EBA,

@
\

tel.

s. r. o.,

fax.

sídlo Senecká 10, 900 27 Bernolákovo

nÁucov l, zvLUvA

02l 45994826
02l 45 993 832

č. Z53060002

o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov
uzawetá podťa §

269 ods.2 Obchodného zákonníka

Cl. I. Zmluvné strany:

1. Zhotovitel)
Sídlo
Štatutarny

' EBA, s.r.o.,

zástupca

: Senecká 10, 900 27 Bernolákovo
: Peter Brezovan, konateť a generálny riaditeť

Oprávnený zástupca na podpis zrnluvy podťa priloženého poverenia konateťa:

Ing.

Vladimír Kralovič, výkonný riaditeť

Osoba zodpovedná za vec technického charakteru:

Igor Javorčík
0903 253 804

mobil

Telefón / fax

ijavorcik@eba.sk
3I3 761 34, 2020494872, sK2020494872
Okresný súd Bratislava l, v oddieli Sro vložka ě.'1323lB
Dexia banka Slovakia, a.s., č.ú.:185157200115600
02_45994826 l 45993 832

Objednávatel'

Technický a bytový podnik, spol. s r.o.

e-mail

tČo, oIČ,IČpre DpH
Obchodný register
Bankové spojenie

2.

J.Dalloša 1189, 925 21 Sládkovičovo
Ing. Ladislav Takács, konateť

Sídlo
Štatutárny zástupca

Osoby zodpovedné za veci technického charakteru:

Ing.
091

e-mail

tssladkovicovo @stonline. sk
36 232 751, SK2020I9I65]
Okresný súd Trnava, v oddieli Sro vložka ě.ll532lT
VÚB Galanta, a.s. č.účtu:133l81495I l 0200
031 _ 784 09 28

tČo, oIČ,IČpre DpH
Obchodný register
Bankové spojenie
Telefón / fax

Cl.
1.

Ladislav Takács
1 406 855

mobil

II. Predmet, miesto a rozsah plnenia.

Predmetom zmluly je prevzatie, preprava, zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadov po prípadnej úprave ako aj ďalšie dohodnuté s|užby uvedené v prílohách tejto zmluvy za podmienok niž-

šie stanovených a v súlade s ustanoveniami zákona č.2231200I Z,z, a sivisiacich predpisov.

2.
3.
4.

Zhotovitel'sa zav'azlje lykonať práce podťa bodu l. vo svojom mene na svoje náklady
zavázqe uhradiť za plnenie áotoviteťa do-

v požadovanom rozsahu a kvalite, objednávatel' sa

hodnuté ceny v tejto zmluve.

Zneškodnenie, respektíve zhodnotenie, prípadne úpravu odpadu zhotovitel' zabezpeói na vlastných zariadeniach na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov (prevádzky: Pezinok, Sládkovičovo, Lukavica, Spišská Belá, Prešov, Sučany.), resp. inými spósobmi u autorizovaných zneškodňovateťov spósobmi uvedenými v prílohách k zákonu 2231200l Z.z.
Zhotoviteí na základe registrácie podťa § 15 ods. 2 zák.č.2231200I Z.z. o odpadoch a o znene
a doplnení niektoých zákonov móže odobrať od objednávatel'a všetky druhy odpadov v zmysle
Vyhlášky MŽP SR ě.284 l2001 Z.z.,ktorol sa ustanovuje Katalóg odpadov okrem odpadov
uvedených v podskupine 16 04.
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jednotliých druhov odpadov bude od póvodcu odpadu uskutočnený nazák|adevopred
odsúhlasenej požiadavky medzi povereným zástupcom objednávateťa a riaditeťom príslušnej
prevádz§ EBA, s.r.o., prípadne regionálnym riaditel'om a to tak, že objednávatel'zašle písomnú
objednávku, ktorá bude doručená aspoň 3 dni pred požadovaným zneškodnením poštou, faxom,
prípadne telefonicky na mobilnom čísle0903 253 804,
Objednávateť obdržípri popise tejto zmluly vzor ,,prepravného lístka". Pred zneškodnením
vyplní objednávatel'prepravný lístok , kde uvedie objednávatel'druh odpadu a iné údaje. Tento
prepravný l ístok odovz dá na v áhe zne škodňovac ieho zariadenia.
Odber

5

6.

