Rámcová zmluva o poskytnutí obchodnej
platformy a inkase pohľadávok
uzatvorená v zmysle ust. §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka
Č. Zmluvy:
(„Zmluva“)
I.
Zmluvné strany:
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
IČO:
So sídlom:
Zapísaná:
Číslo účtu:

GAMI 5, s.r.o.
46 442 995
Panenská ulica 13, 811 03 Bratislava, SR
v obchodnom registri OS Bratislava I, Odd. Sro, vložka
č. 106576/B
SK0311000000002924868028

Záujemca:
Meno a priezvisko/firma:
IČO:
Bydlisko/miesto podnikania:
Číslo účtu:
II.
Predmet Zmluvy
1.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Záujemcovi
obchodnú platformu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, zmluvy o poskytnutí služieb, zmluvy
o dielo resp. iných zmluvných typov na využitie služieb alebo kúpu tovaru (ďalej len
„zmluva“), ktorý ponúka Záujemca v rámci tzv. mikropráce a vyvíjať činnosť smerujúcu
k vytvoreniu čo najväčšieho počtu príležitostí na uzatváranie daného typu zmlúv so
záujemcom.
2.
Poskytovateľ bude pre záujemcu vyvíjať predmetnú činnosť a vytvárať
príležitosti na uzatvorenie zmlúv prostredníctvom obchodnej platformy - internetového

portálu www.jaspravim.sk („jaspravim“), na ktorom po zaregistrovaní sa Záujemcu
a podpise tejto Zmluvy, uverejní ponuku služieb/tovarov Záujemcu podľa podmienok,
požiadaviek a rozsahu stanoveného Záujemcom. Za túto činnosť sa Záujemca zaväzuje
zaplatiť Poskytovateľovi odmenu vo výške a podľa pravidiel ustanovených v tejto
Zmluve.
3.
Činnosť Poskytovateľa bude spočívať i v ďalších činnostiach Záujemcu ako
napríklad (nie však výlučne) zabezpečenie propagácie jaspravim, atraktívneho vzhľadu
jaspravim, návštevnosti jaspravim, vo vystavovaní faktúr v mene Záujemcu a pod.,
ktorých cieľom bude naplniť predmet tejto Zmluvy t.j. vytvoriť podmienky pre
uzatvorenie zmluvy, zoznámenie a komunikáciu Záujemcu s tretími subjektmi, ktoré
prejavia o služby/tovary Záujemcu záujem, (ďalej len „kupujúci“).

III.
Vymedzenie ponúkaných služieb/tovarov
1.
Záujemca bude ponúkať prostredníctvom portálu jaspravim rôzne služby
a tovary, ktorých obsah, množstvo a cena je výlučne v kompetencii Záujemcu.
2.
Záujemca si vytvorí na internetovom portáli jaspravim profil s užívateľským
menom („profil“), pod ktorým bude môcť predmetné tovary/služby inzerovať. Záujemca
berie na vedomie, že Poskytovateľ má po celý čas trvania spolupráce na základe tejto
Zmluvy právo neobmedzeného prístupu a kontroly profilu Záujemcu. („ponúkaná
služba/tovar“ v príslušnom gramatickom tvare)
3.
Záujemca stanoví pre každú službu/tovar cenu vrátane DPH ak je platcom DPH,
pričom v prípade ak je na poskytnutie služby/tovaru potrebné fyzické doručenie
tovaru/služby kupujúcemu poštou, uvedie Záujemca v ponuke zároveň i cenu
poštovného vrátane DPH.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
Záujemca je povinný poskytnúť Poskytovateľovi údaje potrebné k vytvoreniu
profilu Záujemcu na jaspravim minimálne v rozsahu požadovanom internetovým
portálom
jaspravim
a taktiež
fakturačné
údaje
v rozsahu
meno
a priezvisko/názov/obchodné meno; bydlisko/miesto podnikania/sídlo; dátum
narodenia/IČO; DIČ; IČ DPH, číslo bankového účtu. V prípade neposkytnutia potrebných
údajov je Poskytovateľ oprávnený zadržať výplatu odmeny Záujemcovi až do dodania
všetkých potrebných údajov.
2.
Z dôvodu právnej istoty zmluvné strany vyhlasujú nasledovné:
• vlastníkom internetovej stránky (portálu/domény) www.jaspravim.sk
a všetkých autorských práv k nej je Poskytovateľ,

