ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov ( ďalej len „Obchodný zákonník") ( ďalej len „zmluva")
medzi zmluvnými stranami:
Dodávateľ

Názov:
Sídlo:
Právna forma:
Zriadená:
Spoločnosť zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca oprávnený jednať
vo veciach technických:
Telefón:
(ďalej ako ; Dodávateľ")

Gabriela Ježková Autodoprava Medúzová

Sokolská č. 140, 90872 Závod
Fyzická osoba - podnikateľ
Okresný úrad Malacky Žrč: 106-6208
Gabriela J ežková
34908145
1020122796
SK1020122796
OTP Malacky
SKI 8 5200 0000 0000 0262 6007
Medúz Peter
0903 455 005

a
Odberateľ

Názov:
Sídlo:
Právna forma:
Zriadená:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
(ďalej ako ; Odberatel)

Obec Závod

Sokolská 243, 908 72 Závod
Právnická osoba
Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
Ing. Peter Vrablec
00310158
2020380131
nie je platcom DPH
Prima banka Slovensko, a.s.
3203250003/5600
SK97 5600 0000 0032 0325 0003

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytnúť Odberateľovi
službu
Likvidácia drobného stavebného odpadu, drevného odpadu a BIO odpadu
zhromažďovaného na Zbernom dvore odpadov v obci Závod (ďalej len „službu")
týchto druhov odpadov:
17 01 01 betón
17 01 02 tehly
17 01 07 zmesi betónu, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 03 02 bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 O l
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 02 01 drevo
02 O 1 07 odpady z lesného hospodárstva
03 03 O 1 odpadová kôra, drevo
03 O 1 O 1 odpadová kôra a korok
03 01 05
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové,
drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
2. Odberateľ sa zaväzuje odoberať službu a platiť Dodávateľovi cenu v zmysle tejto
zmluvy.
Článok II.
Doba platnosti zmluvy

Základné údaje:
1. Dátum začiatku poskytovania služby:
2. Dátum ukončenia poskytovania služby:

01.06.2019
31.03.2023

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle obce.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.06.2019 do 31.03.2023.

Článok III.
Cena a spôsob platby
1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za jeho službu cenu podľa prílohy č. 1 tejto
zmluvy.
2. Odberateľ zaplatí Dodávateľovi iba za skutočne odvezené množstvo.

3. Faktúra bude vystavovaná mesačne do 10-tich dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca so
splatnosťou 14 dní. Súčasťou každej faktúry bude záznam o prevádzke vozidla a množstvo
zlikvidovaného drobného stavebného odpadu a drevného odpadu.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva môže byť zrušená pred ukončením doby jej platnosti písomnou dohodou
zmluvných strán.
Výpovedná doba pri zrušení pred ukončením doby jej platnosti je jeden mesiac.
2. Zmluvné strany sú povinné vykonať všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve vo forme
písomných dodatkov očíslovaných vzostupnou číselnou radou.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých dva originály obdrží dodávateľ
a dva odberateľ.
4. Právny vzťah neupravený v tejto zmluve sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom.
5. Ak zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči
druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom, faxom alebo odovzdané
osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia
doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v tejto zmluve, a v prípade, že v
budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú
v danom čase v zákonom stanovenom registri. Účinky doručenia písomných podaní sú na
účely tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v
odbernej lehote, a to dňom kedy sa príslušné podanie vrátilo odosielateľovi ako
nedoručené, a tiež dňom keď jeho prevzatie adresát bezdôvodne odmietol.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní
slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, alebo nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č.1 : Cena za likvidáciu drobného stavebného odpadu, drevného odpadu a BIO odpadu

V Závode, dňa 3?-

os:

~!~

V Závode, dňa J?. <JJ': ~~-'~/"\
vá

Za Odberateľa:
Ing. Pe1
starosti

Za Dodáva
Gabriela J ežk,
majiteľ firm;

Príloha č. 1

Cena za likvidáciu drobného stavebného odpadu, drevného odpadu a B10
odpadu v obci Závod

1.

Dohodnutá cena bez DPH za predmet zmluvy ako výsledok verejného obstarávania je
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.

Cena bude platiť počas celého zmluvného obdobia. zmluvná cena je stanovená
podľa§ 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3.

Úprava ceny je možná len v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na
tvorbu ceny (napr. zmeny dane z pridanej hodnoty).

P.č.

Predmet zákazky

M.J.

1.

Likvidácia DSO zo ZDO Závod

t

P.č.

Predmet zákazky

M.J.

1.

Likvidácia drevného odpadu
uskladňovaného v prenajatom
kontajneri

t

P.č.

Predmet zákazky

M.J.

1.

Likvidácia drevného odpadu
uskladňovaného v kontajneri vo
vlastníctve obce

t

Jednotková cena
bez DPH
17,00 €

Jednotková cena
s DPH
20,40 €

Jednotková cena
bez DPH

Jednotková cena
s DPH

26,00 €

31,20 €

Jednotková cena
bez DPH

Jednotková cena
s DPH

26,00 €

31,20 €

P.č.

Predmet zákazky

M.J.

1.

Likvidácia B1O odpadu
uskladňovaného na voľnom
priestranstve s nutnosťou
nakládky

t

P.č.

Predmet zákazky

M.J.

1.

Likvidácia B1O odpadu
uskladňovaného v kontajneri vo
vlastníctve obce

t

1
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Potvrdenie š
titul, meno, r
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a

' ~wuA1.aa, podpis, pečiatka

Jednotková cena
bez DPH

Jednotková cena
s DPH

26,00 €

31,20 €

Jednotková cena
bez.DPH

Jednotková cena
s DPH

26,00 €

31,20 €

