Objednávka prác a služieb
Evidenčné číslo:

Dátum prijatia objednávky:
OBJEDNÁVATEĽ:
Č. obchodného partnera:

Č. zmluvného účtu:

Meno a priezvisko/Názov:
Bydlisko/Sídlo organizácie:
Korešpondenčná adresa:
Číslo SD zákazky:

Dátum narodenia:
IČO:

IČ DPH:

DIČ:

V zastúpení:
Bankové spojenie (IBAN):
Číslo odberného miesta:

Číslo právnej zmluvy:

Charakter odber. miesta:
Miesto výkonu práce:
(ulica, č. domu, obec)
Telefonický kontakt:

e-mail:

Mobil:

Fax:

Spôsob úhrady*:
Poznámky:

poštovou poukážkou

bankovým prevodom

v hotovosti

Predmet objednávky:

Špecifikácia objednávky*:
Rozbor pitnej vody

Špecifikácia rozboru:

Rozbor odpadovej vody

Špecifikácia rozboru:

Akreditovaný rozbor

Realizáciu odberu vzorky zabezpečuje:

VVS, a.s.

objednávateľ

Objednávateľ žiada o účasť pri výkone skúšky
osobne

Protokol o skúške vzorky si objednávateľ prevezme:

poštou

e-mailom

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s realizovaním skutočne vykonaných prác a služieb uvedených v Preberacom
protokole a svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s cenami uvedenými v platných cenníkoch VVS, a.s., ktoré sú
prílohou tejto objednávky, pričom sa zaväzuje v plnej výške uhradiť preukázané skutočne vynaložené náklady na základe faktúry
v lehote splatnosti. Objednávateľ súhlasí, že v prípade zmeny cien bude fakturovaná realizácia prác a poskytnutia služieb podľa
aktuálneho platného cenníka VVS, a.s. v čase realizácie prác a poskytnutia služieb.
2. Cena za realizáciu prác a dopravy bude účtovaná v súlade so sadzbami uvedenými v platných cenníkoch VVS, a.s. Suma dane
z pridanej hodnoty bude účtovaná v zmysle platných právnych predpisov.
3. Objednávateľ je povinný byť prítomný pri realizácii prác, resp. pri poskytovaní služieb s výnimkou služieb poskytovaných
laboratóriami VVS, a.s.
4. V prípade, že práce nebudú zrealizované v lehote na prekážky na strane objednávateľa, povinnosti vyplývajúce z tejto objednávky
zanikajú a doklady so zálohou budú vrátené objednávateľovi.
5. Ak bude objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je VVS, a.s. oprávnená účtovať úroky
z omeškania za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy v zmysle platných právnych predpisov.

*Správnu možnosť označte krížikom
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6. Objednávateľ prehlasuje, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zároveň súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov
VVS, a.s. vo svojom informačnom systéme evidencie odberateľov v rozsahu tejto objednávky. Doba platnosti súhlasu je v súlade
s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel ich spracovania a zákonmi o účtovníctve a archívnictve.
Počet príloh:
Miesto prevzatia:
Prevzal:

................................................

.......................................

Podpis zamestnanca VVS, a.s.

Podpis objednávateľa
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