• za obsah, cenové podmienky a kvalitu ponúkanej služby/tovaru zodpovedá
výlučne Záujemca. Poskytovateľ poskytuje len priestor na prezentáciu
služby/tovaru Záujemcu a prostredníctvom tohto priestoru mu umožňuje
skontaktovať sa s potenciálnymi kupujúcimi.
3.
Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o podmienkach vzájomnej
spolupráce, najmä o výške odplaty – odmeny za služby poskytnuté na základe tejto
Zmluvy Záujemcovi.
4.
Záujemca nie je oprávnený určovať Poskytovateľovi akékoľvek požiadavky na
vizuálnu stránku alebo funkčnosť portálu jaspravim. Je výlučne na vôli a obchodnej
stratégii Poskytovateľa akým spôsobom bude službu/tovar Záujemcu prostredníctvom
stránky jaspravim ponúkať a popularizovať.
5.
Záujemca berie na vedomie, že službu/tovar, ktorú ponúka nesmie byť hanlivého
alebo urážlivého charakteru, nesmie podnecovať k násiliu a nenávisti k inej rase alebo
národu prípadne etnickej skupine resp. iným spôsobom narúšať verejný poriadok,
ohrozovať mravnosť a povesť stránky jaspravim. O tom či Záujemca porušuje toto
ustanovenie rozhoduje výlučne Poskytovateľ a tento je oprávnený jeho konto v takomto
prípade zablokovať a spoluprácu so Záujemcom bez práva na náhradu škody
a akýchkoľvek nákladov prerušiť resp. ukončiť. Záujemca zároveň potvrdzuje, že je
vlastníkom alebo oprávneným užívateľom povolení, licencií resp. všetkých práv (vrátane
autorských) ktoré sa k ponúkanej službe/tovaru viažu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí
porušenie predošle uvedeného, má právo si od Záujemcu uplatňovať prípadnú škodu
ktorá mu porušením daného záväzku vznikne.
6.
Poskytovateľ má na základe tejto Zmluvy právo zaradiť ponúkanú službu/tovar
do databázy zverejnenej v informačnom systéme/na portáli Poskytovateľa. Zároveň
umožňuje realizovať inzerciu v tlačových a elektronických médiách či už priamo
služby/tovaru alebo informačného systému/ portálu na ktorom sa tovary/služby
ponúkajú. Rovnako môže poskytovateľ ponúknuť tovar/službu v rámci spoločnej
spolupráce aj iným spoločnostiam. Databáza je vedená na portáli jaspravim.sk, ktorý je
prevádzkovaný Poskytovateľom. Záujemca berie na vedomie, že služba/tovar je
ponúkaná na predaj aj spolu inými službami/tovarmi (i totožného charakteru iných
dodávateľov), ktorých predaj zabezpečuje Poskytovateľ.
7.
Záujemca je povinný oznamovať Poskytovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre
neho rozhodujúci význam pre uzavretie zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo
takáto skutočnosť nastane.
8.
Poskytovateľ je povinný pre potreby Záujemcu uschovať doklady, ktoré
nadobudol v súvislosti so svojou činnosťou vykonávanou podľa tejto Zmluvy, a to po
dobu, po ktorú tieto doklady môžu byť významné pre ochranu záujmov Záujemcu.
9.
Záujemca je povinný konať vo vzťahoch k Poskytovateľovi poctivo a v dobrej
viere, poskytovať mu potrebné údaje a informácie a obstarať mu nevyhnutné informácie
a doklady na uzavretie zmluvy a to najmä: komunikovať na portáli jaspravim.sk
v stanovených lehotách aby došlo k úspešnému dodaniu tretej osobe.
10.
Záujemca je povinný umožniť obhliadku služby/tovaru tretím osobám pokiaľ je
to nevyhnutné k uskutočneniu predaja.

