Rámcová komisionárska dohoda
uzatvorená pod ľa § 577 a nasl.z. č 51311991 Zb. ObchZ.a § 3 ods.4 a § 11 zákona č . 2512006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov

VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.

Komisionár:

Sídlo:
Zastúpený:

iČo:
Dl Č o:
i Č DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Rač ianske mýto 1113, 831 02 Bratislava
Peter Ovari, obchodný riadite ľ spoloč nosti
35683813
2020322920
SK 2020322920
Tatrabanka, a.s.
SK74 1100 0000 0026 2419 1000

(ďalej len komisionár)
Komitent:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Sidlo:
Zastúpený:
I Č O:
Di Č o:
Bankové spojenie:
IBAN:

Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra
Ján Greššo - riadite ľ
00 164 895
nie sme platcami DPH
Štátna pokladnica
SK12 8180 0000 0070 0031 0609

(ďaiej len komitent

)

uzatvárajú túto rámcovú komisionársku dohodu.

Preambuia

1. Komitent na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - verejnú
súťaž pod ľa § 51 č . 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej vi ťazom sa stal komisionár.
2. Zmiuvné strany uzatvárajú túto rámcovú komisionársku zmiuvu na zabezpe čenie stravovania
formou stravovacích poukážok za podmienok tak, ako je to ďaiej v tejto zmiuve uvedené.
11.
Predmet zmiuvy

1. Predmetom zmluvy je zabezpe čenie poskytovania stravovania formou stravovacich
poukážok. Komisionár sa zaväzuje, že pre komitenta zabezpe č í poskytovanie stravovania pre
zamestnancov komitenta vo vybraných stravovacích zariadeniach.
2.

Poskytovanie stravovania zabezpe č í dodaním stravovacích poukážok s logom komitenta v
počte a nomináinej hodnote pod ľa požiadavky komitenta.

3. Komitent si vyhradzuje právo upresnit po čet stravovacích poukážok pod ľa skutoč nej potreby
počas trvania zmluvy, ďalej v prípade potreby komisionár prispäsobí nominálnu hodnotu
stravovacej poukážky požiadavkám komitenta.
111.
Vymedzenie pojmov

1. Pod pojmom zabezpe č enia poskytovania stravovania sa rozumie podávanie, resp.
zabezpeč enie podávania jedného teplého hlavného jedla zamestnacovi komitenta v priebehu
pracovnej zmeny za stravovaciu poukážku dodanú komisionárom.
2. Vybraným stravovacim zariadením sa rozumie zariadenie poskytujúce služby tvoriace
predovšetkým predmet tejto zmluvy (verejné a závodné stravovania) v súlade so
živnostenským oprávnenim prevádzkovatera, s ktorým má komisionár uzatvorenú písomnú
zmluvu ( ďalej len stravovacie zariadenie.)

lv.
Forma stravovania

1. Komisionár zabezpe č í poskytovanie stravovania formou stravovacích poukážok dodaných
komitentovi, za ktoré sú im stravovacie zariadenia povinné poskytnút pinenie v zmysle bodu
1l. čl.1,2 tejto zmluvy.
2.

Cena jedla odobraného zamestnancom komitenta v zariadení sa musí rovnat minimálne
nominálnej hodnote stravovacej poukážky. Rozdiel presahujúci nominálnu hodnotu
stravovacej poukážky doplatí zamestnanec pri odbere v hotovosti.

3. Zamestnanec komitenta nie je oprávnený požadovat pinenie predmetu tejto zmluvy v hodnote
nižšej ako predstavuje nominálna hodnota stravovacej poukážky a vydanie v hotovosti.
V.
Dodacie podmienky

1. Komisionár sa zaväzuje, že vo vlastnom mene a na ú čet komitenta počas platnosti zmluvy,
pod ľa potreby komitenta, zabezpe č í objednané množstvo a v objednanej nominálnej hodnote
stravovacie poukážky doru č í na adresu komitenta nasledujúci pracovný de ň po objednaní.
2.

Komitent sa zaväzuje stravovacie poukážky uvedené vo výzve v termíne prevzia ť.

