Zmluva o dielo č. 013/2016
1. ZMLUVNÉ STRANY:
Objednávateľ:
Adresa:
Oprávnený zástupca:
Tel. kontakt:
e-mail:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
(ďalej len: „objednávateľ“)
Dodávateľ:
Prevádzka:
Štatutárny orgán:
Vedúci prevádzky Myjava:
Tel. kontakt:
e-mail:
Bankové spojene:
IČO:
IČ-DPH:
(ďalej len: „dodávateľ“)

OBEC BRESTOVEC
Brestovec č. 273, 907 01 Myjava
Ing. Dušan Duga
starosta obce
0908 / 783804
obecbrestovec@stonline.sk
Prima banka
5036364001/5600
00309435
2021081425

BRANTNER Slovakia s.r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Brezovská 10, 907 01 Myjava
Ing. Dušan Magula – konateľ
Ing. František Mačuga – konateľ
Ľudovít Čistý
034 / 621 26 01
myjava@brantner.com
Tatra banka a.s.
2628762069/1100
31698336
SK2020504079

2. PREDMET ZMLUVY:
Predmetom zmluvy je vývoz ostatných zložiek odpadu z veľkoobjemových kontajnerov
(VOK) vo vlastníctve objednávateľa mechanizmami dodávateľa na skládku K.O.S. s.r.o.
v Kostolnom, s ktorou má objednávateľ zmluvný vzťah.

3. CENA ZA DIELO:
Za vykonané práce podľa bodu 2 bude dodávateľ fakturovať objednávateľovi nasledovne:
 za prejazd :
 za každých 15 minút pracovného výkonu :
 za prenájom VOK vo vlastníctve dodávateľa:

1,10 Eur bez DPH
5,50 Eur bez DPH
1,00 Eur bez DPH

K uvedeným cenám bude fakturovaná DPH platná v deň fakturácie.

4. ČAS PLNENIA:
4.1.
4.2.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom 1.1.2017.

5. SPÔSOB PREBERANIA PRÁC:
Vykonané práce budú preberané riadnym rozpisom prác na záznamoch o prevádzke
vozidla nákladnej dopravy. Fakturácia bude vykonaná na základe odsúhlasených
a potvrdených záznamoch objednávateľom.
6. SPÔSOB ÚHRADY FAKTÚR:
Podpísaním tejto zmluvy má dodávateľ nárok na úhradu vyfakturovaných prác.
Objednávateľ je povinný túto vyfakturovanú sumu uhradiť v lehote splatnosti faktúry.
V prípade omeškania úhrady faktúry dodávateľ má právo účtovať zmluvnú pokutu
objednávateľovi vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

7. DOPLNKY, DODATKY:
Dodávateľ si vyhradzuje právo pri zmene vstupov počas roka alebo opatrením štátnych
orgánov upraviť fakturačnú sadzbu za vykonané práce.
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
8.1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve sú možné len vzájomnou dohodou zmluvných strán
písomnou formou.
8.2. Túto zmluvu môže každá zo zmluvných strán vypovedať bez uvedenia dôvodu
s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po doručení výpovede druhej zo zmluvných strán.
V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti je dodávateľ oprávnený vypovedať
zmluvu s okamžitým účinkom, ak odberateľovi zaslal písomné upozornenie na neuhradenie
faktúry a uplynula dodatočná lehota stanovená dodávateľom na zaplatenie fakturovanej sumy.
8.3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.
8.4 .Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sa ruší Zmluva o dielo č. 118/2005,
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 118/2005.
8.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide
v prípade tejto zmluvy o povinne zverejňovanú zmluvu.
V Brestovci, dňa

22.12.2016

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 22.12.2016
Dodávateľ:

