
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci 

Uzatvorená medzi týmito  zmluvnými stranami 

 

1.  Objednávateľ :        Stredná odborná škola obchodu a služieb  

                                 T.Vansovej č. 2 
                                 955 01   Topoľčany 
 
                                zastúpenie :    Mgr. Milan Naňo  -   riaditeľ 
 
                               IČO:  893480                  DIČ :  202419665 
             
                               Bankové spojenie:   
 
                                                                                                          /  ďalej len objednávateľ / 
 
A  
 
2. poskytovateľ :    AXALNET, s.r.o. 
 
                              P.Mudroňa 2,  955 01  Topoľčany 
 
                             zastúpenie : ............................... 
 
                            IČO :  36549096               DIČ :  2020138659 
 
                            Bankové spojenie :  
 
                                                                                                   /  ďalej len poskytovateľ /  
                                                                                                       
    

                                                                          

                                                                           Preambula 

Zmluvné strany na základe predloženej cenovej ponuky uzatvorili  rámcovú  zmluvu o obchodnej 
spolupráci v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a s použitím ustanovenia § 273 Obchodného 
zákonníka. 
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1. 
Predmet zmluvy 

1.1.  Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky predaja výpočtovej techniky a  
ďalších tovarov, ktoré ponúka poskytovateľ, ako aj podmienky prevodu užívacích práv (licencie) k 
tovaru, ktoré majú charakter software , ako aj poskytovanie servisních služieb v rámci tejto zmluvy.   

 

                                                                                                  2. 

                                                            Cena tovaru  a zmluvné  obdobie  
 
1.1.   Cena za poskytované služby je stanovená zhotoviteľom v  súlade so zákonom č. 18/1996  Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov  a vyhláškou  MF SR č. 87/1996 Z.z. 
 
1.2.   Kúpne ceny tovaru a poskytovaných služeb  sú ceny zmluvné a budú vypočítané  vo výške 
predloženej cenovej ponuky na předmet zákazky.  Cenová ponuka tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. 

1.3.   Zmluva sa uzatvára na obdobie  36 mesiacov,  a to so začiatkom 1.3.2012 a koncom  dňa   
31.01.2015. 
 

3. 
Dodacie podmienky 

1.1.  Predmet zákazky  bude dodávaný na základe telefonických alebo emailových  objednávok  zo 
strany odjednávateľa. Na dodaný tovar bude vystavený dodací list , pri  vykonaní  požadovaných 
služieb to bude pracovný protokol. 

1.2.  Pri dodávkach tovaru je odjednávateľ  povinný  skontrolovať obsah dodávky , hlavne množstvo a 
druh a na chýbajúci alebo poškozený tovar ihned upozorní poskytovateľa.  

 

4. 
Platobné podmienky 

1.1.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar a poskytnutie predmetnej služby  
poskytovateľovi na základe vystavenej faktúry bezhotovostným stykom, a to  formou prevodu 
finančných prostriedkov objednávateľa  na bankový účet poskytovateľa. 
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1.2.      Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Objednávateľ ju obdrží po 
uskutočnení  dodania predmetu zákazky. Faktúra je splatná v lehote 21 dní  od jej vystavenia  a za 
vysporiadanú sa považuje prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet 
poskytovateľa. 
    
 
 
                                                                                     5. 
                                             Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1.1.  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi 

usta- 
noveniami Obch.zákonníka . 

 
1.2.  Zmluvu je možné meniť alebo doplňať len formou písomných dodatkov odsúhlasených oboma 

stranami. 
 
1.3.   Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých po 2 obdrží  objednávateľ  a jeden exemplár 

posky- 
tovateľ. 

 
       1.4   Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Účinná je dňom nasledujúcim po 
dni zverejnenia na web stránke organizácie.  

 
          1. 5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia a na znak  toho 
ju podpisujú. 

 
 
 
 
 
V Topoľčanoch, dňa ............................. 
 
 
 
 
 
 
.........................................................................                      ...................................................................  
 
                    Objednávateľ                                                                   Poskytovateľ 


