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Stľedoslovenská vodárenská
pľevádzková spo!očn®sť, a.s.

DOHOD^ocENEČÄmino!.!.991„"...
uzatvoľená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o c®nách v zn®ní neskorších predpisov medzi

o"návaóeľom
Názov (meno,  priezvĹsko)

Sídlo (adresa)

PSC,  obek=:  .#

@Á4urJ
lLu

vbo. .1'J'.I.f.'.k
Dátum narodenia

V zastúpenl:

a
+Jri. ..ýMÁ4„.hst„

tiA,urf4|   V rhJ/

'......i...,.Dlf.:.t

lč  DDH

Č'§'o tel.:  . .'.4€

E-mail

00   0000  '000

Kontaktná osoba

l/.1k..m.!.k.......

g±vodárenskáprevádzkováspoločnost,a.s.
Par6zánska cGsta 5

#:)::]#i:#ffiobenovávedúúzcprievidza
+€prepoštovýstyk.
Súedoslovenská vodánenská prevádzko`ó spoločnosť a.s„
Zákazn ícke centrum Prie\ridza
V.Clementisa 52, 971  55 Prievidza

Použ.hl® špeciálneho vozidla  .

Druh vozidla/mechanizmu/:

Druh práce dstÁ-
•ý.cť!:i.

Miesto výkonu vozidla:  ..Í# .... S

Fče8:.:€R#So3óBystrica"ielsa,viožkač.84o/s
DIČ:  2022102236,  lč DPH: SK 2022102236
!BA±Ľ VÚB banka, a.s.: SK66 0200 0000 0020 8954 0458
Tatm banka, a.s.: SK771100 0000 0026 2410 7235
ČSOB,  a. s.: SK42 7500 0000 0000 2591  8563
Komorčm banka, a.s., BA: SK03 8100 00010701  18610277
Call centrum tel.: 0850111234

1. PrdrTm dohodv

/                    ..... Názov vozidh
Wtyced€{   HC// mcy (

11. Tei"Ín a miesto Dlnem]

Objednávateľ si u dodávateľa objednáva výkony vozidla/mechanizmu
a          6\         V,                     n_    )_Ľ..-----      n\J ---.   _.,

na den

111. Tvorba cenv

Opjednávateľovi   bude fakturované v súlade § Cennĺkom výkonov a služieb účinným od   ..1.7.2017 .... „
v pLatnom znenl:
1.  Dopravné výkony podľa platného cenriĺka
• počet  km x sadzba za km podľa typu použitého vozidla

2.  Praoovné výkony podľa platného cenníka
-výkon vozidla/mechanizmu podľa platného cenníka3:##ľť#mm#pEmqEL###riJ:Ru=stfiťp#

4. Cena za čisteníe odpadových vôd
5. Cena rozboru
6. Celková cena bez DPH
7.  DPH  podľa platných predpisov
8.  Ck3na vrátane DPH
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lv. Faktunácia

Objednávateľ  bol oboznámený s platným  cennĺkom dodávateľa a súhlas[  s n
p+Jsk)múť vozidlo/mechanizmus v stave spÔsobilom na užĺvank: a na dobu,  kb
vykonaných  prác  bude  realizovaná  v súlade  s touto  uzatvorenou  dohodoii
zaväzuje uhradft' zák)hu  vo výške  .... ď ......  e  Lehota  splatnosti  vyúčtovacej fE
vystavenĹa.   Za   onieškanĺe   s úhradou   vyúčtovacej  fáktúry  je   dodávateľ  opi
ppožadovať zaplatenie úrokov z omeškanĹa vo výške určenej   príslušnými právn

V. Záverečné ustanovenia

Ak    nedôjcle    kzrealizovaniu    predmetu   dohody    najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   termĺnu
uvedeného  v časti  11.  dohocly,  táto  dohoda  sa  ruší,  pričom  dodávater je  zároveň  povinný  bezodkladne
vrátĺť  opjednávateľovi  ním   uhradenú  zálohovú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určenĺm jedno vyhotovenĺe pre opjedná\/ateľa a jedno vyhotovenk2 pľe dodávateTa.

súanam
Obftdnávateľ udelue §úhiag na dobu  neunčiti a môže ho kedykoľvek odvolať pÍsomným oznámením doruceným na adľesu dodávati#.
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