3. Miestom dodania je Divadlo Andreja Bagara, Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra
4. Spolu s predmetom dodania budú komitentovi odovzdané nasledovné doklady:
- da ň ovýdoklada
- dodací list
Vl.
Cena

1. Nominálna hodnota lístka je vyzna čená na stravovacej poukážke nezamenite ľným späsobom.
2. Komitent si mäže objednávat stravovacie poukážky v nominálnej hodnote 3,20 €, prípadne
pod ľa jeho uváženia.
3. Na základe dohody zmluvných strán, v súlade so zákonom NR SR Č .18/1996 Zz. o cenách, je
výsledná cena stanovená:
3.1 výška sprostredkovate ľskej odmeny komisionára za poskytnuté služby vo výške
0,75%

3.2 obstarávacie náklady vo výške O%
3.3 DPH z odmeny
4. Táto cena je koneč ná a nemenná, jej zmena mäže nasta ť výluč ne len legislativnou zmenou
sadzby DPH, alebo v súlade s § lOb zákona č . 2512006 Z. z. v zneni neskorších predpisov
pod ľa ods. Vl.5 a Vl.6 tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sa touto zmluvou dohodli, že v súlade s ustanovením § lOb zákona č .
2512006 Z. z. o verejnom obstarávan ĺ v znení neskorších predpisov sú po čas platnosti tejto

zmluvy povinné určovat cenu predmetom tejto zmluvy s oh ľadom na vývoj cien
porovnate ľných tovarov na relevantnom trhu, pri čom ak budú ceny na trhu nižšie, než je cena
jednotlivých tovarov pod ľa tejto zmluvy, sú povinné ur č iť cenu najviac v sume priemeru medzi
tromi najnižš ĺ mi cenami zistenými na trhu. V súlade s ustanovením ods. 2 písm. a) § lOb
zákona č . 251na ú čely porovnávania cien pod ľa predchádzajúcej vety je obdobím za ktoré sa
ceny porovnávajú obdobie šiestich Z. z. mesiacov bezprostredne predchádzajúcich ur čeniu
ceny za opakované pinenie.
6. V prípade, ak predávajúci nebude schopný predmet zmluvy dodat, prípadne ak nedodá
predmet zmluvy po ur čení ceny pod ľa ods. 5.3 tohto článku, kupujúci má právo v súlade
s ustanovením ods. 3 §lOb zákona č . 2512006 Z. z. vypovedat túto zmluvu v rámci
jednomesač nej výpovednej lehoty.
7.

Na základe objednávky komitenta (osobnej alebo elektronickými prostriedkami) komisionár
vyhotoví a odovzdá (odošle) aj doklad na zaplatenie ceny (faktúru).

8.

Dohodnutú cenu komitent uhradí bankovým prevodom v prospech bankového ú čtu
komisionára.

9. Cena je splatná na základe da ň ových dokladov (faktúr) komisionára, ktoré budú komitentovi
odovzdané sú časne s predmetom pinenia. Faktúry musia obsahova ť náležitosti da ň ového
dokladu a špecifikáciu ceny. Sú časťou faktúr musia byt dodacie listy. Lehota splatnosti faktúry
je 30 dní odo d ň a jej doručenia.
10. Cenu je možno meni ť len na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných právnych noriem napr. zmien DPH, da ň ových odvodov a to formou
dopinkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. Takto zmenená cena sa upravuje prvým
d ň om budúceho mesiaca nasledujúceho po podpisaní dopinku ku zmluve. Nepodpisanie
dodatku o zmene ceny do 30 dní od jej predloženia zakladá dävod pre ukon čenie zmluvného
vzťahu.
Vll.
Možnost odmietnut prebratie tovaru

1. Komitent si vyhradzuje právo odmietnut prevziat predmet zmluvy z dävodu nedodržania
štruktúry služby deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, alebo množstva a nominálnej hodnoty
objednanej v danom termine, pokia ľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Vlll.
Povinnosti komisionára

1. Komisionár sa zaväzuje odovzdat komitentovi objednané množstvo stravovacích poukážok v
požadovanej nominálnej hodnote na adrese komitenta.
2.

