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OBJEDNÁVKA PRACÍ, SLUŽEB

1. OBJEDNÁVANÉ PRÁCE, SLUŽBY (ZAŠKRTNĚTE)

zprovoznění vodovodní přípojky, osazení VDM kamerová prohlídka

zhotovení nové vodovodní/kanalizační přípojky pronájem cisterny

oprava stávající vodovodní/kanalizační přípojky dovoz pitné vody cisternou

výměna poškozeného vodoměru vyhledávání poruch a vytyčování potrubí

vývoz septiku dálkový odečet – přístup k systému CEM

čištění kanalizace  výměna ventilu

přeplombování VDM 

  osazení zahradního VDM         +vodoměr

  výměna VDM na studni

    dešťového VDM

2. MÍSTO PRACÍ, SLUŽEB

Obec:

Ulice, číslo popisné / číslo orientační:

Katastrální území:

Parcelní čísla dotčených pozemků:

3. FAKTURAČNÍ ÚDAJE OBJEDNAVATELE

Jméno, příjmení (název firmy):

Ulice, číslo popisné / číslo orientační:

PSČ, město:

IČ/DIČ/datum narození:

Telefon, e-mail:

objednávka souvisí s výstavbou sociálního bydlení dle §48 – 48a zákona č. 235/2004 Sb. (15% DPH)

objednávka nesouvisí s výstavbou sociálního bydlení (21% DPH)

Vyplňují pouze plátci DPH

objednané práce zcela souvisí s ekonomickou činností objednatele

objednané práce částečně souvisí s ekonomickou činností objednatele

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. V případě uvedení nesprávných údajů bude doměřena základní sazba DPH 
včetně sankce za opožděný odvod DPH.

Ve Frýdlantu dne Podpis objednatele
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4. ÚDAJE ZHOTOVITELE

Žádost převzal:

Předběžný termín realizace:

Předběžná sjednaná cena:

Ve Frýdlantu dne:

Podpis pracovníka:

5. VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE PO PROVEDENÍ PRACÍ

Práce budou fakturovány smluvní cenou dle Nabídkového ceníku Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. platného v době 
provádění prací, který je k nahlédnutí v místě Provozního a zákaznického centra společnosti (Zahradní 768, 464 01 Frýdlant).

Objednatel svým podpisem potvrzuje převzetí objednaných prací a souhlas s níže uvedenými údaji.

Datum provedení prací:

Jména pracovníků zhotovitele:

Odpracované hodiny:

Počet ujetých kilometrů:

Výpis použitého materiálu (dle výdejky):
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V dne 

Podpis objednatele:  Podpis zhotovitele:

Kopie žádosti bude poskytnuta žadateli.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.fvs.cz nebo v sídle společnosti.


