
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20205782_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčín región
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 42377897
DIČ: 2120100169
IČ DPH:
Číslo účtu: SK 76 0200 0000 0035 2602 0456
Telefón: 0901 918 145

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: SK4281000001150271130237
Telefón: 0232553564

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup stravovacích kariet a elektronických jedálnych kupónov
Kľúčové slová: Elektronické stravné karty, zabezpečenie hromadného stravovania  zamestnancov
CPV: 55520000-1 - Služby hromadného stravovania; 30237131-6 - Elektronické karty; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Služba; Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom  elektronických stravovacích kariet

Funkcia

Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa prostredníctvom elektronických stravovacích kariet v stravovacích  
zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať a disponujú vhodným platobným 
terminálom.

Elektronickým jedálnym kupónom sa rozumie stravná poukážka vydaná v elektronickej forme, prostredníctvom ktorej je 
zabezpečené stravovanie zamestnancov objednávateľa, pričom nominálna hodnota jedného elektronického jedálneho kupónu 
je vo výške 4,00 EUR a je asociovaná k elektronickej stravovacej karte s osobitnými ochrannými prvkami, ktorou sa 
zabezpečuje bezhotovostná platba čipom alebo čipom pre bezkontaktnú platbu.

Držiteľom karty bude zamestnanec. Poskytovanie predmetu zmluvy musí byť v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 
311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nominálna hodnota elektronického jedálneho kupónu EUR 4,00

Predpokladaný počet elektronických jedálnych kupónov ks 1000

Počet elektronických stravovacích kariet ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stravovacia karta obsahuje ochranné vizuálne a technické prvky proti falšovaniu a zneužitiu
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Stravovacia karta obsahuje názov a logo dodávateľa

Stravovacia karta obsahuje číslo karty

Stravovacia karta obsahuje meno držiteľa karty

Stravovacia karta obsahuje platnosť

Stravovacia karta obsahuje čip

Stravovacia karta obsahuje názov zamestnávateľa držiteľa karty

Stravovacia karta umožňuje bezkontaktné použitie 

Spravovanie stravovacej karty prostredníctvom užívateľského profilu na web stránke dodávateľa

Dobíjanie stravovacej karty prostredníctvom užívateľského profilu na web stránke dodávateľa 
formou objednávka/faktúra

Kontrola stravovacej karty držiteľom cez webový prehliadač a prostredníctvom mobilnej aplikácie voľne 
dostupnej pre Android a iOS

Možnosť platby Kartou a taktiež prostredníctvom Google Pay a Apple Pay

Mobilná aplikácia voľne dostupná pre operačný systém Android a iOS

Platnosť stravovacej karty minimálne 12 mesiacov od aktivácie

Interval dobíjania stravovacích kariet mesačný

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy stravovacích kariet na miesto plnenia

Celková cena za jeden elektronický jedálny kupón je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej poukážky v € a výškou 
provízie v €vrátane DPH a do výpočtov vstupuje zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

V provízii dodávateľa sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa a to najmä, ale nie výlučne, týkajúce sa:

- vydania, revydania, blokácie, aktivácie, personalizácie

-    priradenie stravných jednotiek k stravným kartám, vedenie zamestnaneckých účtov k stravným kartám, 

-    všetky súvisiace transakčné náklady,

-    týkajúca sa komunikácie s držiteľom karty (zasielanie SMS, apod.).

Zmena požadovanej nominálnej hodnoty stravnej jednotky počas účinnosti zmluvy/rámcovej dohody je právom objednávateľa. 
Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravných jednotiek sú započítané do provízie dodávateľa.

Výška provízie sa vyjadruje percentom z objednanej hodnoty elektronických jedálnych kupónov a je nemenná počas celej 
doby platnosti zmluvného vzťahu.

Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie  iné ako uvedené v zmluve.

Dodávateľ akceptuje úhradu poskytnutej služby formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry vystavenej 
dodávateľom a zaslanej objednávateľovi spolu s informáciou o hodnotách stravných jednotiek priradených k jednotlivým 
stravným kartám zamestnancov objednávateľa bez poskytnutia záloh alebo preddavkov. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej 
doručenia objednávateľovi.

Množstvo odobratých elektronických jedálnych kupónov je len pravdepodobné a uvedené len pre potreby stanovenia 
priemernej hodnoty zákazky. Skutočne odobraté množstvo závisí od potrieb objednávateľa. Zmluva zanikne uplynutím času, aj
keby objednávateľ neodobral uvedené množstvo.

Dodávateľ do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predloží:

- aktuálny zoznam zmluvných stravovacích zariadení na území Slovenska, ktoré akceptujú  stravnú kartu dodávateľa. 
Zmluvnými stravovacími zariadeniami  sa rozumejú prevádzky a potravinové obchodné reťazce, s ktorými má dodávateľ  
uzavretú platnú zmluvu o akceptovaní jeho stravnej karty. V zozname osobitne uvedie prevádzky v mieste sídla objednávateľa.

- online prístup  do systému dodávateľa  umožňujúci  sledovanie čerpania predmetu zmluvy objednávateľa

Dodávateľ je  povinný na základe oprávnených požiadaviek objednávateľa  uzavrieť zmluvy o akceptovaní svojich stravných 
kariet s požadovanými stravovacími zariadeniami v blízkosti miesta výkonu  práce zamestnancov objednávateľa najneskôr  do 
5 pracovných dní odo dňa obdržania písomnej požiadavky objednávateľa.

Dodávateľ zabezpečí dodanie stravných kariet najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Objednávateľ bude prerozdeľovať elektronické jedálne kupóny držiteľom kariet prostredníctvom osobného profilu na web 
stránke dodávateľa alebo bude prideľovanie elektronických jedálnych kupónov v réžii dodávateľa na základe objednávky od 
objednávateľa.
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Nedodržanie predmetu zmluvy a lehôt dodania sa chápe ako podstatné porušenie zmluvy.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: K dolnej stanici 7282/20A

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.03.2020 10:00:00 - 31.03.2021 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1000,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 006,72 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 006,72 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 23.03.2020 09:38:03

Objednávateľ:
Trenčín región
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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