Čt. tU. Práva a povinnosti zmluvných strán

1.
2,
3.
4.
5.

6.
7

.

8.

9.

Plnenie predmetu zmluvy zabezpečízhotovitel' v súlade s ustanoveniami zákona ě. 2231200I
Z.z. o oápadoch a o zínene a doplnení niektoných zákonov, Vyhlášky tvtŽP Sn ě.2831200I Z.z,
o lykonávaní niektoých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhlášky VtŽP Sn é.2841200I Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpaclov.
Od momentu prevzatia odpadu na prepravu je zhotovitel' zodpovedný za manipuláciu s týmto
odpadom v súlade s platnými právnymi predpismi. K prechodu vlastníctva nebezpečenstva škody nedochádzav pripadoch uvedených v bode 8 tohoto ělánku , kedy nebezpečenstvo škody nesie objednávateť.

Zhotoviteť lydá objednávateťovi potvrdenie o zneškodnení odpadu (vážny lístok), ktorého je
póvodcom, vrátane potvrdeného sprievodného listu odpadov pri odpadoch kategórie N.
Zhotoviteť sa zavázuje prevziať od objednávatel'a odpad bezodkladne po preverení jeho druhu
a po splnení závázkov v zmysle tejto zmlury objednávateťom.
S objednávkou na odber nebezpečného odpadu prvýkrát dodaného zhotovitel'ovi na zneškodnenie, objednávateí predložíáotoviteťovi chemickú ana|ýzu odpadu v zmysle ustanovení § 19
Vyhlášky Ministerstva životnéhoprostredia Slovenskej republiky é, 2831200I Z.z. o vykonaní
niektoných ustanovení zákona o odpadoch a to v rozsahu prílohy č. 5 k zákonu ě. 22312001 Z.z.
o odpadoch resp. podťa prevádzkového poriadku zneškodňovacieho zariadenia a to minimálne 3
dni pred požadovaným odberom. Na požiadanie objednávateťa zabezpeěí odbornú analýzu spracovanú akreditovaným laboratóriom zhotovitel' na náklady objednávatel'a.
U nebezpečných odpadov tvorených kompaktnými celkami zhodnými s póvodným výrobkom
(žiariv§, akumulátory, a pod.), považujúsa za analytickú kontrolu odpadu údaje zo sprievodnej

dokumentácie ýrobku o jeho zložení.
Objednávatel' je povinný pred konkrétnou dodávkou odpadov, oznámiť zhotovitelbvi ich bližšiu
materiálovú špecifikáciu z dóvodu posúdenia možnosti použitia technológie zhotoviteťa na ich
zneškodnenie, úpravu a zhodnotenie, Zároveň sa zavázuje pravdivo a čo najúplnejšie informovať zhotovite|'a o spósobe vzniku odpadu, pričom je tiež povinný poskytnúť všetky doplňujúce

informácie súvisiace s odpadom, o ktoré ho zhotovitel' požiada, pričom tieto informácie musí
poslg.tnúť v písomnej forme, a to najneskór do 3 dní od požiadania, faxom, prípadne e-mailom.
Objednávateť umožnízhotovitel'ovi odobrať námatkovú kontrolnú vzorku za účelomoverenia
správnosti lykonanej analýzy ak je táto potrebná, rcsp. zabezpečenia zhodnosti druhu odpadu
deklarovaného objednávatelom so skutočným stavom. Ak dodaný odpad vykazuje vlastnosti,
ktoré sú v rozpore s deklarovanými vlastnosťami, zhotoviteť má právo odpad vrátiť a vyúčtovať
všetlry preukázateťne vmiknuté náklady. V prípade ak zhotovitel'navrhne iné riešenie na vyriešenie problému s inými parametrami ako boli deklarované zhotoviteť móže objednávatel'ovi navrhnúť možnosť zneškodnenia iným, zodpovedajúcim spósobom, pričom objednávateť uhradí
všet§ zv,ýšenénáklady, z takéhoto spósobu plynúce, a to vopred na základe predfaktury zhotovitel'a do troch dní od jej doručenia objednávatelbvi.
Ak odpad nebude možnévrátíť, alebo zneškodniť iným spósobom, pričom vdósledku nesprávnych údajov objednávateťa o druhu odpadu vznikne škoda zhotovitel'ovi, alebo tretej osobe, je
objednávatel'povinný ýšku škody uhradiť spolu s prípadnými sankciami zo strany štátnych orgánov.

