
    
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci 

 
 
Odberateľ: 
 Základná škola s materskou školou 
 Zastúpený :    Mgr. Šamaj Ján 
 Sídlo :    Ul. Gorkého 33 , 036 01  Martin 
 IČO :    37 811 894 
 DIČ :    2021673555 
 Kontaktné tel. číslo :  0908 946 020 
 Kontaktný mail :  samaj@zsgorkeho.sk 

 

 
(ďalej len odberateľ) 
 
a 
Dodávateľ: 
Gaya s.ro. 
Hviezdoslavova 23B 
03601 Martin  
IČO : 36430307 
DIČ: 2022003863 
IČ DPH: SK2022003863 
Bankové spojenie (TABA): 2628779397/1100 
(ďalej len „Dodávateľ“) 
 
(v ďalšom označovaní spoločne ako „strany tejto zmluvy“, „zmluvné strany“ alebo „účastníci“), 
 
sa ďalej uvedeného dňa, mesiaca a roku, na základe úplného a vzájomného konsenzu o všetkých nižšie 
uvedených ustanoveniach, dohodli na uzatvorení rámcovej zmluvy o obchodnej spolupráci v súlade 
s ustanovením § 11 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení noviel, § 269, ods. 2 a s 
použitím ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel: 

 
 
 

1. 
Predmet zmluvy 

1.1 
Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky predaja výpočtovej techniky , 
náhradnych dielov ,  tonerov  a ďalších tovarov, ktoré ponúka dodávateľ. 
1.2 
Dodávateľ sa zaväzuje predávať odberateľovi po dobu platnosti tejto zmluvy tovar podľa objednávok. 
1.3 
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi kúpnu cenu za tovar podľa objednávok  a to vo výške 
účtovanej podľa cenníka dodávateľa alebo podľa cenovej ponuky. 
Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy a podmienky ich obchodnej spolupráce sú vzájomne 
dohodnuté vo „Všeobecných obchodných podmienkach“ dodávateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy a sú zmluvným stranám známe. „Všeobecné obchodné podmienky“ dodávateľa sú 
medzi zmluvnými stranami dohodnuté ako vzájomne záväzné na predaj a kúpu tovaru 
uskutočňovaného medzi nimi na základe jednotlivých kúpnych zmlúv dohodnutých formou 
samostatných objednávok odberateľa potvrdených dodávateľom. 
 
 



2. 
Cena 

2.1 
Kúpne ceny tovaru sú uvedené v cenníku dodávateľa alebo je vopred dohodnutá podľa cenovej 
ponuky dodávateĺa , platného v deň podpísania tejto zmluvy, ktorý je odberateľovi známy. Počas 
platnosti tejto zmluvy môže dodávateľ zmluvné ceny navýšiť maximálne o 15%.   
 
 
 
 
2.2 
Ak sú ceny na trhu nižšie, než cena uvedená v cenníku dodávateľa i po prípadnom dohodnutom 
navýšení, dodávateľ a objednávateľ sú povinní určiť cenu najviac v sume priemeru medzi tromi 
najnižšími cenami zistenými na trhu.  
2.3 
Kúpne ceny tovaru podľa jednotlivých objednávok odberateľa potvrdených dodávateľom budú 
vypočítané dodávateľom vo výške účtovanej podľa cenníka alebo cenovej ponuky dodávateľa, platnej 
v deň vystavenia faktúry – daňového dokladu , prípadne výpočtom podľa ods. 2.2 tohto článku 
zmluvy. 

 
 

3. 
Dodacie podmienky 

3.1 
Pred podpisom faktúry je odberateľ povinný skontrolovať si tovar podľa predloženej faktúry. Ak údaje 
nesúhlasia, alebo je porušený či inak poškodený tovar, odmietne odberateľ zásielku ako celok alebo si 
ju ponechá s povinnosťou zaznamenať do faktúry. Faktúra je súčasťou zásielky. 
 
 

4. 
Platobné podmienky 

4.1 
Úhrada dodávky tovaru sa uskutočňuje prevodným príkazom. Detaily platobných podmienok sú 
uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach 

 
5. 

Záverečné ustanovenia 
5.1 
Odberateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol oboznámený so znením „Všeobecných 
obchodných podmienok“ dodávateľa a súhlasí s nimi. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmien svojich 
„Všeobecných obchodných podmienok“. V prípade takých zmien je dodávateľ povinný o zmenách 
odberateľa informovať. 
5.2 
V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú, alebo sa stanú neúčinné, zostávajú ostatné 
ustanovenia tejto zmluvy účinné. Strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenia tejto zmluvy 
ustanoveniami inými, účinnými, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedajú najlepšie obsahu 
a zmyslu ustanovení pôvodných, neúčinných. 
5.3 
Táto zmluva je platná počnúc dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, bola vyhotovená v dvoch 
exemplároch, oba majú rovnakú právnu záväznosť a je uzatvorená na dobu 36 mesiacov  
od 28. 1. 2015. 
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu. 
 
 
 



5.4 
Zmluvu je možné vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu. Výpovedná 
lehota začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Vypovedaním 
zmluvy sa nerušia záväzky, ktoré vznikli na základe skôr uzatvorených objednávok. 
5.5 
Pokiaľ nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak, právne vzťahy zmluvných strán sa riadia touto 
zmluvou a zmluvami na jej základe uzatvorenými, príslušnými ustanoveniami, hlavne zák. 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 
 
 
5.6 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je kópia výpisu z obchodného registra (živnostenského listu)  
a „Všeobecné obchodné podmienky“ dodávateľa. 
5.7 
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej 
vôli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho 
pripájajú zmluvné strany svoje podpisy. 
 
Prílohy :  
Výpis z obchodného registra (živnostenského listu) a Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa 
 
 
 
 
V  Martine, dňa    28. 1. 2015  V Martine, dňa 28.1.2015 
 
 
 Za odberateľa:  Za dodávateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 .........................................  ..................................... 
 Mgr. Ján Šamaj Ing . Richard Galčík  
 riaditeľ školy konateľ 


