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Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Horné Mladonice; 
mulčovač – objednávka

Na základe  výsledkov  verejného  obstarávania,  ktoré  bolo  zrealizované  podľa  §  117
zákona  NR  SR  č.  343/2015  Z.  z.  o  verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si podľa Vašej súťažnej ponuky u Vás
objednávame: 

Mulčovač
DAKR FD3 344 cm3 + M70

Počet kusov
Celková cena

bez DPH 
Celková cena
vrátane DPH

1 2 095,00 2 514,00

Uvádzame fakturačné údaje obce: 
Názov: Obec Horné Mladonice
Sídlo: 962 43 Horné Mladonice č. 40
IČO: 00 649 236
DIČ: 2021120475
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK20 5600 0000 0097 4088 6004 
Štatutárny orgán: Mgr. Erika Korčoková – starostka obce

Zmluvné podmienky:
- objednávateľ  potvrdí  prevzatie  predmetu  zákazky  svojim  podpisom,  číslom  jeho

preukazu totožnosti,  prípadne pečiatkou na dodacom liste dodávateľa,
- dodávateľ  vystaví  a doručí  objednávateľovi  daňový  doklad  –  faktúru  za  dodané

tovary,
- lehota splatnosti faktúry je max. do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi,



- faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi,
- v prípade,  že  faktúra  nebude  obsahovať  predpísané  náležitosti,  resp.  budú  v nej

uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je objednávateľ  oprávnený túto faktúru
bezodkladne vrátiť dodávateľovi.  Po doručení opravenej alebo novej faktúry plynie
nová 30 dňová lehota splatnosti,

- dňom splnenia povinnosti úhrady faktúry je deň odpísania finančných prostriedkov
z účtu objednávateľa na účet dodávateľa,

- fakturácia  za tovary bude zrealizovaná jednou faktúrou,
- lehota dodania tovarov  je verejným obstarávateľom  určená v čase od podpísania

zmluvy s poskytovateľom dotácie (Environmentálnym fondom) do 31. októbra 2021.

Odkladacia podmienka: 
Dodávka tovaru sa môže zrealizovať len po podpísaní zmluvy s poskytovateľom
dotácie (Environmentálnym fondom). V prípade nepodpísania zmluvy si Odberateľ
vyhradzuje právo od zmluvy (objednávky) odstúpiť.

O podpísaní zmluvy z ENF Vás budeme obratom informovať.

S pozdravom

                                                                                          Mgr. Erika Korčoková
                                                                                              starostka obce