10. Objednávatel' zabezpeěí svoju účasťpri preberaní odpadu áotovitelbm, alebo na to poverí tretiu osobu.
1l. Ak prepravu odpadu zabezpečuje zhotoviteť, objednávateť vykoná nakládku odpadu tak, aby
bolo možnéodpad zabezpečiť proti úletu a nasiaknutiu vodou,
Formulárč.F-62 l0
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12. Objednávateť sa zavázlje dofužiavat prevádzkoqý poriadok zariadenia, na ktorom bude odpad
zneškodnení, resp. zhodnotený, pričom originály sú k nahliadnutiu na prevádzkach jednotliých
zne škodňovac ích, re spektíve zhodnocovac ích zariadení.
13. Objednávatel' sa zavázuje uhradiť na základe vystavených faktúr sumy na nich uvedené.
( V zmysle článku V. tejto zmluvy)

Cl. IV. Podmienky plnenia
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Pred odovzdaním odpadu vyplní objednávateť prepravný lístok pri odpadoch kategórie O, pri
odpadoch kategórie N vyplní objednávatel'sprievodný list nebezpečného odpadu (ďalej SLNO),
ktoný potvrdí pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu alebo povereného pracovníka.
Pri vývoze nebezpečného odpadu priložíobjednávateť k lyplnenému SLNO aj identifikačný list
nebezpečného odpadu.
Po prevzatí odpadu odovzdá zhotoviteť objednávateíovi ,,Záznam o prevzatí
odpadu)".

Overenie prijatého množstva odpadu bude lykonané na certifikovanom vážnom zariadeni

umiestnenom v zariadeni zneškodnenia, úpravy alebo zhodnotenia odpadu.
V prípade, že niektorá zo zm|uvných strán utrpí škodu v dósledku nesprávnych informácií (napr.

chybné zaradenie odpadu podťa katalógu odpadov, primiešanie iného odpadu, ýznamná zmena
množstva, alebo kvality odpadu a pod.), zodpovednosť za škodu nesie tá zmluvná strana, ktorá nesprávnu informáciu poskYla.
Objednávateí zabezpeči pre zhotoviteťa vstup resp. vjazd do svojich objektov za účelompíeyzatia odpadov, ak to pre plnenie predmetu zmluvy bude potrebné. Zároveň zabezpeěí k miestu ýsky.tu odpadu bezproblémoý prístup.
Množstvo odpaduje urěované váženímna certifikovaných váhach, ktoným sú vybavenéjednotlivé prevádzky zhotoviteťa. Ak je zabezpečované zneškodnenie inou metódou a meškodňovatel'
nemá váhu k dispozícii, váženie sa realizuje na váhe, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných
strán písomným dodatkom tejto zmluvy.

Čt. V. Cena
l.

2.

]_

4.

NO (nebezpečného

a spdsob

platby

Objednávatel'uhradí áotoviteťovi v zmysle zákona č. I8l1996 Z.z. o cenách v platnom zneni za
prevzatie odpadu, prepravu odpadu, jeho úpravu, následné vyrržitie alebo zabezpečenie jeho
zneškodnenia cenu stanovenú dohodou zmluvných strán uvedenú v prílohách tejto zmluvy.
Platnosť cien za úpravu, zhodnotenie, resp.zneškodnenie odpadov, ich prepravu, prenájom kontajnerov, manipuláciu, personálne zabezpeěenie aanalýzy sa stanovuje na dobu určitú,do konca
kalendárneho roka, pričom do l5.12. príslušnéhokalendárneho roka áotoviteť zašle objednávatelbvi nol"ý cenov,ý návrh platný pre ďalší kalendárny rok.
Výkupné ceny za zhodnocovanie odpadov (druhotné suroviny) sa stanovujú na obdobiejedného
štvrt'roka, priěom do l5. dňa posledného mesiaca v kvartály bude zaslaný cenoqý návrh pre ďalšíkvartál. Pokiať zaslaný nebude ceny sú automaticky platné pre ďalší kvartál.
Faktura za vykonanépráce bude lystavená najneskoršie do 15 dní od prebratia odpadu. Doba
splatnosti faktúry je obojstranne dohodnutá na 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Ak sa objednávateť omešká s úhradou faktúry, má zhotovitel'právo na úroky vo ýške na 0,05 oÁ zakaždý
deň omeškania z dlžnej sumy.

