uvedenú v Prílohe č. 4 tejto
dohody. V tomto prípade má Centrálny verejný obstarávateľ povinnosť navrhnúť
poskytovateľovi zníženie ceny predmetu dodávky v súlade s transparentnou ponukou.
Poskytovateľ má povinnosť zaujať stanovisko k navrhovanému zníženiu ceny do 5 kalendárnych
dní odo dňa oznámenia obberateľom. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na navrhovanom
znížení ceny, Centrálny verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od dohody.

6.10. Účinky odstúpenia od rámcovej dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia
o odstúpení od rámcovej dohody druhej zmluvnej strane.
6.11. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú – 48 mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto
rámcovej dohody.
6.12. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Centrálneho verejného obstarávateľa.

Prílohy:
Č.1 Zoznam zmluvných zariadení poskytujúcich služby stravovania
Č.2 Opis el. stravného lístka a použitie el. karty pri využívaní služieb stravovania
Č.3 Zoznam odberných miest odberateľa a zoznam kontaktných osôb odberateľa
Č.4 Vyčíslenie celkovej ceny jednotlivých stravných lístkov t.j. ceny nominálnej hodnoty stravného
lístka + ceny provízie
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V Žiline, dňa ................... 2015

V .........................., dňa ...................... 2015

Za Centrálneho verejného obstarávateľa

Za poskytovateľa

..............................................................
vr. Ing. Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja

...............................................................
vr. PhDr. Pavel Komorník, M.B.A.
konateľ
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