
Sériové číslo: 
Severočeská 

servisní 

� -���-�� 

Objednatel: 
Příjmení a jméno / název firmy: 

Adresa: 

Datum narození: 

Objednávka na služby spojené s dopravou 

IČ: 

Zhotovitel: 

Severočeská servisní a.s. 
Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice -Trnovany 

Tel.:+420 840 111 111 
www.scservisni.cz 
IČ:05175917 
DIČ: CZ 05175917 

Telefon: DIČ: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 2659, 
u Krajského soudu v ústí nad Labem

Email: číslo účtu: 115-6676840277/0100

Adresa výkonu práce: Zakázka číslo: 

Okres: 

Obec: Středisko: 

Ulice: 

Katastrální území: 
Činnost: 

Čp./ Čo. / parc.č.: 

Kontaktní osoba: Kontakt: 

Termín realizace: 

Předmět, rozsah prováděných prací: 

D Přeprava a likvidace odpadních vod (povinná příloha: Průvodní list odpadních vod SčVK S.RP.4.2.02_F.01 (F.07.10))

D Dovoz pitné vody

□ostatní:

Způsob stanovení ceny: 

Pevná smluvní cena: I 

=========� 
Předběžná cena: I 

bez DPH v Kč.

bez DPH v Kč. Vyúčtování proběhne podle skutečně provedených prací.

DPH bude účtováno dle platných sazeb zákona o D  PH
Cena předmětu objednávky bude hrazena na základě faktury  na účet zhotovitele.
Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne odeslání.

V případě nepřipravenosti Vám bude k celkové ceně započítán zmařený výjezd dle platného ceníku. Odběratel byl seznámen s ceníkem 
zhotovitele. Platný ceník je pro účely objednatele dostupný na webových stránkách zhotovitele. 

Práva z vadného plnění uplatní objednatel v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s nímž se objednatel seznámil. 
Další dohodnuté smluvní podmínky: 
Objednávka nabjyá účinnosti dnem podpisu obou stran. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavření smlouvy na plnění převyšující 
cenu 50 000 Ke bude předmětem zvlástní smlouvy a předložená objednávka nezakládá v takovém případě povinnost zhotovItele k poskytnutí 
jakéhokoliv plnění. Zárucní doba počíná běžet dnem rádného převzetí ďíla objednatelem. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem splněni dodávky. 
V [?řípadě dílčích dodávek předmětu plnění vzniká zhotoviteli právo dílčí fakturace dnem vystavení dílčího předávacího protokolu podepsanétio 
obema smluvními stranami; tento den Je dnem zdanitelného plnení. Splatnost činí 14 dnů ode dne odeslání faktury. Daňový doklad bude vystaven a 
doručen zhotovitelem na adresu uveaenou v léto objednávce do 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a bude obsahovat veškeré 
náležitosti podle zákona o DPH v platném znění. Po'kud je v platnosti zvláštní smlouva o dílo, řídí se práva a _povinnosti smluvních stran touto 
smlouvou. Smluvní strany si uiednaly, že na tuto objednávku a smlouvu z ní vzniklou vylučují aplikaci & 1799 a..§ 1800 občanského zákoníku týkaFcí 
se smluv uzavíraných adheznim zpusobem. Objednatel muže smlouvu vzniklou na základe léto objeďnávky pn1mout pouze ve znění navrhovanem 
zhotovitelem s vyloučením možnétio přijetí návrliu s dodatkem nebo odchylkou dle§ 1740 odst. 3 otičanskéflo zakoníku. Jakékoliv změny nebo škrty 
předtištěného textu neisou možné a Jejich provedení objednatelem bude povazováno za protinávrh smlouvy, který musí zhotovitel výslovne 
odsouhlasit a přijmout. Shodně, bude posouzeno dopisování dalšího textu kromě vyplnění prázdných polí, která jsou k tomu určena. Originál zůstává 
u zhotovitele.

Objednatel:

V:

Dne:

Podpis:

Zakázku převzal: 

Dne: 

Podpis: 

Zhotovitel: Severočeská servisní a.s. 

V: 

Dne: 

Podpis: 

Zakázku předal: 

Dne: 

Podpis: 
Předávající a přebírající svým podpisem potvrzují, že práce byla předávajícím řádně vykonána a přebírající ji bez výhrad 
řádně převzal. 

S.PP.4.1.03 D Dopravní řád 
S.PP.4.1.03_F.01 (SČS) 

ver. 3/6.6.2019 
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