5.
6.
7.

K cenám za zneškodnenie odpadu na skládkach sa pripočítavapoplatok obci podťa zákona
I712004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.
Zhotoviteí má právo upraviť ceny v prípade zmeny zákonom stanovených poplatkov obci, sadzby DPH a inej súvisiacej zmeny právneho predpisu a to ku dňu realizácie zákonnej úpravy.
Platobný styk účastníkovzmluvy bude vykonávaný bezhotovostne prostredníctvom peňažných
ústavov účastníkov,prípadne v hotovosti naprevádzke zhotovitel'a.
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Ct. VI. Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,

Táto zmluva ako aj jej ďalšie dodatky nadobúda platnosť a účinnosťdňom podpisu tejto
oboma zmluvnými stranami.

Táto zmluva

je

zmluly

uzatvorená na dobu neurčitú.Túto zmluvu možno ukončiťýpoveďou

v trojmesačnej ýpovednej lehote, ktorá zaěne plynúťprvým dňorn mesiaca nasledujúceho po
jej doručenídruhej zmluvnej strane.
Zmluva stráca platnosť, ak nastanú okolnosti, ktoré majú za následok zánik oprávnení zhotoviteťa k predmetu zmluvy. Túto skutočnosť je zhotoviteť povinný bezodkladne objednávateťovi
oznámiť.
Prevzaté odpady aprevzaté výsledky analýického rozboru pre úpravu odpadu, sa stávajú majetkom zhotovitel'a so všet§mi právnymi súvislosťami póvodcu odpadu.
V prípade, že objednávatel' bude požadovaťmeškodnenie odpadu iného druhu ako je uvedené
v prílohách tejto zmluvy, bude ich vzájomný vďah doriešený osobitnou zmluvou, dodatkom
k tejto zmluve, alebo objednávkou.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnýmiustanoveniami obchodného zákonníka.
Táto zmluva móže byť menená a doplňovaná iba očíslovanýmipísomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa zavázuji, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, nesprístupnia tretím osobám bez písomnéhosúhlasu druhej zmluvnej strany, alebo tieto informácie nepoužijúpre iné účely,ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotoviteť je oprávnený pozastaviť preberanie odpadu a plnenie si svoj ich povinností uložených
touto zmluvou voči objednávatel'ovi, až do doby neuhradenia splatných faktúr objednávatel'om.

10. Zhotoviteť je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj vprípade, ak objednávateí opakovane poruší
zmluvu doručeníminého ako dohodnutého druhu odpadu.
l 1. Súčasťoutejto zmluvy sú prílohy na ktoré sa táto zmluva odvoláva.
12. Zmluvaje lyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorych dva dostane zhotoviteť a jeden objednávateť.
13. Zmluvné strany sú pri podpise povinné poskytnúťsi aktuálne vYpisy z obchodného registra, nie
staršie ako tri mesiace.
14. Zmllvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzafuáraji dobrovoťne, bez tiesne a nápadne

neý-

hodných podmienok, ako aj iných jednostranne neýhodných podmienok, že si zmluvu riadne
prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoruěne podpísali.

V Sládkovičove, an"

4.c-:..?(....2OO6

za objednávatel'a pečiatka a podpis:

,ttl,,:

j*

v"ý

'

189

'.}

:

::

V Bernolákove

dňa: 20.04,2006

za zhotoviteťa pečiatka a podpis:

podnik

Ing. Ladislav Takács.

Ing. Vladimír Kralovrč

konatef spoločnosti

ýkonný riaditeť
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Príloha č. 1 k Rámcovej zmluve č. Z53060002

o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

uzavretápodťa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
Platrrá na kalendámy rok 2006

V súlade s článkom IL Rámcovej zmluvy odoberie zhotoviteť od objednávatel'a odpad:
Katal. č. odp.

