
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

uzatvorená podl'a ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

l. Zmluvné strany:

Kupujúci:

základná umelecká škola
Bernolákova 3

908 51 Holíč
lČo: gzsgg+gz
DlČ:2O2L63622
Zastúpená: Peter Kovárik, riaditel'
(d'alej len,,kupujúci")

a

Predávajúci:

Jane Krajčírstvo
Moyzesová 670121,

90851 Holíč
tčo: ggo+zs+s

Zastúpená: Jana Darážová, konatel'
(d'alej len,,predávajúci")

ll. Predmet zmluvy

L. Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky predaja metrážových
látok, galantérie a iného spotrebného materiálu, ktoré ponúka predávajúci na základe
objednávok, ktoré vystaví kupujúci písomnou alebo emailovou formou za ceny na
ktorých sa dohodli zmluvné strany / vid'príloha tejto zmluvy/,

2. Predávajúci sa zavázuje dodávať kupujúcemu aj iný tovar, ktorý nie je uvedený
v prílohe rámcovej zmluvy. V tomto prípade objednávatel' - kupujúci uvedie
predávajúcemu požiadavku a objednávku na iný tovar s uvedením špecifikácie
a množstva na základe ktorej predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku.
V prípade odsúhlasenia cenovej ponuky kupujúci zašle predávajúcemu záváznú
emailovú alebo písomnú objednávku, ktorá sa jej akceptáciou zo strany kupujúceho
stane súčasťou tejto zmluvy.



lll. Dodacie a platobné podmienky

Predávajúci sa zavázuje dodať predmet zmluvy podl'a článku ll. tejto zmluvy na
základe písomnej objednávky kupujúceho. Miesto a lehota dodania tovaru budú
určené individuálne na základe danej objednávky. Ak miesto dodania nebude bližšie
určené, miesto dodania bude Základná umelecká škola, Bernolákova 3, 908 51 Holíč.
Množstvo tovaru predmetu bude spresnené objednávkami zo strany objednávatel'a
t.j. kupujúceho.
Cena tovaru bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NRSR č.

t8/t996Z.z, o cenách. Cena tovaru bude vrátane DPH vo výške platných predpisov.
Cena tovaru zahřňa aj dopravu do miesta dodania a uloženie tovaru na miesto
určenia.
Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdať nasledovné doklady:
daňový doklad (faktúra) a dodacie listy.
Lehota splatnosti faktúry je 74 dní odo dňa jej doručenia. Deň úhrady sa považuje
deň odoslania príslušnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

lV. Možnosť a úpravy ceny

1. Cenu tovaru je možno meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich
zo všeobecne závázných právnych noriem, napr. zmena daňových odvodov, zmien
DPH a to formou priložených aktuálnych cenníkov, platných v čase predaja,
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.

2, Úpravy ceny tovaru sú možné len po zvýšení príp. znížení nákladov predávajúceho
súvisiacich s dodávaným sortimentom tovaru,

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

L Predávajúci je povinný dodať daný predmet kupujúcemu v požadovanom rozsahu
a množstve v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite.

2. Kupujúcije povinný v dohodnutom termíne a čase prevziať objednaný tovar. Vykonať
kontrolu tovaru, reklamáciu móže kupujúci uplatniť do termínu stanoveným
zákonom.

3. Kupujúci uhradí faktúry v dohodnutých lehotách a v správnej výške.
4. Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predmetu dňom prevzatia tovaru.

Vl. Trvanie a ukončenie zmluvy

L, Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dóvodu nedodržania akosti,
štruktúry alebo množstva tovaru, špecifikovaného objednávkou, pokial'sa zmluvne
strany nedohodli inak.

2, Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosťou od L,!,2OL5, ktorému bude predchádzať zverejnenie zmluvy. Trvanie
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zmluvy sa uzatvára na dobu určitú do 3I.í2.2018 alebo do vyČerPania ČiastkY

finančného limitu 19 999 eur.

3. pred uplynutím dojednanej doby je možné túto zmluvu ukončiť písomnou formou

zmluvných strán alebo písomnou rnýpovedbu jednej zo zmluvných strán s rnýPovednou

lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoved'doruČená druhej

zmluvnej strane.

vl!. záverečné ustanovenia

L. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť urobené písomnou formou s PodPismi

oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. To isté platí aj pre Zmenu tohto

ustanovenia o písomnej forme.

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní dostane

kupujúcijeden a predávajúci jeden exemplár,

3. súčasťou tejto zmluvy je jej príloha _ zoznam tovaru a cenník.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, ČÍm

to potvrdia svojím podpisom.

V Holíči dňa: 22.L2.2OL4


