DODATOK č. 16
k zmluve č. 6000/03/V-4 O zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu

z obce Mníšek nad Hnilcom
uzavretý medzi

1. Objednávateľ:

Obec Mníšek nad Hnilcom
zastúpená starostom obce Ing. Ľudovítom Kujnischom

IČO : QB293 80
Z

L

Sp. Nová Ves
512117001

2. Zhotoviteľ:

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Vladimír Čech, konateľ spoločnosti
Ing. Ondrej Korenko, prokurista spoločnosti

IČO: 31659641
IČ DPH: SK 2020502957
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Zápis V OR: Okresný súd Košice I, Oddiel.: Sro, vložka č. 2044/V
Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení:
V článku I. Predmet zmluvy sa dopĺňa bod 8
- vykonávať po dohode s objednávateľom mobilný výkup papiera v obci.
V článku II. Podmienky vykonávania diela sa v bode 1 dopĺňa
- z vriec podľa skutočného počtu
V článku II. Podmienky vykonávania diela sa ruší bod 1.1.
V článku III. Cena v bode 1 sa dopĺňa
Vrecia

0,56 E

V článku III. Cena sa mení bod 2
2.

Zber, odvoz a zneškodnenie objemného odpadu
Zber do veľkoob. kontajnerov AVIA - VOK - 1 km jazdy
Cena za manipuláciu - započatých 15 min.
Prenájom (odpis) kontajneľa AVIA - VOK na 1 deň
na 1 rok
Zber do veľkoob. kontajnerov MERCEDES - VOK - 1 km jazdy
Cena za manipuláciu - započatých 15 min.
Prenájom (odpis) kontajnera MERCEDES - VOK na 1 deň

0,83 E
4,00 G
2,60 6
330,00 E
1,00 E
5,25 E
4,40 6

na 1 rok
450,00 E
Zneškodnenie (uloženie) odpadu-skutočná hmotnosť
20,40 E
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

V článku III. caua sa dapíňa bad 6
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre každý nasledujúci kalendámy rok budú dohodnuté nové
ceny podľa nižšie uvedených podmienok:
a) zhotoviteľ má právo zvýšiť ceny o percento rastu inflácie. Smerodajné je percento rastu
inﬂácie za uplynulý kalendámy rok - udané Štatistickým úradom SR.
b)zhotoviteľ navrhne Zvýšenie cien nad rámec rastu inﬂácie, prípadne navrhne zvýšenie
cien z iných dôvodov (neočakávaný nárast vstupov a pod. ), zvýšenie vstúpi až po
vzájomnom písomnom odsúhlasení obidvomi zmluvnými stranami.
V článku VI. Povinnosti objednávatel 9a sa ruší bod 2 a 3
V ostatnom ostáva zmluva nezmenená.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
V Spišskej Novej Vsi,
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