19 08 12

Názov odpadu podl'a vyh1.284l200l Z.z.

Cena

Kateg.
odpadu

v Sk - bez DP[I/ tona

o

650,_

Kaly z biologickej úprary vód iné ako uvedené

v190811

Prepravné náklady nie sú v uvedených cenách započitané.

Za v7užitie dopravných služieb zhotoviteťa budú objednávateťovi prepravné ýkony účtované
v cenách:
Doprava T 815,IVECO
Cena v Sk za dopravu na
cena v sk za dooravu na

11
km
km

-

m3

(12

t)

s výbavou

ADR

Jednotková cena v Sk.-

bez prívesu

33,40

- oríves

Cisterna.IVECO - CAS (cisterna)
Cena v Sk,- za dopravu na l km

6-80

11 m3 s vÝbavou

ADR

Manipulácia s hadicami. sanie a wpúšťanieobsahu cistern\
Doprava IVECO Dailv Cap 3,5 tony s v,ýbavou ADR
cenav sk za dooravu na lkm

Prestoi v Sk.- za hodinu

38,60
500,17.10

500,_

K cenám bude pripočítaná hodnota DPH, zodpovedajúca sadzbe DPH platnej v čase uskutočnenia
zdaniteťného plnenia, v zmysle platného zákona o DPH.

V Sládkoviěove, dňa

{{:.9t:.2006

za objednávatel'a pečiatka a podpis:

V Bernolákove dňa: 20,04.2006
za zhotovitel'a pečiatka a podpis:

Teckrnie}*ý a lrytov;ý podnik
spol. s r.o.
J- Dalloša 1189
925 2r Sládkovičovo

tčo: ao 232 751 tč opH:

!f;ffitstesz

1to2oo,-a),_

09

Ing.

Ladislav Takács.

konatef spoloěnosti
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Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo. spol.
ul. Fučíkova460/254. 925 21 Sládkovičovo
EBA,

§

r.o..

s.r.o.

Rusovská cesta l
851 01 Bratislava

VEC:
Zmelanámu

a sídla našej spoločnosti

TaBP spol. s.r.o Sládkovičovo.

Dovoťujeme si Vám ométmiť, že dňom 20.10.2010 naša spoločnosť Technický
bytový podnik Sládkovičovo s.r.o zmenila nápov aj sídlo a to na Vodárenská spoločnost'
Sládkovičovo, spol. s.r.o., so sídlorn_na F'učíkovej ulici č. 4601254,9252l Sládkoviěovo.
aj bankové spojenie ostalo nezrrrenené.
Ďalej Vám ozramujeme , žeIČO,DIČ

a

S pozdravom

František Ruman
konateť spóloěnosti

V Sládkovičove 02.12.2010
-v"+C

árc;rr.!cá spoločnost Sládkovičov<:

lČo: 36232751, IČ DpH SK2020191657
Bank.sp.

vÚg

Galanta, ě. účtul33181495ll0200

EBA, s. r. o.,

sídlo Rusovská cesta 1, 85l

0l

tel.
fax.

Bratislava

02l 45994826
02l 45 993 E32

DoDAToK č. 4
k Rámcovej zmluve č. 253060002
o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov
uzavretá podía § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
V súvislosti so zmenou údajov v čl. l. Zmluvné strany za zhotoviteía aj za objednávatela sa zmluvné strany
dohodli na úprave póvodného znenia článku l. Zmluvné strany takto:

1.

Zhotovitel'
Sídlo
Korešpondenčná adresa
Štatutárny zástupca

2.

Objednávatel'
Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, spoI. s r.o.
Sídlo
Fučíkovaulica 460/254, g25 21 Sládkovičovo
Štatutárny zástupca
František Ruman, konatel'
Osoby zodpovedné za veci technického charakteru:
František Ruman
mobil
: 0910 955 519
lČo, DlČ, lČ pre DpH
: 36 232 751, SK20201 91657
Obchodný register
: Okresný súd Trnava, v oddieli Sro vložka č.11532lT
Bankové spojenie
: vÚa Gahnta, a,s. č.účtu:,1331814951 t0200
Telefón / fax
: 031 - 780 5742

