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Rámcová zmluva o Obchodnei spoIu~ráci

Firma: FREE CLUB COMPANY s,r.o.
Sídlo: Hlavná 21,04001 Košice
iČo: 48170127
Zapísaná v obchodnom registri Košice 1 .

V zastúpení: Štefan Lukáč - konatel‘

(d‘ale len „Distribútor“)

a
Firma: Mestská informačná kancelária Poprad
Sídlo: Námestie sv. Egldia 43/86, 058 01 Poprad
IČO: 42381193
V zastúpení: Ing. Lucia Pitoňáková - rladiteľka

(ďalej len Dealer)

(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 ~ 269 ods. 2 a s použitím ustanovenia ~ 273 Obchodného zákonníka:

1.
Predmet zmluvy

1.1

Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky poskytovania kancelárskeho papiera
s reklamnou plochou, (na ktorom je zjednej strany reklamný priestor a na druhej prázdny priestor pre
kopírovanie a tlač Širokej verejnosti ktoré ponúka Distribútor dealerovi (ďalej len „papier) a ktoré budú
bližšie určené (hlavne čo do druhu, množstva, termínu dodávok) v samostatných objednávkach
Dealera potvrdených Distribútorom.

2.
Práva a povinnosti

2.1

Dealer sa zavŠzuje prijimať papier Distribútorovi Po dobu platnosti tejto zmluvy.

2.2

Dealer sa zavazuje papiere používat výlučne pre kopirovanie a tlač verejnosti po dobu celej reklamnej
karnpane. V prípade ak Dealer bude zneužívat poskytovanie papiera ktoré má zdarma na mé účely,
ako sú uvedené v tejto zmluve, nastáva zmluvná pokuta‘ v plnej výške Škody poškodených
(distribútora a inzerenta).



2.3

Detaily týkajúce sa povoleného množstva tlače pre Širokú verejnosť sú vzájomne dohodnuté vo
Všeobecných obchodných podmienkach‘ Distribútora, ktoré sú zverejnené na stránke

www.freeclubcopy.sk. (ods.7)

3.
Dodacie podmienky

3.1

Nebezpečenstvo Škody na papieri prechádza na Dealera v momente podpisu dodacieho listu. Pri
dodanl papiera dopravcom Distribútora nebezpečenstvo Škody na Tovare prechádza na Dealera
v mieste odovzdania tovaru uvedeného na dodacom liste. Ak miesto odovzdania papiera nie je v
nákladnom liste určené, prechádza nebezpečenstvo Škody na papieri na Dealera momentom
prevzatia Tovaru.

3.2

Pred podpisom je Dealer povinný skontrolovať si zásielku podľa priloženého dodacieho listu. Ak údaje
nesúhlasia, alebo je papier porušený alebo poškodený Dealer si zásielku ponechá ako celok alebo si
ju ponechá s povinnosťou zaznamenať do dodacieho listu ‘s výhradou“, a za účasti vodiča
skontrolovať Qbsah zásielky, hlavne množstvo a druh chýbajúceho alebo poškodeného papiera.
Výsledky prešetrenia zásielky musia byť bezodkladne zaznamenané plsomnou formou, Dodací list je
súčasťou zásielky a je uložený vo vnútri prepravného obalu. Dealer je povinný bezodkladne oznámiť
Distribútorovi nezrovnalosti zistené na zásielke. Distribútor je povinný oboznámiť Dealera
s nasledovným postupom.

3.3

Dodacím listom sa pre účely tejto zmluvy rozumie aj doručovacia listina pri dodaní zásielky expresným
dopravcom, prepravný list alebo inak označená listina o preprave tovaru.

3.4

Prvá dodávka papiera sa uskutočnl pri podpise rámcovej zmluvy O obchodnej spolupráci. Podpisom
zmluvy dealer zároveň potvrdzuje prevzatie papiera v počte kusov 250.

4.
Platobné podmienky

4.1

Distribútor počas platnosti tejto zmluvy dodáva papier dealerovi v dohodnutej cene 0,04 €/ks.
Distribútor platí dealerovi plnú čiastku Po dodaní papiera na základe vystavenej faktúry bankovým
prevodom na účet dealera vedený vo VÚB banke — IBAN SK14 0200 0000 0033 0415 0853.

5.
Zásady a neobchádzanle

5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú navzájom chovať a voči sebe vystupovať korektne a
dodržiavať pravidlá obchodnej etiky.



5.2

Zmluvné strany sa zavšzujú, že s neodvolateľnou plnou právnou zodpovednosťou zabezpečia
ochranu vzájomne poskytnutých obchodných informácii, to je adries, kontaktov, zdrojov zákazníkov a
plsomných dokumentov dotýkajúcich sa akýchkol‘vek spoločných obchodov.

5.3

Žiadna zo zmluvných strán nebude kontaktovať a vstupovať do rokovania, žiadať o zdroje informácii
alebo klientov druhej zmluvnej strany v akúkoľvek dobu a akýmkoľvek spÓsobom bez
predchádzajúceho písomněho alebo ústneho súhlasu strany, ktorá predstavuje menovaný zdroj alebo
klienta.

5.4

Zmluvné strany súhlasia a potvrdzujú, že zásady a podmienky, tejto zmluvy budů zahrňovať a viazať
všetkých spoločnikov, zamestnancov, klientov a obchodných partnerov zmluvných strán, za čo berú na
seba plnú právnu zodpovednosť tak, aby k pripadnému obchádzaniu (poškodeniu) nemohlo dĎjsť
prostrednictvom tzv. tretej strany.

5.5

Zmluvrié strany sa ďalej zaväzujú neobchádzať priamo alebo nepriamo 5 ciel‘om prekazit‘ platbu,
poplatky alebo provizie z akejkol‘vek obchodnej transakcie podIa tejto zmluvy, a akoukoľvek
korporáciou, partnerom alebo osobou individuálne spojenou s akýmkol‘vek obchodným pripadom,
projektom, opravou zmluvy, opŠtovným rokovanim, novým paralelným kontraktom (zmluvy alebo
dohody s treťou stranou — s vylúčenim predchádzajúcich kontraktov).

5.6 Ak niektorá Zo zmluvných strán poruši nedbalým alebo úmyselným konanim vyššie uvedené
zásady a podmienky, alebo svojim konanlm spósobí ich porušenie inou stranou, zaplatí poškodenej
strane všetky náklady a finančně straty, ďalej pohľadávku v maximálnej výške 500€, ktorú by
poškodená strana mohla zÍskať. V prípade, že bude začatě akěkol‘vek súdne konanie, aby vyjasnilo
alebo presadilo terminy tejto zmluvy, strana, ktorá dohodu porušila, ku zhora uvedenej náhrade zaplatl
aj poplatky súdneho konania a honoráre právnikov. Tieto pohľadávky sa v prlpade sůdneho konania
považujú za prioritně a sankcionovaná strana sa zavŠzuje podrobiť sa príslušnému donucovaciemu
výkonu práva.

6.
Záverečné a prechodné ustanovenia

6.1

V pripade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú, alebo sa stanů neúčinné, zostávajú ostatně
ustanovenia tejto zmluvy účinně. Strany sa zavŠzujú nahradiť neúčinné ustanovenia tejto zmluvy
ustanoveniami mými, účinnými, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedajú najlepšie obsahu a
zmyslu ustanoveni pĎvodných, neúčinných.

6.2

Táto zmluva je platná dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinná počnúc dňom nasledujúcim Po
dni jej zverejnenia na internetovej stránke dealera. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu akceptovanú oboma zmluvnými stranami.



6.3

Zmluvu je možně vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dóvodu.
Výpovedná lehota začína plynůť dňom doručenia plsomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

6.4

Dealer sa zaväzuje neprijať reklamný papier, ktorý bude poskytovať zdarma pre kopírovanie a tlač od
inej spoločnosti počas celej platnosti tejto zmluvy a počas nasledujúcich 24. mesiacov od ukončenia
platnosti tejto zmluvy. V pripade porušenia sa jedná o obchádzanie objednávateľa a tento bod sa ďalej
vzťahuje na bod 5.7.

6.5

Pokiaľ nie je v zmluve výslovne dohodnuté flak, právne vzťahy zmluvných strán sa nadia touto
zmluvou a zmluvnými dodatkami na jej základe uzatvorenými, prislušnými ustanoveniami slovenského
právneho poriadku, hlavne zák. Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnlka.

6.6

Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť priatel‘ským spósobom. Pokial‘ by
priatel‘ská dohoda v riešenl sporov nebola dosiahnutá, budú sa tieto spory nešit
pred príslušnými sůdnymi orgánmi.

6.7

Zmluvné strany si zmluvu prečltali, s jej obsahom sůhlasia a prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej
vĎli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podniienok.
Na dÓkaz toho pnipájajú zmluvné strany svoje podpisy.

V ___________ ‚dňa ____________

Mestská informačná kanceignia Poprao
‚ Nám. sv. Egfdia 43/86

! ‘~‘ 058 01 Poprad :~
/ lC0:42 381 193,.oi/j: 20 ~~i7~7

. . TE:IJFax +421 62 7~3~distribútor ‘ dealer


