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Obec Nedožery-BrezanyDružstevná367/1
Obec Nedožery-Brežany

97212  Nedožery-BrezanyIčO:00318302lčDPH Družstevná 367/1
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Dlč 2021162737

Účet: SK2602000000000018429382

Komčný prijemca

Faktúra Dátum vystavenia                                          09.10.2017
•+

čísio faktúry (VS) :                      177230808
. -  '        '  -
Dátum dodania tov./sluz.                             06.10.2017

Zmluva®bj.čĺslo Foma úhrady  prevodný príkaz                            Konšt. symbol 308 '  r`
Dodací list č. Spôsob dopľavy :

Fakturujeme Vám na základe Dohody o cene, zo dňa 06.10.2017 za výkony špeciálnej dopravy, čistenie kanalizácie    p#:ä

označeniedodávD                                    MnožstvoMJ          JbeedžcDegÄ         %DPH            DPH                       be§UDmpari:`Íu `1`

Za km jazdy                                                                 16,0Zastrojhodiny/motohodiny0,5O km                    2,324            20%                   7,44Ohod95,60020%9,56
i+`lt*

SPOLU BEZ DPH:                                              84,98#

#DPH                                                                                         17,00.,.`.
SUMA NA UHFUDU:  €                                          101]99p
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20                           84,98                          17,00                                101,98                                                                 `

Spolu                            84 98 17 00                                101,98
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•tľedoslovenská vodáľenská
prevádzková spoločnost', a.s.

DOHODAocENEč.2oi7no.../.9.9.!.6......
/oľ®návzmyslozákonač.18/1996Z.z.oc®náchvznenin®Skoľšichpmdpisovmedzi

omednávat®rom
Názov (meno, priezvísko): .. ffl#

Sídlo (adresa):

Pgb,ďyeK:.1.1.Á..1.l,

vbo...O.Q.11.lÁ.0.h

Dátum naľodenia:

Vzastúpenĺ:

a A4w- r"

.4...............-..

dodávablom
Sbedosbvenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Panizánska cesta 5

?7í3í]L#L#=obenová'vedú©zcpri®"dza
Adnffi pre poštový styk
Súedosk}venská vodáTenská pľe`ódzko`ti spokxiNJsť a.s..
Zákazn ĺcke ceímin Pľiehriúa
V.CJementisa 52, 971 55 Prievidza

Použftb vozm'a

Druh vozidla/mechanizmu/:

Druh práce:  .Áúí

Objednávateľ si

MiestovýkcmuvozidLa:..4ŕ......#

lč DPH

'BAN:  . '0  '0'D  0'0'

E-mai,: é4#.ť.
Kontaktná osoba: .

pČ%:.:sR#sOBriBystrica,Oddélsa,Wožkač.8WS
DIČ: 2022102236, lč DPH: SK 2022102236
!B±±±VÚBbanka,a.s.:Sl<6602000000002089540458
Tatra banka, a.s.: SK771100 0000 0026 2410 7235
ČSOB: a. s.: SK42 7500 0000 0000 259i e563
Komefenĺ baĺúa. a.s., BA: SK03 8100 0001070118610277
Ca» centľLim tel.: Oe50 111  234

1. Pnedmet dohodv

Názov vozidla/mechanizmu/:

ll.±gLmínamiestoplneDÉa

udodávate[aobjedn.á,vavýkonyvozidla/mechankmu
^       ,_y__.___     _       ^ .....  __-`

na deň

«e«edc3    We//merľ

C. /o.  b'f

111. Tvoľba cenv

Objednávateľovi  bude fakturované v súlade s Cennĺkom výkonov a služieb účinným od  ..1.7.2017 .,........
v pbtnom zneni:
1. Dopľavné výkony podľa platného oenníka
- počet  km x sadzba za km podra typu použitého vozidla

2. Pracovné výkony podľa platného cennfka
-výkon vozidwmechanizmu podľa platného cenníka3:##v#:xääm#3ľ#ľtgí###iu#Ru##8#p#H,

4. Cena za Čistenie odpadových vôd
5. Cena rozboru
6. Celková cena bez DPH
7. DPH podľa platných predpisov
8. Cena vrátane DPH
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lv. Ĺaktuľá_cia                                     `.
Objednávateľ bol oboznámený s platným cenníkom dodávatela a súhlasĺ s nĺm.  Dodávateľ sa zaväzuje
poskytnúť vozidlo/mechanizmus v stave spôsobilom na užívané a na dobu, ktorá sa dohodne. Fakturácia
vykonaných  prác  bude  realizovaná  v súlade  s touto  uzatvorenou  dohodou  o  cene.  Objednávateľ  sa
zaväzuje umadw zálohu vo výške .... # ...... €.  Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúľy je 17 dní 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. Záv®ľtiné ustanovonia

Ak   nedôjde   kznealizovaniu   predmetu   dohody   najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   temĺnu
uvedeného  v časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  ruší,  pričom  dodávateľ je  zároveň  povinný  bezodkladne
vrátit.  objednávateľovi  ním  uhradenú  zálohovú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s uri5enfm jedno vyhotovenĺe pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pne dodávateľa.
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