
Dodatok Č. I k rámcovej kúpnej zmluve Č. 21 OZRZOI 00000040 zo dňa

DOHODA O OBCHODNÝCH PODMIENKACH PRE ROK 2021

Predávajúci:
Názov: MURAT. s.r.o. tel.:033 6481 151-154
Sídlo: Bratislavská 87, 90201 Pezinok fax:033/64236726481119
OR: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1366$/B
Zodpovedná osoba Magdaléna Holčíková, obchodný riaditeľ E-mail: odbyt~murat.sk

Ing. Miroslav Holčík konateľ spoločnosti E-shop: eshop.murat.sk
IČO: 31431852
IC pre DPH: 51<2020359858
Banka: Slovenská sporiteľňa, as.
Číslo účtu IBAN: 5K12 0900 0000 0000 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, konatel‘ spoločnosti
IČO: 50102419
IC pre DPH: SK2120172802
Banka: ČSOB, a.s.
Číslo účtu BAN: 51<81 7500 0000 0040 2775 5487

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich osobitných obchodných a platobných podmienkach:

1. Základom pre určenie ceny je aktuálny cennik Predávajůceho platný pre SR v cenách bez DPH.

2. RABAT

Predávajúci na základe doterajšich odberov a obchodných vztahov poskytne Kupujúcemu 0% základný rabat
Z aktuálnych cenníkových cien pre obdobie od 1. 2 2021 - 31 1 2022. Predávajúci si vyhradzuje právo
zmenit‘ výŠku zl‘avy pre ďalšie obdobie v závislosti od odberov počas predchádzajúcich dvoch ročných
období.

3. SPLATNOSt

Doba splatnosti je 45 dni od dátumu dodania tovaru Predávajúcim. Predávajúci bude Kupujůcemu zasielať
daňové doklady v elektronickej fomie (vo formáte PDF> a Kupujúci súhlasi s elektronickým zasielanim faktúr
Pre tieto účely bude Predávajúci zasielať daňový doklad z e-mailovej adresy murat@murat.sk na tieto
e-mailové adresy:

~~9~‘~“!!P6 ~‚~a.eu

4. SKONTO

V pripade platby na predfaktúw alebo v hotovosti a platobnou kartou poskytne Predávajúci skonto 2 %.

5. BONUS

Bonusová zfava v pripade objednávky cez e-schop 1 %.

Pňhlasovacie údaje na eshop.murat.sk Prihiasovaci email: adminsp@kalna.eu

Prihlasovacie heslo soc.pod



Kupujúci je povinný zabezpečiť ochranu svojich prihlasovacích údajov do internetového obchodu
eshop.murat.sk pred zneužitím a v pripade zmeny zodpovednej osoby alebo ich zneužitia túto skutočnosť
bez zbytočného odkladu nahlásiť Predávajúcemu.

6. KONCOROČNÝ BONUS

Predávajúci sa zavázuje vyplatiť Kupujúcemu koncoročný bonus vo výške rozdielu medzi novou %-nou
zI‘avou platnou na ďalšie obdobie a aktuálnou %-nou zľavou na celkový nákup za obdobie január-december
predchádzajúceho kalendámeho roka. Nevztahuje sa na nákup v zmluvných cenách a hodnotu obalov.

7. MALUS

Od koncoročného bonusu bude odpočítaný malus za neskorě platby. Tento má formu zmluvnej pokuty
a bude vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý, aj začatý deň omeškania s úhradou íaktúry v dobe jej
splatnosti Kupujúcim.

V pripade, že bude kladný rozdiel medzi vypočítaným bonusom a malusom za predchádzajúce kalendáme
obdobie Predávajúci vystaví a zašle dobropis Kupujúcemu najneskór do 25.1. prislušného roka. Dobropis vo
výške menej ako 10 EUR nebude vystavený.

8. POVOLENÝ KREDIT

Zmluvné strany sa dohodli, že maxima ne otvorené saldo pohradávok voči Kupujúcemu bude ku dňu podpisu
tohto dodatku vo výške 500 EUR.

9. Kontaktné osoby Kupujúceho oprávnené konať a objednávať materiál:

Priezvisko:
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E-mail:
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V Pezinku dňa: 05.05.2021

Predávajúci:

Ing. Miroslav Holčík
Konater spoločnosti
MURAT, s.r.o

Kupujúci: _.‚~‘ SOCIÁIMYPODNH(

( ~ \\tL Služby Kolná~,..,‘1~
nenej annódy 55,93532 Kalná nad Hranou,
iČo~ 50102419 iĚ bPH~ 5k2110172802

Mgr. Ivana Tóthová t:,‘ 3

Konateľ spoločnosti
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.

Meno:
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