Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
Článok I.
Zmluvné strany
Odberateľ:
(Držiteľ odpadu )

Dodávateľ:
(Pôvodca odpadu)

biomarina – biowaste s.r.o.
Suchá nad Parnou 255
919 01 Suchá nad Parnou
IČO: 50 336 932
IČ DPH: SK2120282285
e-mail: info@biowaste.sk
číslo účtu: SK1875000000004024258995
obchodné meno:

tel.: 0917 973 567, 0907 582 444

telefónny kontakt:

Obec Modrany
Hlavná 337
946 33 Modrany
035 77 88 121, 0905 511 903

email:
IČO:
DIČ:

obec@obecmodrany.sk
00306584
2021046709
Článok II.
Predmet zmluvy

Odberateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve, bude od dodávateľa odoberať použitý prepálený
rastlinný olej.
Článok III.
Spôsob plnenia
•
•

•
•

Odberateľ zabezpečuje odvoz odpadu s katalógovým číslom 20 01 25 – jedlé oleje a tuky na vlastné náklady a
v dohodnutom termíne.
Odberateľ zapožičia dodávateľovi adekvátne zberné nádoby v požadovanom množstve, ak je to potrebné. Nádoby sú
majetkom odberateľa, dodávateľ za ne zodpovedá a je povinný v týchto nádobách skladovať len použitý olej a udržiavať
ich v čistom stave. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje neskladovať a neprimiešavať do použitého oleja zvyšky jedál a iný
odpad ako je dohodnuté v tejto zmluve.
Odberateľ zaplatí dodávateľovi 0,30 EUR s DPH za KG použitého rastlinného oleja.
Odberateľ zabezpečuje čistenie nádob a súvisiacu evidenciu
Článok IV.
Ostatné a záverečné ustanovenia

• Odberateľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činnosti popísanej v tejto zmluve
Súhlas vydaný OÚŽP v Trnave číslo:
rozhodnutia: OU-TT-OSZP3-2015/025362/ŠSOH/Hu,
súhlas OÚŽP: OU-TT-OSZP3-2017/020945/ŠSOH/Du,
registráciu na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR č. COLTR64TT-SK.
• Pri prevzatí odpadu bude vystavený Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty – materiál kategórie 3, kde
je uvedený dátum, množstvo odobraného odpadu.
• Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018. Jej platnosť sa vždy predlžuje na obdobie ďalšieho
kalendárneho roka, ak pred ukončením doby jej platnosti jedna zo zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej
zmluvy.
• Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle obce ................
• Zmluva je vypovedateľná jedine písomne na sídlo spoločnosti alebo prostredníctvom e-mailu – info@biowaste.sk
• Zmluvné strany prehlasujú, že sa dôkladne oboznámili so zmluvou a uzatvárajú ju bez nátlaku.
• Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po 1 exempláre.
• Dodatok : Dokument „Vlastné vyhlásenie o použitých pokrmových olejoch a tukoch (UCO)“
• Odberateľ vyhlasuje, že na odber použitého oleja má platný certifikát ISCC EU, deklarujúci celú cestu tohto druhu
odpadu, zabezpečujúci úplnú transparentnosť a dosledovateľnosť. Je to najvyššia celosvetovo uznávaná forma
certifikácie v tomto obore.
Dátum
Odberateľ

Dodávateľ

