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Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36 570 460
Zapísaná v obch. registri
Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sa, vložka č.:1243N
Závod: Trebišov
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11.09.2012

Dátum prijatia objednávky:

1Evidenčné

Bankové spojenie (číslo účtu) VVS, a.s.:

číslo:

1Ceskoslovenská obchodná banka, a.s.,

Č.Ú.:

121043/2012/S1
25526893/7500

OBJEDNAVATEĽ:
C. obchodného

partnera:

I C.

2000000701

Meno a priezvisko/Názov:

Obecny urad

Bydlisko/Sídlo

organizácie:

Cyrila a Metoda 155,075 Ol Nový Ruskov

adresa:

Cyrila a Metoda 155,075 Ol Nový Ruskov

Korešpondenčná
Dátum narodenia:
ICO:

zmluvného

účtu:

14890000395

1Císlo SD zákazky:
IC DPH:

100331791

1191314

. I mc:

I

I

V zastúpení:
Bankové spojenie:
Císlo odberného
Charakter

miesta:

1Císlo právnej

zmluvy:

1

odber. miesta:

Miesto výkonu práce:
(ulica, č. domu, obec)

Cyrila a Metoda 155/075

Ol Nový Ruskov

Telefonický kontakt:

1e-mail:

1

Mobil:

1Fax:

1

Poznámky:

Vodomerná šachta 1000

SPECIFlKACIA
OBJEDNAVKY:
Predmet obiednávkv / realizovanie
Realizovanie

I Názov predmetu objednávky:
I Vodomerná plast. šachta priemer

dodávky:

[xl jednorázovo:

platieb*:

[xl

1000 mm

I Počet
I

v ks:

pri podpise objednávky

D v lehote

splatnosti faktúry

D v pravidelných

mesačných splátkach na základe splátkového kalendára
mesačných splátkach
I Výška splátky v € k 25. dňu v mesiaci:

Spôsob úhrady v pravidelných

ID

(počet splátok)*:

D

12

Spôsob úhrady ceny za dodávku

24

D

[xl

šachty*:

I(l.

36

splátka - hotovostná

v hotovosti po pokladne predávajúceho

D bankovým prevodom
D poštovou poukážkou
D bankovým inkasom
Doprava*:

D

áno

Miesto dodania a prevzatia

[xl

nie

predmetu

Dodanie/prevzatie

predmetu

objednávky*:
Požiadavka

na kontaktovanie

vodomernej,

resp. kanalizačne]

na účet predávajúceho

Cyrila a Metoda 155/075

Ol Nový Ruskov

objednávky:

D

pred realizáciou prípojky

D

pri realizácii prípojky

D telefonicky D faxom

Dáno

[xl

k prevzatiu šachty zo strany
VVS. :1-".*'

platba do pokladne ihned')

De-mailom

D doporučeným listom

nie

l.

Dodávka

2.

Objednávateľ
sa zaväzuje uhradiť v plnej výške náklady spojené s realizáciou
predmetu
objednávky
uvedených
v objednávke
podľa preukázaných skutočne vynaložených nákladov v zmysle platných cenníkov VVS, a.s. v lehote splatnosti
uvedenej na faktúre.

revíznej

šachty sa bude realizovať bez zemných prác a osadenia.

3.

Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade, ak zaplatí cenu šachty resp. l. splátky
bude fyzicky odovzdaná až na základe predloženého pokladničného dokladu.

1/2
*Správnu možnosť označte krížilrom
RKŠ - kanalizačná revízna šach ta
Počet vyhotovení: 1 x objednávateľ,
DA02/5
UMZC-051-20 II

l x VVS, a.s.

v hotovosti

do pokladne predávajúceho,

šachta mu

1

4.

