Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel Sa, vložka číslo: 10193/N

Evidenčná pečiatka ZsVS, a.s

OBJEDNÁVKA MONITORINGU STOKOVEJ SIETE
Meno a priezvisko/
obchodné meno:
Trvalé bydlisko/
sídlo spoločnosti:
Korešpondenčná
adresa:
Bankové spojenie:
Dátum narodenia:

IČO:

Telefonický kontakt:

DIČ:
E-mail:

Objednávateľ:
Predmet objednávky:
Požadovaný termín monitoringu:
Miesto a adresa monitoringu:
Profil monitorovaného potrubia
DN [mm]:
Dĺžka monitorovaného potrubia [m]:
Materiál monitorovaného potrubia:

kameninové sklolaminátové

Kanalizačná prípojka:

betónové

PP

áno

PE

PVC iné

nie

1. Kontakt vo veci objednávky:

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ing. Ľubomír Krcho, vedúci útvaru
0902 957 995
František Mikle, technický pracovník
0904 403 376
Štefan Molnár, technický pracovník
0903 741 756
Pred zaslaním objednávky je potrebné vopred prerokovať technické podmienky vykonania monitoringu.
Upozorňujeme, že monitoring stokovej siete je možný len vo vopred vyčistených kanalizačných potrubiach!
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s realizovaním skutočne vykonaných prác uvedených v Protokole
z
vyhodnotenia monitoringu stokovej siete a svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s cenami uvedenými v platných cenníkoch
ZsVS, a.s., pričom sa zaväzuje v plnej výške uhradiť preukázané skutočne vynaložené náklady na základe faktúry v lehote
splatnosti. Protokol z vyhodnotenia monitoringu stokovej siete bude zaslaný až po uhradení faktúry!
Cena za realizáciu práce a dopravy bude účtovaná v súlade so sadzbami uvedenými v platných cenníkoch ZsVS, a .s.
Ak bude objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je ZsVS, a.s. oprávnená účtovať úroky z
omeškania za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy v zmysle platných právnych predpisov.
Objednávateľ prehlasuje, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé.
Spracúvanie osobných údajov osoby oprávnenej konať v mene platiteľa je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba podľa Článku 6 odseku 1 písmena b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) a nevyhnutné
na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) GDPR. Doba uchovávania osobných
údajov je 10 rokov od ukončenia zmluvy. Podrobnejšie informácie o právach dotknutej osoby sú na web stránke www.zsvs.sk

V ......................................., dňa ........................

V ......................................., dňa ........................

..........................................................................

.........................................................................

potvrdenie prijatia objednávky zamestnancom ZsVS, a.s.

podpis objednávateľa

*Správnu

možnosť, prosím, označte krížikom
Počet vyhotovení: 1 x objednávateľ
1 x ZsVS, a.s.
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