
Kúpna zmluva č. Z202214116_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Sídlo: Ipeľská 1, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606723
DIČ: 2020928052
IČ DPH: sk2020928052
Bankové spojenie: IBAN: sk6481800000007000134588
Telefón: 0557860101

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Up Déjeuner, s. r. o.
Sídlo: Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 53528654
DIČ: 2121424228
IČ DPH: SK2121424228
Telefón: +421903432027

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích 
kariet na rok 2023

Kľúčové slová: Stravovanie, stravovacie karty, elektronické stravovacie poukážky
CPV: 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 30237131-6 - Elektronické karty; 

30199770-8 - Stravné poukážky
Druh/y: Služba; Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (ďalej
len "karta") na rok 2023

Funkcia

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

Elektronickou stravovacou poukážkou (ďalej len "poukážka) sa rozumie poukážka vydaná v elektronickej forme, 
prostredníctvom ktorej je zabezpečené stravovanie zamestnancov objednávateľa, pričom finančná hodnota jednej poukážky je
vo výške 5,50 EUR a je asociovaná ku karte s osobitnými ochrannými prvkami, ktorou sa zabezpečuje bezhotovostná platba 
čipom alebo čipom pre bezkontaktnú platbu.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nominálna hodnota poukážky EUR 5,50

Predpokladaný počet kariet: ks 120

Predpokladaný počet poukážok ks 24 480

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Karta obsahuje názov dodávateľa, názov objednávateľa, číslo karty, 
meno držiteľa, platnosť karty

Karta obsahuje ochranné vizuálne a technické prvky proti falšovaniu a 
zneužitiu
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Karta bezhotovostné a bezkontaktné platby bez obmedzenia minimálnej 
a maximálnej hodnoty platby (do výšky zostatku)

Karta platnosť minimálne 24 mesiacov od vydania

Karta

akceptácia minim. v 20 zariadeniach okresných a krajských miest 
na území SR  (reštauračné zariadenia, bufety, pizzerie, stánky  
rýchleho občerstvenia, jedálne, pekárne, obchody/reťazce s 
potravinami)

Karta spravovanie karty zamestnancom prostredníctvom užívateľského 
profilu na web stránke dodávateľa.

Karta spravovanie kariet zamestnávateľom prostredníctvom profilu/online
prístupu do systému na web stránke dodávateľa

Karta
priradenie hodnoty poukážok ku kartám cez profil/online systém na
web stránke dodávateľa najneskôr do 24 hodín od zadania 
požiadavky/čiastkovej výzvy

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi podľa § 
524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvu na tretí subjekt bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa.Právny úkon,na základe ktorého dodávateľ postúpi svoje pohľadávky bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa na tretiu osobu, je podľa Občianskeho zákonníka neplatný. Akýkoľvek súhlas 
objednávateľa s postúpením pohľadávok je platný iba v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci písomný súhlas 
Ministerstva zdravotníctva SR

V prípade ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže,že na relevantnom trhu existuje cena za rovnaké alebo porovnateľné 
plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti  za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, 
resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny 
podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto 
skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním a poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

Plnenie zmluvy je možné len na základe objednávok vystavených objednávateľom na predmet zákazky. Objednávka môže 
obsahovať osobitné pokyny objednávateľa týkajúce sa formy, spôsobu, náležitostí a okolností plnenia objednávky a jeho 
dodania/poskytnutia, ako aj ďalších podmienok plnenia predmetu zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí dodať objednané množstvo poukážok riadne a včas do sídla objednávateľa, alebo na 
miesto, určené v objednávke najneskôr do 48 hodín od podania objednávky.

Dodávateľovi vzniká právo fakturovať poskytnuté plnenie dňom priradenia poukážok ku kartám. Fakturácia sa bude 
uskutočňovať priebežne za dodané množstvo podľa čiastkových objednávok.

Dodávateľ predmetu zákazky je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru do 5 pracovných dní od dodania tovaru, avšak 
najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, následujúceho po dni dodania tovaru.

Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo kariet a poukážok je len predpokladané a objednávateľ má právo nevyčerpať 
maximálny zmluvný počet  kariet a poukážok. Skutočne odobraté množstvo kariet a množstvo kariet a poukážok počas trvania 
zmluvy bude určené na základe aktuálnych potrieb objednávateľa v objednávkach. Uvedené množstvo kariet vyjadruje 
aktuálny počet zamestnancov objednávateľa.