Komisionár sa zaväzuje uzatvárat zmluvy s prevádzkovate ľmi prislušných stravovacích
zariadení, v ktorých mäžu zamestnanci komitenta stravovacie poukážky uplatnit.

3. Komisionár sa zaväzuje zabezpe č it, aby zariadenia poskytujúce stravovanie za stravovacie
poukážky komisionára boli pri vstupe vidite ľ ne označené jeho logom.
4.

Komisionár je povinný pravidelne aktualizova ť zoznam zariadení poskytujúcich stravovanie
za stravovacie poukážky.

5. Komisionár je povinný doru č iť kominentovi len stravovacie poukážky zodpovedajúce normám
deklarovanej kvality, hygieny tla če, predpisom o ceninách, s ochrannými prvkami, logom
komitenta a charakterom platidla vo vybraných zariadeniach poskytovate ľov teplej stravy a
potravin.
6.

Komisionár je povinný pri zaria ďovani záležitosti potrebných na pinenie predmetu tejto
zmluvy konat s potrebnou osobnou starostlivostou pod ľa pokynov komitenta, ako aj chránit

jemu známe záujmy súvisiace so zaria ďovaním záležitosti a oznámi ť mu všetky okolnosti,
ktoré mäžu ma ť vplyv na zmenu komitentových prikazov.

lx.
Povinnosti komitenta

1. Komitent v súlade s čl.V. bodu 1 pred požadovaným dodaním predmetu zmluvy oznámi
komisionárovi objednávku, pri ktorej upresni množstvo stravovacích poukážok.
2.

Riadne a včas zaplatit cenu za skuto č ne prevzaté množstvo stravovacich poukážok.
X.
Sankcie

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie:
•

Za omeškanie komisionára s dodaním predmetu zmluvy požaduje komitent zmluvnú pokutu

vo výške 0,02 % z nedodanej časti predmetu zmluvy za každý de ň z omeškania. Zaplatením
zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody
• Za omeškanie komitenta so zaplatením za predmet zmluvy, má komisionár nárok na
zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej ceny za každý de ň
z omeškania
Xl.
Prechod vlastníctva a nebezpe čenstvo škody za veci

1. Komitent nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úpiným zaplatením dohodnutej
ceny. Nebezpe čenstvo škody na veci, napriklad poškodenie, odcudzenie a podobne
prechádza na komitentajeho protokolárnym prevzatim.
Xll.
Platnost stravovacích poukážok

1. Stravovacie poukážky sú platné pre obdobie uvedené na každej stravovacej poukážke.
Výmena nepoužitých stravovacich poukážok je možná jednorázovo do konca januára
budúceho roka.
X.
Spoloč né a závere č né ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vz ťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa
riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka nako ľko ide o vztah subjektov, ktorý spadá pod
vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu je možné meni ť alebo dop ĺň at len formou písomných dodatkov, obojstranne
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží komitent štyri
a komisionárjedno vyhotovenie.
4.

Každá zo zmluvných strán je povinná bezodkladne a písomne oznámi ť druhej zmluvnej strane
všetky zmeny, ktoré mäžu mat vplyv na ú č innosť tejto zmluvy.

5. Zmluva nadobúda platnost d ňom jej podpisu a ú činnost d ň om nasledujúcim po dni jej
zverej nen ia na internetovej stránke komitenta.
6.

Komisionár prehlasuje, že súhlasí so sú ťažnými podmienkami určenými komitentom vedúcich
k uzatvoreniu tejto zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak
čoho pripájajú svoje podpisy.
8. Zmluvná strana mäže od tejto zmluvy odstúpit, ak druhá zmluvná strana nespinila svoje
povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto zmluvy. Odstúpenie je ú č inne d ň om doru čenia
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany.
9. Táto zmluva sa uzatvára na dobu urč itú na 4 roky.

22 -1
V Bratislave,

d ň a .......

Pefer Ovari
obchodný riadite ľ spolo čnosti
VA ŠA Slovensko, s. r. o.

-,

Ján Greššo
riadite ľ DAB v Nitre

