DODATOK K ZMLUVE Č.S01T100027
O ZVOZE A SKLÁDKOVANí ODPADU
Dodávatel':

.A.S.A. Trnava s.r.o.
Priemyselná 5,91701 TRNAVA
tel. 033/5513754
Zastúpený: Ing. Ľudovít Púček
Osoba oprávnená podpisovať zmluvy: Ing.Jaroslav Cintavý
Bankové spojenie: DEXIA Trnava,
6388863001/5600
IČO: 31449697
IČ DPH: SK2020392352
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: S.r.o., Vložka číslo: 1344/T
č.ú.

Odberatel':

Obec Šelpice
Obecný úrad, 919 09 Šelpice
Zastúpený
: Ružena Opálková, starosta
Kontakt
: 033/5529103
Fax:
:033/5529103
Bankové spojenie
: DEXIA Banka 1076158001/5600
IČO
: 682225
DIČ
: 2021147711

Podľa tohoto dodatku následné odstavce jednotlivých
nahrádzajú pôvodné odstavce v plnom znení.

článkov

zmluvy

a predchádzajúcich

dodatkov

II.
Cena
Dodávateľ

služieb

bude

fakturovať

za

predmet

plnenia dohodnutú cenu:

1.1. Z voz zmesového komunálneho odpadu
Druh kontajnera,

nádoby

€ /ks bez DPH

počet ks

jednotková cena bez DPH
€ / ks / mes
1,222
1,798

190
0,564
110 l, 120 I
0,83
120 I s prenájmom
60
240 I
240 I s prenájmom
1100 I
10,413
1100 I s prenájmom
21
4,806
Jednotková cena
cena za vyvoz 1ks x pocet vyvozov za rok (26) / pocet mesiacov v roku (12)

-

=

-

Výsledná cena uvedená na faktúre je jednotková cena vynásobená počtom zmluvne dohodnutých
kusov kontajnerov.
1.4. S eparovaný zber v 1100 I nádobách ( zvonoch a pod. )
Druh kontajnera
1100 I sklo
1100 I sklo s prenájmom
1100 I papier a plasty
1100 I papier a plasty s prenájmom
Cena za jeden vývoz je daná násobkom
výsyp plného počtu kontajnerov v obci.

€/ ks bez DPH

počtu kontajnerov

počet kontajnerov

-

-

9,96

4

-

-

-

-

a jednotkovej

ceny. Jeden vývoz zahŕňa

Záverečné ustanovenia dodatku
1.

Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle odberateľa. Odberateľ sa zaväzuje
zverejniť tento dodatok zmluvy na webovom sídle obce do 5 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu
zmluvnými stranami.

2.
3.

4.

Za začiatok fakturácie nových, týmto dodatkom dohodnutých cien sa považuje nasledujúci mesiac po
realizácii podľa predchádzajúceho bodu.
Odberateľ sa v prípade súhlasu s jeho obsahom zaväzuje podpísať a zaslať predmetný dodatok na
adresu dodávateľa do 5 pracovných dní spolu s potvrdením o zverejnení predmetného dodatku na
internetovej stránke odberateľa. V prípade nesúhlasu sa zaväzuje do rovnakého termínu dodávateľa
o tejto skutočnosti informovať.
V prípade nedodržania
lehôt podľa predchádzajúcich
bodov považuje sa dodatok podpísaný
dodávateľom:
- do 15.dňa v mesiaci za platný od prvého dňa prvého mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom
dodatok podpísal dodávateľ. Dodatok je teda platný od 1.9.2011
- po 15.dni v mesiaci, za platný od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom
dodatok podpísal dodávateľ.
Zvláštne ujednania

1. Plastové kontajnery s označením .A.S.A. o objeme 120 a 1100 I v počte podl'a čl.ll bod 1.1. sú
vlastníctvom dodávateľa.
Odberatel' má tieto kontajnery v užívaní, v prípade zrušenia zmluvy je
odberateľ povinný tieto kontajnery vrátiť, prípadne odkúpiť.
2. Cena za zneškodnenie
zmesového komunálneho odpadu kat.č. 200301 sa riadi podl'a cenníka
ustanoveného mestom Trnava pre príslušné obdobie, k tejto cene sa pripočíta podl'a Z.z. 17/2004 príloha
č.1 poplatok za uloženie odpadu.

V Trnave, dňa: 4. 8. 2011

Za odberatel'a:

Za dodávateľa:

.A S J... rmava spol s r.o.
'elna "i ~P7 01 Trnava
7 IC pre dan. ::>1\2020392352

P. I .
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