
Príloha č. 3 k Dodatku č. 7 Rámcovej zmluve ě. 253060002
o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

uzavretá podta § 269 ods,2 Obchodného zákonníka
Platná na kalendárny rok 20í8

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

K cenám za odpady zneškodňované skládkovaním bude účtovaný na základe Prílohy ě. 1 k zákonu
é. 1712004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

Dodávanie odpadov v lBG kontaineroch:

Odpad (ostatný aj nebezpeěný) dodávaný v lBC kontajneroch bude odobratý len na základe ich
spátného odberu a to výmenou kus za kus. V prípade, že objednávateí kontajner spátne neprevezme,
bude mu každý dodaný kontajner (nádoba) spoplatnený sumou 50,00€/ks bez DPH. Cenaza odber lBC
kontaj nera bud e faktu rovaná v naj bl ižšej zúčtovacej fa ktú re.

Prepravné náklady nie sú v uvedených cenách započítané.

Za využitie dopravných služieb zhotovitel'a budú objednávateJovi prepravné výkony účtovné v cenách:

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 ..2017

za objednávateta pečiatka a podpis:
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V Bernolákove, dňa 08,11.2017

František Ruman, konatel'

Katalóg. č.
odoadu Názov odpadu Kat. odp Cena bez DPH

v EUR / tona

19 08 12 Kaly z biologickej úpravy vód iné ako uvedené v 19 08 1 1 o 25,00

Doprava T 815 S3 , IVECO 3 sklápač s vÝbavou ADR Jednotková cena v EUR
Cena za dopravu na 1 km - bez prívesu
cenaza dopravu na 1 km - prives

1,23
o.17

Gisterna. |VECO - CAS (cisterna) íí m3 s Wbavou ADR
Cena za dopravu na 1 km
Manipulácia s hadicami, sanie a vypúšt'anie iedného obsahu cisternv - 1 hod

1,37
32,53

Doorava IVECO Dailv Cao 3.5 tonv s vÝbavou ADR
Cenazadopravu na íkm 0,79
prestoiza hodinu 16.60
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