Dopravné náklady budú objednávateľovi
vyfakturované na základe skutočného počtu najazdených kilometrov odsúhlasených
na dodacom
liste v súlade s platnými cenníkmi VVS, a.s. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť v plnej výške náklady spojené s realizáciou dopravy podľa
preukázaných skutočne vynaložených nákladov na základe faktúry do 14 dní odo dňa jej doručenia, pričom sa má za to, že faktúra bola
doručená tretí deň po odoslaní.
.
Podmienkou poskytnutia spôsobu úhrady v pravidelných mesačných splátkach je:
a) uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd v lehote do 60 dní odo dňa prevzatia predmetu
tejto objednávky,
b) objednávateľ sa zaväzuje, že do doby úplného zaplatenia kúpnej ceny nepožiada o prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu
resp. odvádzania odpadových vôd a že sa nedopustí takého konania a ani neumožní také konanie, na základe ktorého by VVS, a.S.
vzniklo právo odstúpiť alebo vypovedať zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd
z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou z dôvodov porušenia povinnosti zo strany kupujúceho.

5.

6.

Objednávateľ

7.

VVS, a.s. sa zaväzuje dodať objednávateľovi

8.

Objednávateľ sa zaväzuje predmet objednávky neodkladne prevziať,
objednávky, resp. odo dňa kedy bol na jeho prevzatie vyzvaný.

9.

Prevzatie predmetu objednávky potvrdí objednávateľ
VVS, a.s. pri odovzdaní predmetu objednávky.

lO.

VVS, a.S. môže odstúpiť od záväzkov uvedených v tejto objednávke v prípade, ak kupujúci:
a) neuhradí kúpnu cenu predmetu objednávky,
b) neprevezme predmet objednávky ani v dodatočnej lehote, ktorú mu VVS, a.s. určí.

ll.

Objednávateľ môže odstúpiť od záväzkov uvedených v tejto objednávke v prípade, ak VVS, a.s.:
a) nedodá predmet objednávky ani v dodatočnej lehote, ktorú mu objednávateľ určí,
b) neodstráni chyby predmetu objednávky ani v primeranej dodatočnej lehote, alebo oznámi objednávateľovi pred jej uplynutím, že chyby
neodstráni.
V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5 písm. a) ab) je objednávateľ povinný uhradiť VVS, a.s. pokutu vo výške 165,97 EUR,
s čím objednávateľ súhlasí.

12.

súhlasí, že nadobudne

vlastnícke právo k predmetu objednávky až úplným zaplatením

kúpnej ceny.

predmet objednávky do 7 dní po zaplatení kúpnej ceny resp. l. splátky.

podpisom

najneskôr

na dodacom

však v termíne do 3 pracovných
liste. Súčasťou

objednávky

dní odo dňa podania

je záručný list, ktorý potvrdí

13.

Zaplatením akejkoľvek pokuty nezaniká právo VVS, a.s. na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinností, na ktoré je viazaná
pokuta uvedená v bode 12. Objednávateľ je povinný uhradiť VVS, a.S. náhradu škody presahujúcu sumu pokuty uvedenej v bode 12.

14.

Následné zmeny podmienok, ktoré sú uvedené v tejto objednávke
objednávateľom
a VVS, a.s. v písomnej forme.

15.

Ak nebudú zrealizované práce pre prekážky na strane objednávateľa, povinnosti vyplývajúce z tejto objednávky zanikajú a doklady
so zálohou budú vrátené objednávateľovi.
V prípade vrátenia šachty objednávateľom, si VVS, a.S. vyhradzuje právo posúdiť stav šachty
a na základe výsledku posúdenia rozhodne o ďalšom postupe.

16.

Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s cenami uvedenými v platných cenníkoch VVS, a.s., ktoré sú prílohou tejto
objednávky. Ak bude objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať
úroky z omeškania za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy v zmysle platných právnych predpisov.

17.

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: Trebišov
Prevzal: Marcela Lačná

~ť

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

Podpis zamestnanc

VVS, a.s.

2/2
Počet vyhotovení: I x objednávateľ,
DA02/5
UMZC-051-20 II

I x VVS, a.s.

je možné zmeniť

alebo zrušiť

len po vzájomnej

dohode

medzi

