
V C O L I A Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 

/

V O D A M 

uzatvorená ^ : 
DOHODA 0 CENE č. 2012/2006386 

uzatvorená i zmysle" zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov medzi 

objednávateľom 

Názov (meno, priezvisko): ...Mestp.Prie.y.i.dza. 

Sídlo (adresa): ...Námestie.s.l.Q.lj.Qdy 14 DIČ: 2.021.162.814. 

PSČ, obec:. 9.71.0.1.. Prievidza IČ DPH: 

IČO:.... .QQ318442 Bankové spojenie: 

Dátum narodenia : Číslo účtu: 

Číslo tel.: 046/5179610. 

V zastúpení: E-mail: 

a Kontaktná osoba: 
dodávateľom 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Reg.: OR OS B. Bystrica, oddiel Sa, vložka Č.840/S 
Partizánska cesta 5 IČO: 36 644 030 
974 01 Banská Bystrica DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK 2022102236 
V zastúpení: Ing. Želmíra Obertová, vedúca ZC Prievidza Bankové spojenie: 
Adresa pre poštový styk: VÚB banka, a.s., číslo účtu: 2089540458/0200 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2624107235/1100 
Zákaznícke centrum Prievidza, V. Clementisa 52, 971 55 Prievidza Call centrum tel.: 0850 111 234 

I. Predmet dohody 
Vytyčovanie vodovodných potrubia armatúr 

II. Termín a miesto plnenia 

Termín: Miesto: ...M^M.WiÄn.sKs.-Cin.tP.rÍD ,..9.7.1.PI....Prievidza 
III. Tvorba ceny 

Objednávateľovi bude fakturované v súlade s Cenníkom výkonov a služieb účinným od ...P.'.:97:'P..? 
v platnom znení, podľa položky č. IX. nasledovne: 

e 
1. Vyhľadávanie skrytých únikov vody na vodovodnom potrubí: 

a) korelačnou metódou 15,701 €/15 min. výkonu 
JTN b) elektroakustickou metódou 11,518€/15min. výkonu 

2. Vytyčovanie vodovod.-a karmi, potrubia armatúr (vyhľadávanie poklopových a zákopových súprav) 
9,427 €/15 min. výkonu 

*3. Prieskum technického stavu kanalizačného potrubia TV kamerou: 
a) kamerový systém RCA M2 (kamerový systém zabudovaný) 16,547 €/15 min. výkonu 
b) kamerový systém ECO STAR (kamerový systém prenosné štúdio) 17,759 €/15 min. výkonu 
c) kamerový systém IPEK 

1) zoom kamera + meranie sklonu potrubia 
*a) 15,054 €/15 min. výkonu; *b) 0,694 €/1 bm 

2) skenovanie 2D, 3D + meranie sklonu potrubia 
*a) 15,835 €/15 min. výkonu,; *b) 0,736 €/1 bm 

3) skenovanie 2D, 3D + meranie sklonu potrubia + deformácia potrubia (ovalita) 
*a) 16,978 €/15 min. výkonu; *b) 0,796 €/1 bm 

4) V prípade zákaziek väčšieho rozsahu alebo iných špecifických podmienok sa cena výkonu za 
kamerový systém IPEK stanovuje individuálne. 

*4. Prieskum technického stavu kanalizačného potrubia a povrchového odtoku dymovou skúškou 
8,979 €/15 min. výkonu 

(uvedené ceny sú bez DPH.) 
DPH sa účtuje podľa platných predpisov 
poznámka: • nehodiace sa neuvádzať 

Každá začatá minúta novej štvrťhodiny sa účtuje ako celá štvrťhodina. 
Dopravné náklady (cena podľa použitého vozidla) v zmysle platného cenníka 
Celková cena bez DPH 
DPH podľa platných predpisov 
Cena vrátane DPH 
výnimka z platenia záloh 
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IV. Fakturácia 

Objednávateľ bol oboznámený s platnýmcennikomdodávateľa a súhlasíš ním. Fakturácia vykonaných prác bude realizovaná v súlade s 
touto uzatvorenou dohodou o cene. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zálohu vo výške ... .P.-.P.P €, ktorá je zároveň predbežnou cenou 
objednaného výkonu. Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry je 17 dní odo dňa jej vystavenia.Za omeškanie s úhradou vyúčtovacej faktúry je 
dodávateľ oprávnený od objednávateľa požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške určenej príslušnými právnymi predpismi. 

V. Záverečné ustanovenia 

Ak nedôjde k zrealizovaniu predmetu dohody najneskôr do dňa zmluvne dohodnutého termínu uvedeného v časti II. dohody, táto dohoda sa 
ruší, pričom dodávateľ je zároveň povinný bezodkladne vrátiť objednávateľovi ním uhradenú zálohovú platbu. Táto dohoda je vyhotovená v 2 
vyhotoveniach s určením jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa. 

Objednávateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov podpisom dohody o cene súhlasí so spracovaním 
jeho osobných údajov uvedených v dohode o cene za účelom evidencie poskytnutia služby a s tým súvisiacej fakturácie, telefonického kontaktu, elektronickej 
formy komunikácie a korešpondencie medzi stranami vyplývajúcimi z práv a povinností dotknutej osoby a dodávateľa. Objednávateľ je informovaný, že osobné 
údaje sú spracovávané v informačnom systéme dodávateľa a v nevyhnutnej miere môžu byť na základe písomnej zmluvy poskytnuté tretím stranám na 
poštový styk, platobný styk, na tlač, balenie a rozosielanie faktúr, upomienok a oznámení, na podporu, správu a vývoj informačného systému a spoločnostiam 
na výkon externého auditu, ak tieto činnosti sú zmluvne zabezpečované tretími stranami. 
Objednávateľ udeľuje súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu dodávateľa. 
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