Plnenie sa uskutoční na základe čiastkových objednávok, do vyčerpania zazmluvného počtu poukážok alebo v prípade zmeny 
nominálnej hodnoty poukážky až do dosiahnutia celkovej ceny za predmet zákazky uvedenej v zmluve. Dodávateľ za zaväzuje
dodať  karty do miesta plnenia do 7 pracovných dní odo dňa zadania čiastkovej objednávky prostredníctvom profilu/online 
prístupu do systému na web stránke dodávateľa.

Zmena požadovanej nominálnej hodnoty poukážky počas platnosti zmluvy je právom objednávateľa. Náklady spojené so 
zmenou nominálnej hodnoty poukážok sú započítané do provízie dodávateľa.

Celková cena za poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty poukážok v EUR a výškou provízie v EUR vrátane všetkých 
poplatkov súvisiacich s dodaním poukážok a DPH, ak je dodávateľ platcom DPH. Takto vypočítaná suma v EUR bude 
zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy a poplatky okrem provízie. V provízii dodávateľa sú zahrnuté všetky náklady 
dodávateľa a to najmä, ale nie výlučne vydanie, aktivácie, deaktivácie, blokovania, personalizáciu, priradenie poukážok a 
vedenie zamestnaneckých účtov ku kartám, dodanie do sídla objednávateľa, balenie, poistenie, storno poplatky za vrátenie 
alebo výmenu, distribúciu, dodanie na miesto plnenia, komunikácie s držiteľom karty (zasielanie SMS, a pod.) a všetky 
súvisiace náklady.

Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi rozpis štruktúry ceny vrátane všetkých poplatkov 
(výšky provízie v %, výšky provízie v EUR, príp. ďalšie poplatky) a DPH.
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Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 5 pracovných dní od uzatvorenia Rámcovej dohody.

Dodávateľ do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy na svojej webovej stránke vytvorí a objednávateľovi sprístupní 
profil/online prístup do systému na web stránke dodávateľa, prostredníctvom ktorého bude objednávateľ oprávnený zadávať:

a) Čiastkové objednávky pre vydanie nových kariet podľa potreby objednávateľa, ako aj komplexné spravovanie týchto kariet 
(blokovanie,zrušenie personalizáciu, priradenie poukážok a vedenie zamestnaneckých účtov k stravovacím kartám).

b) Čiastkové objednávky pre priradenie hodnôt  poukážok podľa potreby objednávateľa.

Dodávateľ do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy predloží aktuálny zoznam minim.20 zmluvných stravovacích zariadení 
a prevádzok (reštauračné zariadenia, bufety, pizzérie, stánky  rýchleho občerstvenia, jedálne, pekárne, obchody/reťazce s 
potravinami) v krajskom meste Košice a Košice-okolie, s ktorými má dodávateľ uzavretú platnú zmluvu o akceptovaní jeho 
kariet a poukážok.

Platnosť tejto zmluvy je 12 kalendárnych mesiacov od dňa uzavretia zmluvy alebo do vyčerpania zazmluvneného rámca podľa
zmluvy, resp. podľa toho čo nastane skôr.

Dodávateľ akceptuje úhradu poskytnutej služby formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry vystavenej 
dodávateľom a zaslanej objednávateľovi spolu s informáciou o hodnotách poukážok dodaných objednávateľovi (priradených k 
jednotlivým kartám zamestnancov a dodaných  poukážok) bez poskytnutia záloh alebo preddavkov. Splatnosť faktúry je 14 dní
od jej doručenia objednávateľovi.

Nedodržanie ktorejkoľvek uvedenej podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok a zakladá právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

Podmienky neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami obchodného zákonníka a ustanoveniami OPET.

Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzatvorením tejto Rámcovej dohody riadne oboznámil s funkčnou, technickou špecifikáciou 
predmetu zákazky a s osobitnými požiadavkami na plnenie predmetu zákazky.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Ulica: Ipeľská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2023 00:00:00 - 31.12.2023 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Cena celkom
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 131 664,46 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 131 664,46 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202214116

V Bratislave, dňa 22.11.2022 10:52:01

Objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Up Déjeuner, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202214116


Zákazka


Identifikátor Z202214116


Názov zákazky Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických
stravovacích kariet na rok 2023


Verejný detail
zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/333214


Dodávateľ


Obchodný názov Up Déjeuner, s. r. o.


