St,edoslove.mká vodárenská
p revádzková spoločnosť, a.s.

DOHODA O CENE č.

2019/9005781

uzatvorená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov medzi
objednávateľom

Názov (meno, priezvisko): ...l'y!�T.C>.T.C>�Ľ.�.................................................................................................. .

Sídlo (adresa): ...l'.w'.J.iElto.�íi.1�................................

DIČ: ............................................................

PSČ, obec: .. 9.82.0. 1...T.'?.��.�.1'.�..•..•...•...•......•.......•.. •

IČDPH: ......................................................

IČO: ...�.��1��.9�··· ..............................................

IBAN : ...........................................................

Dátum narodenia : ...............................................

Číslo tel.: .�7.551.11.11 .....................................
E-mail :

V zastúpení: ...............................................................

Kontaktná osoba: ..................................................

a
dodávateľom
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Anna Uhorskaiová. vedúca ZC Rimavská Sobota
Adresa pre poštový styk:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Zákaznícke centrum Rimavská Sobota, Ul.Duklianskych hrdinov
42, 979 01 Rimavská Sobota
Použitie špeciálneho vozidla

Reg.: OR OS B. Bystrica, oddiel Sa, vložka č.840/S
IČO: 36 644 030
DIČ: 2022102236, IČDPH: SK 2022102236
IBAN: VÚB banka, a.s.: SK66 0200 0000 0020 8954 0458
Tatra banka, a.s.: SK77 1100 0000 0026 241 O 7235
ČSOB, a. s.: SK42 7500 0000 0000 2591 8563
Komerční banka, a.s., BA: SK03 8100 0001 0701 1861 0277
Call centrum tel.: 0 850 111 234

1. Predmet dohody

Druh vozidla/mechanizmu/: .............................. Názov vozidla/mechanizmu/: .........................................
.
prečistenie kanalizácie
Druh prace: ....................................................................................................................................
II. Termín a miesto plnenia
Objednávateľ si u dodávateľa objednáva výkony vozidla/mechanizmu na deň: ....�.�.9.7,i0.1.�......................
1. mája, 9 8201 Tornaľa
III. Tvorba ceny

Objednávateľovi bude fakturované v súlade s Cenníkom výkonov a služieb účinným od .9�.:9�:�9�.�····
v platnom znení nasledovne:
1. dopravné výkony podľa platného cenníka výkonov dopravy a mechanizmov
- počet km x sadzba za km podľa typu použitého vozidla
2. pracovné výkony podľa platného cenníka výkonov dopravy a mechanizmov
- dlžka trvania výkonu x sadzba za 15 min. výkonu podľa typu použitého vozidla/ mechanizmu
3. náklady spojené s výkonom špeciálneho vozidla:
- objem v rrn x cena za 1mi pitnej vody podľa rozhodnutia ÚRSO (bezDPH)
- objem v rrn x cena za 1mi odpadovej vody podľa rozhodnutia ÚRSO (bez DPH)
4. cena za čistenie odpadových vôd
5. cena rozboru
6. celková cena bezDPH
7. DPH podľa platných predpisov
8. cena vrátaneDPH
IV. Fakturácia

Objednávateľ bol oboznámený s platným cenníkom dodávateľa a súhlasí s ním. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť vozidlo/mechanizmus v
stave spôsobilom na užívanie a na dobu, ktorá sa dohodne. Fakturácia vykonaných prác bude realizovaná v súlade s touto uzatvorenou
dohodou o cene. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zálohu vo výške .......300 .00._ €. Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry je 17 dni odo
dňa jej vystavenia. Za omeškanie s úhradou vyúčtovacej faktúry je dodávateľ oprávnený od objednávateľa požadovať zaplatenie úrokov z
omeškania vo výške určenej príslušnými právnymi predpismi.
V. Záverečné ustanovenia
Ak nedôjde k zrealizovaniu predmetu dohody najneskôr do dňa zmluvne dohodnutého termínu uvedeného v časti II. dohody, táto dohoda sa
ruší, pričom dodávateľ je zároveň povinný bezodkladne vrátiť objednávateľovi ním uhradenú zálohovú platbu. Dodávateľ si vyhradzuje právo
na úpravu cien v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb. Táto dohoda je vyhotovená v 2 vyhotoveniach s určením jedno vyhotovenie
pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.

dňa: .... M-.Q?.. �9.1 �...... ..... .
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