11.
Záujemca splnomocňuje týmto Poskytovateľa na prijímanie vecí a písomností
potrebných na uzavretie zmluvy.
12.
Záujemca je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o tom, že prijal,
odmietol alebo neuskutočnil obchod, pri dojednávaní ktorého spolupôsobil
Poskytovateľ, a to v prípade odmietnutia spolu s dôvodom, ktorý ho k tomu viedol.

V.
Odmena a jej úhrada
1.
Za splnenie predmetu podľa tejto Zmluvy má Poskytovateľ nárok na odmenu vo
výške 12% z ceny služby/tovaru, za ktorú bude služba/tovar predaná kupujúcemu.
K výške odmeny Poskytovateľa bude účtovaná DPH vo výške aktuálnej v čase jej
fakturácie. Poštovné nepatrí do odmeny Poskytovateľa a prináleží v celej výške
Záujemcovi. Odmena Poskytovateľa zahŕňa aj náhradu nákladov, ktoré mu vznikli
činnosťou vykonávanou podľa tejto Zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany písomne
nedohodnú na niečom inom.
2.
Ak Poskytovateľ bude schopný predať službu/tovar kupujúcemu za vyššiu cenu
ako požaduje Záujemca a ako je uvedená v článku III. tejto Zmluvy, 50% rozdielu medzi
skutočnou cenou a Záujemcom požadovanou cenou sa pripočíta k odmene
Poskytovateľa, pričom nárok Poskytovateľa na odmenu so Záujemcom požadovanej
ceny týmto nie je dotknutý a záujemca je povinný túto skutočnú cenu akceptovať ak
dosahuje minimálne výšku ním požadovanej ceny uvedenej v článku III. tejto Zmluvy.
3.
Záujemcovi vzniká nárok na odmenu až momentom kedy Záujemca kupujúcemu
službu/tovar dodá pričom podmienky výplaty odmeny sa spravujú technickými
pravidlami uvedenými v časti „Výber odmeny (zárobku) za dodané služby a produkty“
všeobecných obchodných podmienok („VOP“) uverejnených na jaspravim.sk V prípade
ak sa technické podmienky výplaty odmeny stanovené vo VOP zmenia, budú sa zmluvné
strany vždy spravovať aktuálnym znením VOP uverejneným na jaspravim.
4.
Poskytovateľovi vzniká nárok na odmenu momentom kedy Záujemca
kupujúcemu službu/tovar dodá.
5.
Odmena za predaný tovar/službu bude Záujemcovi uhradená prostredníctvom
bankového účtu Poskytovateľa. Podpisom tejto Zmluvy Záujemca dáva Poskytovateľovi
súhlas na inkaso pohľadávok Záujemcu v jeho mene t.j. prijímanie všetkých platieb od
kupujúcich za tovar/službu poskytnuté Záujemcom kupujúcim predané
prostredníctvom stránky jaspravim kedykoľvek v budúcnosti. Pred vystavením každej
faktúry si zmluvné strany vzájomne odsúhlasia výšku fakturovanej sumy. Notifikáciu
o vystavení faktúry zašle Poskytovateľ Záujemcovi prostredníctvom emailu okamžite po
jej vystavení a Záujemca má následne možnosť si faktúru stiahnuť na portáli jaspravim,
k čomu mu Poskytovateľ poskytne všetky potrebné prístupové údaje. Zmluvné strany
vyhlasujú že táto Zmluva je právnym základom pre vystavenie akýchkoľvek/všetkých
faktúr za službu/tovar poskytnutý Záujemcom kupujúcemu v budúcnosti, počas celej
doby trvania tejto Zmluvy/spolupráce zmluvných strán.