IČO 53528654


Sídlo Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, 82101, Slovenská republika


Dátum a čas
predloženia 16.11.2022 14:25:00


Hash obsahu návrhu
plnenia xh6CrYGzBvMSa4cFXMQQky9sUd0HaYUwXEk2IX/d5Mo=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Popis stravovacej karty.pdf (Popis stravovacej karty)










poskytuje platobné riešenia a užitočné sociálne služby na národnej, regionálnej i lokálnej úrovni.



SKuPina uP (PrEdTým GrouPE ChèquE déjEunEr)



Záruka kvalitnej spolupráce



Cieľom skupiny Up je 



•	 poskytovať	inovatívne	a	vyvážené	riešenia	
spájajúce spoločnosti a jednotlivcov.



•	 podporovať	zdravšie	stravovanie,	kultúru,	
voľnočasové	aktivity	a	zodpovednú	
spotrebu.



•	 pomáhať	zamestnávateľom	efektívnymi	
riešeniami v oblasti stravovania, benefitov, 
tankovania a odmeňovania,



•	 prispievať	k	udržateľnej	spoločnosti,



•	 neustále	udržiavať	vysokú	kvalitu	svojich	
služieb, ktoré sú cetifikované normou kvality 
ISO 9001:2015.



Medzinárodné pôsobenie



Skupina	vznikla	v	roku	1964	vo	Francúzsku	a	je	etablovaná	
na	4	kontitentoch	v	28-mich	krajinách,	v	ktorých	pracuje	
približne	3500	zamestnancov	skupiny	Up.	



Nadačný	fond	skupiny	Up	podporuje	projekty	v	oblasti	
výživy,	vzdelávania,	ubytovania	a	zdravia.



5 miliónov kariet v obehu



•	 Viac	ako	800	000	akceptačných	miest	v	12	krajinách 
a takmer 10 000 na Slovensku



•	 Stravovacia	karta	skupiny	Up	sa	okrem	Slovenska	
používa	v	Belgicku,	Brazílii,	Francúzsku,	Taliansku,	
Španielsku,	Turecku,	Portugalsku,	Rumunsku,	
Českej	republike,	Poľsku	a	v	Mexiku



Žijeme v digitálnej ére, kde sa neustále všetko vyvíja. Nové technológie 
uľahčujú možnosti komunikácie a poskytujú veľa nových, nielen 
obchodných, príležitostí. A keďže naším dlhodobým cieľom je poskytovať 
služby, ktoré prinášajú pridanú hodnotu, transformovali sme papier na kartu. 



Ponúkame Vám nové, moderné, bezpečné, skladné, praktické, rýchle, 
ekologické a administratívne nenáročné prevedenie stravovacích poukážok.



STravovaCia KarTa uP



•	 Čipová	karta,	platná	3	roky



•	 umožňuje	bezkontaktné	aj	kontaktné	platby



•	 slúži	výlučne	na	zabezpečenie	stravovania



•	 Najnižšia	hodnota	platby	kartou	je	0,01	€



•	 Bezkontaktná	platba	až	do	výšky	50	€



•	 Karta	sa	vydáva	na	meno	zamestnanca	a	doručuje	zamestnávateľovi	alebo	
priamo	zamestnancovi



•	 Zamestnávateľ	si	pri	prvej	objednávke	karty	určuje	úroveň	jej	personalizácie:	
potlač	farebným	logom,	menom	firmy,	menom	zamestnanca











aKo KarTa funGujE?



Štandardné položky  
dotláčané čiernou farbou



číslo	karty



platnosť



meno držiteľa



zamestnávateľ	držiteľa



čip



CVV



miesto	pre	logo	zamestnávateľa



miesto	pre	čiarový	kód



1



2



3



4



5



6



7



8



01#
Objednávka kariet a kreditov



objednáte si karty a kredit, 
ktorý	je	pripísaný	na	účty	
zamestnancov



02#
Platba  



platba	v	prevádzke	–	kontaktná	
alebo	bezkontaktná



03#
Kontrola



každý	používateľ	si	môže	
skontrolovať	stav	prostriedkov	 
na karte na svojom účte,  
ako	aj	realizované	transakcie



