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DoDAToK č.8

k Rámcovej zmluve ě. 253060002
o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

uzavretá podta § 269 ods.2 Obchodného zákonníka /ďalejaj len,,Zmluva"/

V súvislosti so zmenou údajov v ěl. l. Zmluvné strany za zhotovitela sa zmluvné strany dohodli na
úprave póvodného znenia článku !. Zmluvné strany takto:

1. Zhotoviteť : EBA, s.r.o.
Sídlo : Rusovská cesta í,851 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa : Senecká í0,900 27 Berno!ákovo
Štatutárny zástupca : lng. Alexander Beljajev, konateí

: JUDr. Michal Lazar, prokurista
: lng. Alexej Beljajev, prokurista
: lng. Miroslav Betík, prokurista

Osoba zod poved ná za v ec tech n ického chara kteru :

lng. Šimon Lipka, obchodný manažér
Mobil, e-mail : 0918 734 954, lipka@eba,sk
lČo, DlČ, lČ pre DPH : 3í3 76134,2020494872,sr\2o2o494872
Obchodný register : Okresný súd Bratislava 1, v oddieli Sro vložka ó.7323lB
Bankové spojenie : Tatra banka, ě.ú:2624191182 l 1100

: IBAN Sk10 í100 0000 00262419 1182
: SWIFT:TATRSKBX

Telefón/fax : 02 - 45994 826 l 45994 828

2. Objednávatel : Vodárenská spoločnost'S!ádkovičovo, spol. s r.o.
Sídlo : Fučíkova ulica460/254, g25 2í Sládkovičovo
Štatutárny zástupca : František Ruman, konatet
Osoby zodpovedné za veci technického charakteru:

František Ruman
mobil : 0903 654 854
lČo, DlČ, lČ pre DPH : 36232751, sl<2o2o191657
Obchodný register : Okresný súd Trnava, v oddieli Sro vložka č. 11532n
Bankové spojenie : VÚS Galanta, a.s., č. úětu: 1331814951 lO2OO
Telefón / fax : 031 - 780 5742

čl. tl. predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene a doplnení Rámcovej zmluvy č.
253060002 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodneníodpadov, (d'alej len Zmluva) nasledovne:

1. V súlade s ustanovením odseku 2. él. V. Zmluvy sa týmto dodatkom Zmluva dopÍna o novú cenovú
prílohu platnú na kalendárny rok 2019.

čl. lll. záv ereéné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté sa nemenia a ostávajú v platnosti
v dohodnutom rozsahu.

2. Tento Dodatok nadobúda platnost'a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvným stranami.

3, Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy, vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dva pre
zhotovitela a jeden pre objednávatela.
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4. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na znak ěoho ho
oprávnení zástupcovia oboch zmluvných shán podpisujú.

V Sládkovičove, dňa ,/l,.:...'....zo'la _

za objednávateía pečiatka a podpis:

PodárenskrÉ spoločnosí §lrádkovlčovo
spol. e no.

Fučíkova460254 (T)
szszr slÁDroučovo v

tčo: ae zgz zlt Ič DpH: sl(z020l9166?
larrk. sp. V['IB Galanta, č. účtu: t8itl8l49§t/tt2fi)

Tel,far 031 7806?12

V Bernolákove, dňa 31,12.2018

za zhotoviteía peěiatka a podpis:

,rL
František Ruman, konatet prokurista
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Príloha č. í k Dodatku č. 8 k Rámcovej zmluve ě. 253060002
o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

uzavrelá podta § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
Platná na kalendárny rok 20í9

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

K cenám za odpady zneškodňované skládkovaním bude účtovaný poplatok nazáklade platného zákona
o poplatkoch za uloženie odpadov.

Dodávanie odpadov v lBC kontaineroch:

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

Prepravné náklady nie sú v uvedených cenách započítané.

Za využitie dopravných služieb zhotovitela budú objednávatelovi prepravné výkony účtovné v cenách:

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

v sládkoviěove, dňa Í!, (/ ,,2018
za objednávatela pečiatka a podpis:

_ *ilí;,i r lrs}rá st:oilrrincsí Sládkovičovrl
s;:*i., t, inu,.

Fučikc.,,i,! :|i'r:i.l íň
,i 21 SL..,J}1{(iti laúvo §/

r ': j.,l .:-]. , VT] zoo

V Bernolákove, dňa 31,12.2018
za zhotovitela pečiatka a podpis:

Katalóg. č.
odoadu Názov odoadu 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 30,00

Doprava T 815 S3 . IVECO 3 skIápač s vÝbavou ADR Jednotková cena v EUR
Cenaza dopravu na 1 km - bez prívesu
Cenaza dopravu na 1 km - príves
Cena za dopravu, manipulácia -'1 hod.

1,23
0,17
33.í9

Cisterna. IVECO - CAS ícisterna) 1í m3 s výbavou ADR
Cenaza dopravu na 1 km
Manipulácia s hadicami. sanie a vvptjšt'anie iedného obsahu cisternv - 1 hod

1,37
32.53

Doorava IVECO Dailv Gao 3.5 tonv s vÝbavou ADR
cena za dooravu na 1 km 0.79
Manipu|ácia - 1 hod. í6,60
prestoiza 1 hodinu í6.60

prokurista
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