
Rámcová kúpna zmluva Č. 21 OZRZOI 00000040
O dodávkach tovaru a služieb

I. Zmluvné strany:

Predávajúci:
Názov: MURAT, s.r.o. tel:033 6481 151-1 54
Sídlo: Bratislavská 87,90201 Pezinok fax:033/6423672,6481119
OR: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13663/B
Zodpovedná osoba: Magdaléna Holčiková, obchodný riaditeľ E-mail: odbvt&~murat sk

Ing. Miroslav Holčík, konater spoločnosti E-shop: eshop.murat.sk
IČO: 31 431 852
IČ pre DPH: 51(2020359858
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: 51(12090000000000 1922 3247

Kupujúci:
Názov: Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. tel.: 00421 948 073 770
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom E-mail: socialnypodnik@kalna.eu
OR: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 39923/N
Zodpovedná osoba: Mgr. Ivana Tóthová, konateľ spoločnosti
IČO: 50102419
IČ pre DPH: 51(2120172802
Banka: ČSOB, as.
Číslo účtu IBAN: SKal 7500 0000 0040 2775 5487

II. Predmet zmluvy
1. Predmetom plnenia - zmluvy je dodanie tovaru Kupujúcim Predávajúcemu a závázok Predávajúceho zaplatiť

Kupujúcemu kúpnu cenu tovaru. Tovarom sa rozumie najmá: káblový materiál a prislušenstvo, elektroinštalačný
materiál, prístroje, svietidlá a svetelné zdroje, pripadne iný tovar špecitikovaný jednotlivými objednávkami alebo
požiadavkami Kupujúceho, potvrdenými Predávajúcim.

III. Miesto pinenia
1. Miesto plnenia zmluvy je podľa určenia Kupujúceho ktorékoľvek miesto na území Slovenskej republiky

a s písomným sůhlasom Predávajúceho tiež územie Českej republiky. Cena za prepravu, dodanie tovaru, je
stanovená vo všeobecných obchodných podmienkach a Cenniku dopravy Predávajúceho. Cennik dopravy je
umiestnený na webovej adrese: httns://www.murat.sklstranka/donrava-a-olatba

IV. Cena a platobné podmienky
1. Cena tovaru, ktorý je predmetom kúpy, je stanovená v aktuálnom cenniku produktového portfůlia Predávajúceho na

dané obdobie. Zmluvné strany si mbžu dohodnúť zľavy z ceny a ině výhody/benefity, ktoré ponúka Predávajúci, ako
aj dobu splatnosti Predávajúcim vystavených faktúr. Dohodnutě obchodně podmienky můžu byť aktualizované
pisomne formou dodatku k tejto rámcovej zmluve. Kupujúci rovnako vyjadruje súhlas s elektronickým zasielanim
daňových dokladov (faktúr) na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny ceny ponúkaného tovaru. V pripade pochybnosti je rozhodná
vždy cena uvedená v potvrdeni objednávky Predávajúcim, pripadne Predávajúcim vyhotovená individuálna cenová
ponuka. Aktuálny cennik tovaru je spravidla zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho, w~w murat sk.

3. Akékoľvek dodatočné zľavy z ceny, úpravy ceny na základe skonta alebo poskytnutého bonusu budú poskytnuté
formou finančného vyrovnania v zmysle ~25 odst.6 zákona č. 222/2004 Z. z. zákona o dani z pridanej hodnoty.

V. Dohodnuté podmienky
1. Predávajúci sa touto zmluvou zavázuje Kupujúcemu dodať objednaný tovar zo svojej ponuky a poskytovať služby

podľa svojich Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú aktuálne zverejnené na internetovej stránke
www.murat.sk, pokial‘ nie je touto zmluvou dohodnutý odlišný postup.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Všeobecných obchodných podmienok, ktorých platné znenie
je zverejnené na internetovej stránke m mura sk a taktiež sú rovnako k dispozicií v sidle Predávajúceho.

3. Predávajúci sa touto zmluvou zavázuje dodávať tovar a služby do výšky kreditu dohodnutého v dodatku tejto
zmluvy. Kredit určuje maximálny súčet zostatku, tzv. ‚zápomé saldo konto‘ na neuhradených faktúrach (bez ohradu
na ich splatnosť) vystavených Predávajúcim Kupujúcemu. Výška kreditu je vyhodnocovaná priebežne a vždy na
začiatku roka je uvedená v dodatku na nasledujúce obdobie.

