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Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany
společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3079

Závazná objednávka služeb
Objednatel:
Název : ………………………………….………………IČP:………................. IČO: …..…….…..……..
Adresa sídla: ……………………………………………………………………….……...….…………….
Adresa svozu: ………………………………………….…………..Obec:….…………….………………..
Adresa zasílací: …………………………………………………………………………….………………..
Datum začátku svozu: ………………………….
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od firmy EKO-SEPAR, s. r. o:



Nádoby:
120 l ( plastová )
240 l ( plastová )
1100 l ( plastová )
Četnost svozů:
1 x za 7 dní
1 x za 14 dní
1 x za měsíc
na objednání
Dodání nádoby:
po původním majiteli:

vlastní:



(doprava, zaváděcí poplatek, atd)

Fakturace:

měsíční
poštou




čtvrtletní



elektronicky na email



(viz formulář)

V: ………………………… dne: …………………

razítko a podpis: …………………………….

Telefon: …………………………

e-mail: ………………………………………

IČO: 47714760
DIČ: CZ47714760
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: 5003202786/5500

tel.: 377 931 338
tel.,fax: 377 931 949
email: ekosepar@ekosepar.cz
Internet: http://www.ekosepar.cz

1. Ceny za likvidace odpadů a zhodnocení jsou ovlivněny výkyvy způsobenými situací na trhu.
Odvozce je oprávněn cenu za zhodnocení a likvidace odpadů jednostranně měnit. V případě
změny je odvozce původce povinen informovat (např. písemnou formou, formou e-mailu)
nejpozději do konce měsíce, za který se ceny mění.
2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od data jejich vystavení, s tím, že faktura se považuje za
zaplacenou dnem připsání finančních prostředků na bankovním účtu druhé smluvní strany.
V případě obdržení faktury v době kratší než 7 dnů do data splatnosti popř. v době po datu
splatnosti se splatnost předmětné faktury sjednává na 14 dnů od data doručení faktury. V případě
neuhrazení faktur za dvě fakturační období ve stanovené době splatnosti ze strany původce, budou
přerušeny veškeré činnosti odvozce dle této objednávky a odvozce bude moci od této objednávky
odstoupit ke dni doručení odstoupení původci.
4. Pro případ prodlení původce s uhrazením faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z
dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Objednatel bere výslovně na vědomí, že pro
případ prodlení objednatele s placením ceny za objednané služby je spol. EKO-SEPAR s.r.o.
oprávněna objednatele upomenout na nezaplacenou cenu s tím, že objednatel je povinen
upomínku uhradit spol. EKO-SEPAR s.r.o. jako smluvní pokutu částku ve výši 100,- Kč.
Objednatel bere na vědomí, že v případě neuhrazení upomínky z jeho strany, předá spol. EKOSEPAR s.r.o. předmětný dluh k vymáhání advokátní kanceláři, což bude mít za následek navýšení
nákladů za vymáhání předmětného dluhu.
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