
Čiastková zmluva č.
k Rámcovej dohode č. 2016-681-LZM

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
Sídlo: Tylova 21, 831 04 Bratislava
Zastúpený: PaedDr. Renáta Balážová
IČO: 30843251
DIČ: 2020872601
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN účtu: SK38 8180000000700047 1488
Tel: 02/44458729
(ďalej len "pristupujúci objednávatel"')

a
Poskytovateľ:

Názov: GGFS, s.r.o.
Sídlo: Sasinkova5, 811 08 Bratislava
Štatutárny zástupca: PhDr. Pavel Komomík, M.B.A. - konateľ
Splnomocnený k podpisu: Ing. Katarína Hrnčiarová, riaditeľka
IČO: 47079690
DIČ: 2023770892
IČ DPH: SK2023770892
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, ':.S.

Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l .,oddiel:
SRO vložka Č. 88116/8

(ďalej len "poskytovatel"')

(Objednávateľ a poskytovateľ spolu tiež ako "zmluvné strany")

Článok l
Preambula

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Čiastkovú zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania
súlade so zákonom Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") na predmet
zákazky "Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok" zverejnenej vo
vestníku verejného obstarávania číslo 16/2016 zo dňa 21.01.2016 pod značkou 1892-MS~'.
realizovanej ako nadlimitná zákazka podľa § 64 a nasl. zákona.

1.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil ponuku aj poskytovateľ, s ktorým bo.s
podpísaná Rámcová dohoda Č. 2016-681-LZM zo dňa 20.09.2016 (ďalej len "Rámcová dohoda").
V zmysle tejto rámcovej dohody zmluvné .trany uzavreli túto Čiastkovú zmluvu, na základ>
ktorej prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v súlade
s podmienkami upravenými Rámcovou dohodou.

Článok II
Ustanovenia o pristúpení

2.1 Pristupujúci objednávateľ sa oboznámil s obsahom Rámcovej dohody Č. 2016-681-LZM
uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákone Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení



neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") medzi objednávateľom, ktorým je
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 a poskytovateľom.

2.2 Podpísaním tejto čiastkovej zmluvy pristupujúci objednávateľ pristupuje k Rámcovej dohode.

2.3 Pristupujúci objednávateľ preberá práva a záväzky vyplývajúce z Rámcovej dohody.

Článokill
Osobitné ustanovenia

3.1 Predpokladaný počet poukážok, ktoré si pristupujúci objednávateľ objedná počas doby platnosti
tejto čiastkovej zmluvy je: 840 kusov v nominálnej hodnote 3,38 E (podľa potreby).

3.2 Presný počet poukážok, ktoré je poskytovateľ povinný dodať na určené miesto a v určenej leho e
bude stanovený v konkrétnej písomnej objednávke. Pristupujúci objednávateľ si vyhradzuje právo
neobjednať celý predpokladaný počet, resp. objednať väčší počet poukážok, než je predpokladaný
počet poukážok určený v bode 3.1 tohto článku.

3.3 Na základe ustanovenia čl. V bod 5.2.1 alebo bod 5.2.2 rámcovej dohody sa celková cena
poukážok podľa bodu 3.1 tejto čiastkovej zmluvy stanovuje na 2.839,20 E.

3.4 Pristupujúci objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu nominálnej hodnoty poukážok. V prípade
zmeny nominálnej hodnoty poukážky sa na základe výpočtu uvedeného v článku V rámcov j
dohody zmení aj cena jednej poukážky.

3.5 Miestom dodania poukážok je Tylova 21,831 04 Bratislava

3.6 Kontaktná osoba za pristupujúceho objednávatel'aje Andrea Šalkovičová

3.7 Kontaktná osoba za poskytovateľa je Jana Horváthová.

3.8 Pristupujúci objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť elektronicky objednávateľovi, ktorým
je Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovs á 16, 820 05 Bratislava 25, porušenie článkov III
a IV rámcovej dohody poskytovateľom.

