ZHOTOVITEL: VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, A.S., Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
(dále jen „VAK“)
IČO:60108631 DIČ:CZ60108631, OR KS V HK oddíl B, vložka 999
Bankovní spojení: 17699313/0300, ČSOB, a.s.

Provoz Pardubice
Provoz Přelouč
Provoz Holice

Teplého 2014
Trstenická 1490
Hradecká 1092

530 02 Pardubice
535 01 Přelouč
534 01 Holice

tel: 466 798 111
tel: 466 959 113
tel: 466 920 492

Objednatel:
Obchodní firma/Jméno: ………………………………………………………………………………..
Adresa, sídlo: …………………………………………………………………………………………...
IČO/Datum narození: ……………………………… DIČ: ………………………………………….
Telefon: ………………………………………. …….. E-mail: ………………………………………
Adresa pro doručení faktury (není-li totožná s adresou objednatele):
……………………………………………………………………………………………………………

Objednávka
1. Předmět
Zřízení vodovodní přípojky

Čistění kanalizace

Výměna vodovodní přípojky

Čištění kanalizační přípojky

Oprava vodovodní přípojky

Vyčištění domovní čerpací šachty vč. čerpadla

Zrušení vodovodní přípojky

Čištění šachty tlakové kanalizace

Otevření ventilu na vodovodním zařízení

Čerpání jímek

Uzavření ventilu na vodovodním zařízení

Čerpání jímek se zvýšeným obsahem tuků

Demontáž vodoměru

Prohlídka kanalizace TV kamerou

Montáž vodoměru – osazení, znovuosazení

Navrtání kanalizace pro zřízení napojení

Přezkoušení vodoměru

Vytyčení kanalizačních sítí

Výměna poškozeného vodoměru

Oprava kanalizačního poklopu

Přemístění vodoměru

Oprava kanalizace, přípojky

Rozbor vzorků pitné vody

Servis a kontrola přečerpávací stanice odpadních
vod (šachty)
Instalace strojního zařízení čerpacích stanic a
čerpadel

Dovoz pitné vody
Vytyčení vodovodních sítí
Vyhledání skrytých úniků vody
Jiné:

2. Místo plnění: ………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................
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3. Cena:
Cena za provedené práce a dopravné jsou uvedeny v ceníku společnosti VAK, který
je k dispozici v sídle společnosti. Provedené práce budou objednatelem potvrzeny ve
výkazu práce (montážním listě).

4. Ostatní ujednání:
Objednatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami provedení prací, objednávku
sjednal dobrovolně a zavazuje se zaplatit společnosti VAK za provedené práce (dílo),
a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem se splatností 14
dní ode dne jejího vystavení.
Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro
objednatele dle této objednávky i stavební nebo montážní práce, bude je fakturovat
v režimu přenesení daňové povinnosti podle zákona o dani z přidané hodnoty
v platném znění.
Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako
zákonný ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně
započíst na peněžité nároky zhotovitele vůči objednateli.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavíraných mezi společností
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a spotřebitelem (odběratelem) je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: http://www.coi.cz

V Pardubicích dne:

Jméno (hůlkovým písmem):

…………………………..

…………………………………………………..
Funkce:
…………………………………………………..
Podpis, razítko objednatele:
…………………………………………………..

Svým podpisem potvrzuji, že je splněna podmínka stavby pro sociální bydlení (tím rovněž podmínka pro uplatnění
snížené sazby DPH) ve smyslu Zákona číslo 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů.

V Pardubicích dne:

Jméno Příjmení (hůlkovým písmem):

…………………………..

…………………………………………………..
Funkce:
…………………………………………………..
Podpis, razítko objednatele:
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