EBA, s.r.o.,
Rusovská cesta í,851 01 Bratislava
Senecká í0, 900 27 Berno!ákovo
lng. Alexander Beljajev, konatel'
JUDr. Michal Lazar, prokurista
lng. Alexej Beljajev, prokurista
lng. Miroslav Betík, prokurista
Osoba zodpovedná za vec technického charakteru:
Bc. Arpád Ubreži, obchodný manažér
Mobil, e-mail
0918 734 954, aubrezi@eba.sk
313 761 34, 2020494872, sK2020494872
lČo, DlČ, lČ pre DpH
Obchodný register
Okresný súd Bratislava 1, v oddieli Sro vložka č.7323lB
Tatra banka, č.ú.:2624191182 l 11OO
Bankové spojenie
Telefón / fax
02 _ 45994 826 / 45993 832

l!. Predmet dodatku

a.) Plnenie

predmetu zmluvy sa týmto Dodatkom rozširuje aj pre odberné miesto objednávatel'a: prevádz- Termálne kúpalisko Vincov les.
b.) V súlade s ustanovením odst. 7. Čl. Vl. zmluvy sa týmto Dodatkom Rámcová zmluva dopÍňa o novú
cenovú Prílohu platnú na kalendárny rok 2011.
c.) Ostatné ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté sa nemenia a ostávajú v platnosti v dohodnutom rozsahu.
d,) Tento Dodatok nadobúda platnost'a účinnost'dňomjeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
e.) Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčast'ou Rámcovejzmluvy, vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho
dva pre zhotovitel'a a jeden pre objednávatela.
ka COV

V Sládkovičove , dňa ,/.9.,.Í,:/''1
za ÝhECáE§ÉlÍffi
tďnost §ládkovlčovo

V

za

epol. s no.

Frrčíkrnn 460254

Alexander

TblJhx 031 780 574
L,

František Ruman, konatel'
F lS

07/008

prokurista

EBA, s. r.

o.,

sídlo Rusovská cesta

l,

851

0l

Bratislava

tel.

02l 45994826

fax.

02/ 45 993 832

Príloha č. 1 k Dodatku č. 4 Rámcovej zmluve č. 253060002
o odbere, úprave, zhodnoteni alebo zneškodneníodpadov
uzavretá podl'a § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
Platná na kalendárny rok 20í1

V súlade s článkom ll. Rámcovej zmluvy zhotovite] odoberie od objednávatel'a odpad v cene:
Katalóg. č.
odpadu

19 08 12

Názov odpadu

lGly z biologickej úpravy vód iné ako uvedené v 19 08

Kat, odp.

Cena bez DPH
v EUR / tona

o

23,25

11

Prepravné náklady nie sú v uvedených cenách započítané.

Za

využitie dopravných služieb zhotovitel'a budú objednávateíovi prepravné výkony účtovnév cenách:

Doprava T 815 53 , |VECO 3 sklápač s výbavou ADR
Cenaza dopravu na 1 km - bez prívesu
cenaza dopravu na 1 km - príves
Cisterna, IVECO - CAS (cisterna) íím3 s výbavou ADR
Cenaza dopravu na 1 km

Manipulácia s hadicami. sanie a vvpúšt'anie iedného obsahu cisternv
Doprava IVECO Daily Gap 3,5 tony s výbavou ADR
cena za dooravu na 1km

Jednotková cena v EUR
,1,23

0,17

-

1 úkon

prestoiza hodinu

1,37
28,20
0,79

í6.60

K cenám bude pripočítanáhodnota DPH, zodpovedajúca sadzbe DPH platnej v čase uskutočnenia zdanitel'ného plnenia, v zmysle platného zákona o DPH,

//
V Sládkovič ove , ana /.2,.' é',2o

V

za objednávatel'a:

za zhotovitela:

Yodárenrká spoločnosúSiádkovlčovo

spol

s no.

Ruman, konatel

F lS

07/008

Bernolákove dňa: 15.6.2011

DoDAToK ě.5

k Rámcovejzmluve č. 253060002
o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov
uzavrelá podl'a § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
V súvislosti so zmenou údajov v čl, l. Zmluvné strany za zhotovitel'aajza objednávatel'a sa zmluvné strany
dohodli na úprave póvodného znenia článku l. Zmluvné strany takto:

1.

Zhotoviteť
Sídlo
Korešpondenčná adresa
Statutárny zástupca

2.

Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, spol. s r.o.
ObjednávateI'
Fuěíkova ulica 460/254, 925 21 S!ádkoviěovo
Sídlo
František Ruman, konatel
Statutárny zástupca
Osoby zodpovedné za veci technického charakteru:
František Ruman

EBA, s.r.o.,
Rusovská cesta 1,85í 01 Bratislava
Senecká 10, 900 27 Bernolákovo
lng. Alexander Beljajev, konatel'
JU Dr. Michal Lazar, prokurista
lng. Alexej Beljajev, prokurista
lng. Miroslav Betík, prokurista
Osoba zodpovedná za vec technického charakteru:
Mária Hrmová, obchodný manažér
0918 734 954, mhrmova@eba.sk
Mobil, e-mail
313 761 34, 2020494872, sK202o494872
lČo, DlČ, lč pre DpH
Okresný súd Bratislava 1, v oddieli Sro vložka č.7323lB
Obchodný register
Tatra banka, ě.ú,:2624191 182 / 1100
Bankové spojenie
02_ 45994826l 45993832
Teleíón / íax

0903 654 B54
36 232 751, sK2o201 91 657
Okresný súd Trnava, v oddieli Sro vložka č.11532lT
VÚB Galanta, a.s. č.účtu:1331814951 l02OO
o31 _78o 5742

mobil

lČo, DlČ, lČpre DpH

Obchodný register
Bankové spojenie
Teleíón / íax

V súlade s ustanovením odst. 7. Čl. Vl. zmluvy sa týmto Dodatkom Rámcová zmluva dopÍňa o novú
cenovú Prílohu platnú na kalendárny rok2012.
Ostatné ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté sa nemenia a ostávajú v platnosti v dohodnutom rozsahu,
Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnost'dňomjeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčast'ou Rámcovej zmluvy, vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho
dva pre zhotovitel'a a jeden pre objednávatel'a.

V Sládkovičove , dňa
za objednávatel'a:

-),i

..(.'.|l....(,.'.',.:

l/,

.1 ,. ,i

'

<"/
1

:2,12.2011

lng

František Ruman, konatel'

F IS
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!-Z-

prokurista

Príloha č. 1 k Dodatku č. 5 Rámcovej zmluve č. 253060002
o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov
uzavrelá podl'a § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
Platná na kalendárny rok2012

V súlade s článkom ll. Rámcovej zmluvy zhotovitel'odoberie od objednávatel'a odpad v cene:
Katalóg, č.
odpadu

í9 08

Kat. odp.

Názov odpadu

,12

Kaly z biologickej úpravy vód iné ako uvedené v 19 0B

K cenám za odpady zneškodňovanéskládkovaním bude

č. 17l2OO4 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

11

o

cena bez DPH
v EUR

/

tona

23,25

účtovanýna základe Prílohy č. 1 k zákonu

Prepravné náklady nie sú v uvedených cenách započítané.

Za

využilie dopravných služieb zhotovitel'a budú objednávatel'oviprepravné výkony účtovnév cenách:

Doprava T 815 53 . IVECO 3 sk!ápač s vÝbavou ADR
Cenaza dopravu na 1 km - bez prívesu
Cenaza dopravu na,1 km - príves
Cisterna, IVECO - CAS (cisterna) 11 m3 s vÝbavou ADR
Cenaza dopravu na 1 km

Manipulácia s hadicami, sanie a vypúšt'anie iedného obsahu cisternv
Doprava IVECO Dailv Cao 3.5 tonv s vÝbavou ADR
Cenaza dopravu na 1krn
prestoi za hodinu

Jednotková cena v EUR
1,23
o.17

-

1 úkon

1,37
2a.2o
0.79
í 6.60

K cenám bude pripočítaná hodnota DPH, zodpovedajúca sadzbe DPH platnej v čase uskutočnenia zdanitel'ného plnenia, v zmysle platného zákona o DPH,

v sládkovičove , dňa

,(r].1 ,.'i|

/

l

!__---

za objednávatel'a:

F_IS

1,.

:,

:
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Bernolákove dňa: 2.12.2011

za zhotovitel'a:

František Ruman, konatel'
-,'',

V

-

j,. s
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prokurista
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