6.
Zo zinkasovanej kúpnej ceny je Poskytovateľ oprávnený si jednostranne
započítať (stiahnuť) výšku odmeny ktorá mu prináleží podľa tejto Zmluvy a Záujemcovi
poslať na jeho bankový účet už len rozdiel medzi kúpnou cenou a odmenou
Poskytovateľa a to najneskôr do 14 dní odo dňa kedy Záujemcovi vznikne nárok na
odmenu.
7.
Podpisom tejto Zmluvy dáva Záujemca Poskytovateľovi zároveň súhlas na
vystavenie faktúry kupujúcemu v jeho mene, pričom za účelom sa Záujemca zaväzuje
poskytnúť Poskytovateľovi všetky fakturačné údaje v zmysle príslušných právnych
predpisov a bezodkladne písomne mu oznamovať všetky zmeny týchto údajov.
V prípade ak Záujemca túto povinnosť poruší, Poskytovateľ je oprávnený túto Zmluvu
ukončiť a platby za predaný tovar/službu prijať na vlastný účet a vo vlastnom mene.
Zmluvné strany z dôvodu právnej istoty vyhlasujú, že za termín dodania služby alebo
tovaru je deň vystavenia faktúry.

VI.
Trvanie a zánik Zmluvy
1.
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2.
Túto Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, Zmluva sa
ukončuje dňom nasledujúcim po doručení písomnej výpovede na adresu druhej
zmluvnej strany uvedenú v hlavičke tejto Zmluvy.
VII.
Záverečné ustanovenia
1.
Písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v tejto zmluve a považujú sa za
doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať alebo uplynutím odbernej lehoty.
2.
Záujemca poskytuje podpisom tejto zmluvy súhlas na správu,
spracovanie, použitie a uchovanie svojich osobných údajov chránených podľa zákona č.
122/2013 Z. z., pričom sa Poskytovateľ zaväzuje všetky osobné údaje použiť len na svoje
evidenčné úkony najmä v informačnom systéme a na úkony potrebné na realizáciu
požadovaného obchodu. Predmetné osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím
osobám zainteresovaným na realizácii predmetu Zmluvy. Poskytnutie údajov je
dobrovoľné a bez dôsledkov. Súhlas platí po dobu trvania zmluvných vzťahov
vyplývajúcich z tejto zmluvy ako i po dobu 1 roku od ich skončenia.
3.
Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva má rámcový charakter t. j.
rámcovým spôsobom upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo všetkých
vzťahoch, ktoré medzi nimi vzniknú a že akékoľvek odlišnosti môžu byť medzi
zmluvnými stranami dohodnuté v písomnej forme.
4.
Práva o povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia prioritne („VOP“), ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, a to vždy ich aktuálnym znením a
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Poskytovateľ je
oprávnený meniť VOP a ich aktuálne znenie vždy uverejní na internetovom portáli

jaspravim. V prípade ak Poskytovateľ vykoná zmenu vo VOP, o každej zmene zašle
Záujemcovi písomnú notifikáciu emailom. Záujemca vyhlasuje, že s VOP sa pred
podpisom tejto Zmluvy oboznámil, ich ustanoveniam porozumel a akceptuje ich bez
výhrad.
5.
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými
stranami. V prípade, ak bude táto zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov
elektronickej komunikácie, Záujemca si je vedomý, že stlačením tlačidla na webovom
sídle predávajúceho s označením „Súhlasím s rámcovou zmluvou“ záväzne vyjadruje
svoj súhlas s obsahom Zmluvy (akceptuje návrh Poskytovateľa na zatvorenie Zmluvy),
potvrdzuje že sa s ňou oboznámil vrátane povinnosti zaplatiť za služby Poskytovateľa
podľa tejto Zmluvy dohodnutú odplatu a prejavuje tak svoju vôľu byť Zmluvou viazaný.
Stlačením tlačidla „Súhlasím s rámcovou zmluvou“ je Zmluva uzatvorená a Záujemca
udeľuje Poskytovateľovi súhlas na začatie poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy.
Záujemca má v zmysle článku VI. Zmluvy právo kedykoľvek túto Zmluvu vypovedať.
6.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, ich vôľa
je slobodná a vážna, ustanovenia Zmluvy určité a zrozumiteľné, nebola uzatvorená
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju uzatvárajú.

V Bratislave, dňa

V

, dňa

...................................................
Poskytovateľ
GAMI5, s.r.o.

...................................................
Záujemca (Meno a Priezvisko/Firma)