Článok IV
Záverečné ustanovenia

4.1 Táto čiastková zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinno. ti
do vyčerpania predpokladaného počtu poukážok podľa bodu 3.1 tejto zmluvy najneskôr doby
platnosti Rámcovej dohody č. 2016-681-LZM

4.2 Táto čiastková zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súla e
so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4.3 Poskytovateľ berie na vedomie uzatvorenie tejto Rámcovej dohody s orgaruzacio i

v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ako orgánom verejnej
správy, ktorá v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k:
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov lzákon o slobode informácií! v znení
neskorších predpisov "čo nie je tajné, je verejné" a "prevažujúci verejný záujem
nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb" na základe dobrovoľnosti nad rámec
povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa
získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií, za účelom
zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a



na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných
dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné
tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania
transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas
sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

4.4 Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami rámcovej dohody, pokiaľ v tejto
čiastkovej zmluve nie je stanovené inak, ďalej ustanoveniami tejto čiastkovej zmluvy,
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. l, ktorou je fotokópia rámcovej dohody
s prílohami.

4.6 Táto čiastková zmluvaje vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní dva
rovnopisy dostane pristupujúci objednávateľ a tri rovnopisy poskytovateľ. Jeden
z podpísaných rovnopisov dohody o pristúpení je poskytovateľ povinný doručiť
objednávateľovi, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
25, do 10 dní od jej zverejnenia podľa bodu 4.2 tohto článku.

4.7 Čiastkovú zmluvu je možné meniť, upravovať alebo dopÍňať iba písomnými a očíslovanýrni
dodatkami, ktoré sa po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami stávajú jej neoddeliteľnou
súčasťou.

4.8 Zmluvné strany prehlasujú, že si čiast ovú zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že
čiastková zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu sjej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 23. ll. 2016 V Bratislave, dňa 23. ll. 2016

•



PLNOMOCENSTVO

Podpísaná spoločnosť

GGFS s.r.o., so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47 079 690, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č. 88116/B, zastúpená PhDr. Pavlom
Komorníkom, M.B.A., konateľom (ďalej len "splnomocnitel"')

týmto podľa § 23 v spojení s § 31 až 33 Občianskeho zákonníka, § 24 Občianskeho súdneho poriadku
a § 17 Správneho poriadku

splnomocňuje

splnomocnenca: Ing. Katarínu Hrnčiarovú, dátum narodenia: 21.12.1976 v Martine, rodné číslo:
766221/7926, trvale bytom: Orechová 10, 900 31 Stupava, Slovenská republika (ďalej len
"splnomocnenec"),

na zastupovanie splnomocniteľa a na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov v mene a na
účet splnomocniteľa v súvislosti s uzavretím Čiastkovej zmluvy k Rámcovej dohode č. 2016-681-
LZM uzavretej v Bratislave dňa 20.9.2016 medzi splnomocnitel'om ako poskytovatel'om
a Bratislavským samosprávnym krajom, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25,
IČO: 36 063 606 ako objednávatel'om, a to s každou tret'ou stranou, ktorá v zmysle uvedenej
Rámcovej dohody je oprávnená pristúpit' k Rámcovej dohode uzavretím Čiastkovej zmluvy
k Rámcovej dohode.

V Bratislave, dňa tJ, le ?elb

(

GGFS s.r.o.
PhDr. Pavel Komorník, M.B.A., konatel'

Plnomocenstvo prijímam.

V Bratislave, dňa ((
~

Ing. Katarína Hrnčiarová /
•



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: PhDr. Pavel Komorník M.B.A.,
dátum narodenia 20.6.1975, r.č. 750620/7940, bytom Bratislava - Lamač, Havelkova 2825/8, Slovenská
republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad
totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria alalebo číslo: EB456611. ktorý(á) podpis na listine uznal(a)
za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 759104/2016.

Bratisl va dňa 6.10.2016

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

JUDr. Ondrej Ďuriač
notár

Osvedčujem, že táto úplná kópia listiny pozostávajúca z l listu / 2 strán
doslovne súhlasí s jej úplným originálom pozostávajúcim z l listu / 2 strán.
V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vsuvky, alebo škrty, ktoré by
mohli oslabiť jej hodnovernosť.

Na odpise neboli vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.
Podľa § 57 ods. 3 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
v znení neskorších predpisov notár vykonaním úkonu neosvedčuje
pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

V Bratislave, dňa 14.10.2016 /'

ŕ'd.?~';;:;cZ/
Dana Babaríková

zamestnanec poverený notárom
JUDr. Ondrejom Ďuriačom

so sídlom Rajská 3, Bratislava

•