04#
Objednávka kreditu



zamestnávateľ	doobjednáva	
kredity,	ktoré	sú	pripísané	 
na	účty	zamestnancov



Karta platí na území Slovenskej republiky, výhradne 
u obchodných partnerov Up Déjeuner. Pri strate, 
odcudzení alebo nájdení karty, ako aj v prípade 
potreby akýchkoľvek informácií kontaktujte:



Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava



02/ 32 55 35 65
info@up-dejeuner.sk
www.up-dejeuner.sk



Karta platí na území Slovenskej republiky, výhradne 
u obchodných partnerov Up Déjeuner. Pri strate, 
odcudzení alebo nájdení karty, ako aj v prípade 
potreby akýchkoľvek informácií kontaktujte:



Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava



02/ 32 55 35 65
info@up-dejeuner.sk
www.up-dejeuner.sk



Turádpracujem s.r.o. 



PLATÍ
DO 05/25



1234 5678 9123 4567



DEZIDER NEKEŠOVÝ 
Turádpracujem s.r.o. 



PLATÍ
DO 05/25



1234 5678 9123 4567



DEZIDER NEKEŠOVÝ 



1



6



3



7



2



8



4











Účet v zákazníckej zóne
•	 Umožňuje	zamestnávateľovi	manažovať	karty,	kredit,	



používateľov	a	objednávky



•	 Požiadať	o	dobropis



jEdnoduChé funGovaniE



•	 Karta	je	bezpečným	nosičom	elektronických	
stravovacích poukážok. Jej doručenie, denné 
používanie či vyradenie z používania je 
elektronicky ošetrené a sledované. 



•	 Platby	sú	overiteľné	24	hodín	7	dní	v	týždni



•	 Zabezpečený	on-line	priestor:	všetky	informačné	
toky	spojené	s	úhradami	a	prevádzkou	zákazníckej	
zóny	sú	chránené



•	 Distribúcia	elektronických	stravovacích	 
poukážok	-	kreditov	prebieha	on-line,	bez	
fyzického zásahu zamestnávateľa, preto toto 
riešenie prináša výraznú úsporu času ako 
na strane zamestnávateľa, tak i na strane 
zamestnanca



ÚSPorné riEšEniE



BezPečný systém



•	 Zamestnávateľ	jednorazovo	objedná	karty	 
a následne len doobjednáva kredit



•	 Všetky	úkony	spojené	s	kartou:	aktiváciu,	
deaktiváciu, blokovanie, požiadavky na vydanie 
novej karty je možné realizovať prostredníctvom 
modernej zákazníckej zóny



zóna Pre držiteľov karty
•	 Moja	karta	na	www.up-dejeuner.sk	slúži	pre	



zamestnancov	-	držiteľov	karty	na		kontrolu	pohybov	
na účte a operácie spojené s aktiváciou  
či	blokovaním	karty.











Existuje	viacero	spôsobov:



ako BudÚ zamestnanci 
kartou Platiť?



Bezkontaktne priložením 
karty (do 50 €)



Kontaktne zadaním  
PIN kódu



•	 Každý	zamestnanec	dostane	osobitne	zabalenú	
stravovaciu kartu



•	 Súčasťou	zásielky	bude	PIN	kód	a	informácie	 
o postupe aktivácie karty



•	 Zoznam	stravovacích	zariadení,	ktoré	kartu	 
akceptujú,	je	zverejnený	na	www.up-dejeuner.sk



•	 Používateľom	karty	je	k dispozícii	zákaznícka	zóna	
priamo	na	webe,	ktorú	môžu	používať	na	svojom	
počítači,	tablete,	či	mobile.



•	 K	dipsozícii	je	aj	mobilná	aplikácia	pre	kontrolu	zostatku	
na	účte	a	platby	mobilom	(pre	mobilné	zariadenia	 
so	systémom	Android	a	technológiou	NFC).



Infolinka: 02/ 32 55 35 45
www.seky.sk



čiPová karta na meno 
s vlastným Účtom



Pred prvým použitím treba kartu 
aktivovať, čo môže urobiť zamestnávateľ pre 
všetkých zamestnancov naraz, alebo si každý 



zamestnanec aktivuje kartu sám vo svojom 
účte používateľa



01#
každý zamestnanec 
má vlastný účet



02#
vždy	dostupná	on-line	
používateľská zóna



03#
infolinka a servisné 
služby k dispozícii



Stravovacia karta Up je akceptovaná  
v stravovacích zariadeniach označených  



nálepkou so symbolom bezkontaktnej platby .  
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