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Fal(túra č. (VS) 7218030232
Dátum splatnosti                                      24.o4.20i8
Dátum dodania tov./služ.                               06.04.2018

Záloha: Forma úhrady:    Platobný príkaz
Zmluva®bj.číslo Konšt. symbol:     0308

Dodací list č. Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám na základe Dohody o cene zo dňa 06.04.2018 za výkony špeciálnej dopravy, čistenie kanalizácie

Označenie dodávky

DOPRAVA                                                                                                        1,00                                                      84,9800                 20 17,00                             84,98

R.kapnuiácll DPH:

ŠTaaž5ä|%r ----     cenai]ezDPH .--- ÉJFŔl         spoiust)pň
20                   !                          84 '98', 17,00                           101.98

Celkom                       ]                        e4.ge                i 7.oo                         101,98

Vyhotavil:  Janka  Rlšianová

SPOLU BEZ Dpl1:                                                                                               84,98

DPH :                                                                                                                    17,00

SUMA NA úllRADU:             €
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Z03 - preváclzka pomoc. a obsl. činnosti.
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pečiatka , podpis
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DOHODA O CENE č. 201e/800..±ggí,........
Worená v zmysl® zákoha č.18/1996 Z.z. o c®nách v zn®ni n®skoršĺch pr®di)leov m®dzi

o~hávaqm
Názov (r"no, priez #/LGc/   244ú

Qwíi4,44ÍJ   ffŤ
1.1L   u.

vbJ>...m,.1].i.J.P.L

Dátum narod(

V zastúpenĺ:  .
ťÁ4-6Ä., -

dodávabrom
Seedoslovemská vodárenská prevádzko`ti spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5

3Ľ%]#LL#Lobe"vedúcazcprievjdza
Adresa pre poštový *
StredmLdoôlo`/onskávodáľonskápm\ódzkováspoločnosťa.s..
Zákaznícke cenhjm Prievjdza
V.Clementiaa 52, 971 55 Prie`ridza

Potiž"® špecláln.ho vazldl.

Druh vozid [a/mechan izm u/:

Druh práce:

lBAN:  _.jÁ

ČÍ§lo tel.:

Kontaktná

R;eg

Á yJ7 7

1100   „[1

"Mj fivÁJ  -

OR 0S 8. Bystrica, odd.iel Sa, vložka Č.840/S
36 844 030

DIČ: 2022102236, lč DPH: SK 2022102236
!BAD!i VÚB banka. a.8.: SK66 0200 0000 0020 8954 0458
Tatra banka. a.s.: SK771100 0000 0026 2410 7235
ČS0B. a. 8.: SK42 7500 0000 0000 2591  8563
Komerčnĺ banka, a.s.. BA: SK03 8100 0001  0701  1861  0277
Call cent"m tel.: 0850111234

1. Phedmet dohodv

Jfl.ÍĹ.'.ó./...........NbH"
Ä*rivLÚu /ú   @šl

F/ĺ7(ČC/C;ď  #C/07ČTj

11. T®rmín a miesto oln®nia

ObjednávateTsiudodávateľaopjednávavýkonyvozidia/mechanizmunadeh:..4,.4.Aý./Á......................„

Miesto výkon u

m. Tvorba c"
ODjednavateĺo`ri  bude fakturované v súlade s Cennlkom \q7konov a služieb účinným od   ..1.1.2018...„..
v pLatrm znenĺ:
1. Dopravné výkony podra platného cennĺka
-počet  km x sadzba za km podľa typu použftého vozidla

2. Pracovné výkony podla platného cennĺka
-výkon vozidla/mechanizmu podh pLatného cenníka3=##ľgää#Eľ#iFÉ#É##LĽRu##+g:P#

4. Cena za Čistenie odpadových vôd
5. Cena ľozboru
6. Celková oena bez Dpll
7.  DPH podľa platných pľedpisov
8. Cena \ritane Dpll
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lv. Fakturác[a __
Objednávater bol oboznámený s plaqm cennĺkom dodávatera a súhlasĺ s nĺm.  Dodávater sa zaväziije
poskyhúť vozidlo/mechanizmus v stave spÔsobi[om na užĺvanie a na dobu, ktorá sa dohodne. Fakturácia
vykonaných  prác  bude  n3alizovaná  v súlade  s touto  uzatvorenou  dohodou  o  cene.  ObjednávateT  sa

gsYgvue#.h"Zšrwo::°Šhkuanvj:?Šúkheri.ó|ĺ.:ú.úíát:#tis#°j:tid#gv°avt:r:+ptiti##`ozdonĹ#ádvň±#al
pozadovať zaplatenie úľokov z omeškania vo výške určenej  príslušnými pľávnymi pľedpismi.

V. Záv®rečhé ustanov®hia
Ak   nedqjde   kzrealizovaniu   pľedmetu   dohody   najneskôr   do   dňa   zmlu\me   dohodnutého   temĺm
uvedeného  v časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  rušĺ,  pričom  dodávater je  zároveň  povinný  bezodkladne
vľátiť  obiednávateľo\/i  nĺm  uhradenú  záloho\ĺú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s uľčenĺm jedno vyhotovenk3 pie opjednávateľa a jedm vyhotovené pre dodávatela.

äE##Ĺm„,ez,á"km#n2Z=+3ZLá:#Mfigťťg]gffi#ú#n#ffiuzz#D#P####=+ffiL::=E:+
Effi:EťFIF#ť#Tyb="##ťffiiEv=#Tm#ýqffibT#+r#"&bFE:Emb#
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