Zmluva o dielo č. /2020
na odvoz komunálneho odpadu v obci Obid
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obec Obid

so sídlom:

Obecný úrad Obid, ul. Kráľa Štefana č. 32

zastúpený:

Ing. Monika Vajda – starostka

IČO:

36105058

Bankové spojenie: VÚB – exp. Štúrovo č.ú. 1362467753/0200
a
Zhotoviteľom:

Attila Potfay UNISERVIS

so sídlom:

Remeselnícka č. 1 Obid

zastúpený:

Attila Potfay – majiteľ firmy

IČO:

33125694

Bankové spojenie: TB – exp. Štúrovo, č.ú.: 2626854525/1100

I.
Predmet plnenia
1. Predmetom tejto zmluvy je odvoz tuhého komunálneho odpadu, ďalej len „TKO“
z obce Obid na skládku odpadov spoločnosti EKOREAL s.r.o. so sídlom v Náne a na
skládku TKO v Bajtave. Dodávateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí odvoz
vo veľkokapacitných kontajneroch podľa potreby a pokynov objednávateľa včas
a kvalitne. TKO odvezie a uloží len na miesto jeho určenia.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že práce vykonávané v súlade s touto zmluvou prevezme
a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

II.
Cena
Cena za vykonané práce je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami za jednorazový
odvoz nasledovne:
Naloženie, odvoz, vyloženie a odvoz späť 1 ks veľkokapacitného kontajnera 1x činí: 45,-- EUR
na zberové miesto Nána

Naloženie, odvoz, vyloženie a odvoz späť 1 ks veľkokapacitného kontajnera 1x činí: 65,-- EUR
na zberové miesto Bajtava
Manipulácie a posuny odpadových kontajnerov v rámci katastra obce Obid pri príležitostných
zbieraniach odpadu činia 30,-Eur/1 hodina.

III.
Čas plnenia
Čas plnenia je stanovený od 01.06.2020 na dobu neurčitú až do písomného odvolania.

IV.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za práce vykonávané v súlade s touto zmluvou zaplatí
dodávateľovi dohodnutú cenu na základe faktúry, ktorú dodávateľ doručí
objednávateľovi vždy po uplynutí príslušného mesiaca.
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu.
3. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní po jej doručení objednávateľovi

V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu a v celom rozsahu zruší doterajšiu
Zmluvu č. 3/2001 zo dňa 27.12.2000
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov
v celom rozsahu a podpísaným oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Platnosť zmluvy môže byť zrušená s jednomesačnou výpovednou lehotou.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po jej podpísaní jedno vyhotovenie.

V Obide, dňa 01.06.2020

--------------------------------------------objednávateľ

------------------------------------------dodávateľ

