
Zdroj: SD 7-1-1, Příl.č.1 ze dne 7.5.2020

Fakturační adresa objednatele:

Zhotovitel:

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Za Olšávkou 290, Sady

686 01 Uherské Hradiště

IČO: 4 9 4 5 3 8 6 6 IČO:

DIČ: CZ  4 9 4 5 3 8 6 6 DIČ:

Bank.spojení: KB Uh.Hradiště Telefon:

Číslo účtu:   2006721 / 0100 Objednatel:

e-mail:

             Vzorkovnice vydány dne:

Záloha na vzorkovnice á 100,- Kč přijata :  ANO  -  NE

Hotovost převzala :

Objednatel si tímto u zhotovitele za níže uvedených podmínek závazně objednává práce.

Datum a čas odběru vzorku:                 

Druh práce:

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla určenou dle platného ceníku zhotovitele, a to na základě faktury

vystavené zhotovitelem se splatností 14 dnů ode dne jejího vystavení. V případě prodlení s úhradou faktury

se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Dodací podmínky a subdodávka zkoušek

Termín plnění je stanoven podle technologických lhůt stanovení jednotlivých ukazatelů, nejdéle 10 pracovních dnů

od odběru vzorku. Zákazník byl informován o parametrech stanovených subdodavatelem.

V laboratoři byl zaveden flexibilní rozsah akreditace (FA) (dle MPA 00-09-xx), podrobné informace a seznam 

akreditovaných zkoušek včetně zkoušek flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici u vedoucí laboratoře.

Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866 

jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR),

že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem

splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, 

která je pro tyto účely nezbytná. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich 

opravu nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány. Podrobné informace o ochraně 

osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách správce osobních údajů www.svkuh.cz v sekci Ochrana osobních údajů. 

Subjekt údajů podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

  Datum a čas převzetí vzorku              Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), 

                    podpis a razítko objednatele

Objednatel požaduje:     □  provedení výroku o shodě se specifikací       

Odběrové místo: (obec, ulice, č.p.):

zápis v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1164

OBJEDNÁVKA  