4. Kupujúci sa touto zmluvou zavázuje na základe svojej pisomnej objednávky tovar od Predávajúceho prevziať
a zaplatíť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu v dobe splatnosti príslušnej faktúry. PokiaV si Kupujúci nesplní



povinnosť uhradiť faktúru v stanovenej dobe jej splatnosti, je Predávajúci oprávnený zastavit‘ ďalšie
dodávky tovaru Kupujúcemu, alebo pri d‘alšich dodávkach znižiť alebo vóbec neposkytnúť dohodnuté
cenové úl‘avy, napr. zl‘avy, pričom ostatné dojednania zostávajú v platnosti. Zároveň sa pozastavením
dodávok tovaru Kupujúcemu Predávajúci nedostáva do omeškania, a to až do doby úhrady faktúry Po dobe
jej splatnosti.

5. Ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatenim kupnej ceny alebo jej časti viac ako 30 dni, je Predávajúci oprávnený od
kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie dodaného tovaru, pretože sa jedná o podstatné porušenie
obchodných podmienok podľa ~ 345 Obchodného zákonníka.

6. Vlastnicke právo k dodanému tovaru prechádza na Kupujúceho až po úplnom zaplateni kúpnej ceny a Kupujúci je
povinný zdržať sa akýchkoľvek ůkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného
tovaru. Do tejto doby je vlastníkom tovaru Predávajúci a tovar je Kupujúcemu iba zverený na uskladnenie. Počas
zverenia tovaru Kupujůci nemóže tovar uživat, spracovať, uhradiť nim svoje závázky, zaťažiť ho právom tretej
osoby, inak s nim nakladať a ebo tovar d‘alej scudziť v prospech tretej osoby, a to ani v rámci svojho bežného
podnikania. Kupujúci akceptuje tento spósob nadobudnutia vlastnickeho práva k tovaru a súčasne vyhlasuje, že si je
vedomý všetkých právnych dósledkov týkajúcich sa výhrady vlastníckeho práva.

7. Zmluvné strany berú na vedomie, že v pripade úpadku Kupujúceho nie je dodaný a nezaplatený tovar resp. jeho
flnančná hodnota súčasťou konkurznej podstaty úpadcu.

8. Kupujúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že financovanie objednávok má v celom rozsahu zabezpečené.
Dalej tiež vyhlasuje, že v rámci svojho vlastnictva disponuje dostatočným majetkom alebo mými
možnosťami na úhradu svojich eventuálnych záväzkov a tento stav sa zaväzuje zachovat‘, pričom pripadnú
zmenu uvedeného stavu sa zaväzuje bezodkiadne oznámit‘ Predávajúcemu.

VI. mé dojednania:
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami v trvaní na dobu neurčitú.

Túto zmluvu je možné vypovedať len písomnou formou, pričom výpovedná doba je 2 mesiace a začina plynúť dňom
nasledujúcim po dni doručenia výpovede dotknutej zmluvnej strane.

2. Táto zmluva ruší a nahrádza všetky predchádzajúce dohody medzi zmluvnými stranami, ktoré majú rovnaký alebo
obdobný predmet ako táto zmluva.

3. Obe strany sa zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať tratím osobám žiadne informácie a údaje, ktorě získali
v súvislosti s obchodnou činnosťou podra tejto zmluvy, alebo ktoré by mohli poškodiť vzájomné vzťahy strán či
poškodiť pil obchodnej súťaži jednu zo strán.

4. Kupujúci vyjadruje uzrozumenie a súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho, cennikom
tovaru, cennikom dopravy a dodacími podmienkami. Vzťahy medzi účastníkmi tejto zmluvy sa nadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5 Zmluvně strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe
tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, patri do
právomoci rozhodnúť miestne prislušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky. Táto zmluva sa riadi právnym
poriadkom Slovenskej republiky.

6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, Po jednom vyhotovení pne každú zmluvnú stranu.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečitali, jej obsahu vrátane pnipadných odkazov na právne normy
a obchodnú dokumentáciu Predávajúceho porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. Učastníci zmluvy, vrátane
dolupodpisaného štatutámeho zástupcu Kupujúceho potvrdzujú, že zmluva bola dojednaná individuálne a že je
výsledkom vzájomného rokovania.

8. Táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, žiaden z účastnikov ju neuzavrel v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok a žiaden z účastníkov nekonal v omyle.
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