
 Objednávka uložení odpadu k rekultivaci/odběru materiálu
Místo uložení odpadu:  Rekultivační závod Držovice

Objednatel:                      č.obj.: ………………………… Dodavatel/provozovatel RZ:

Firma: Firma:  Petr Očenášek

IČ: IČ:  42062730

DIČ: DIČ:  CZ6911265306

Sídlo: Sídlo:  Petelinova 12, 779 00 Olomouc

Zastoup.:

1.  Druh a množství odpadu k uložení dle názvu a kategorie:

Katalog č.  Název Kategorie  Předpokládané množství (tun/rok)

170504  Zemina a kamení  Ostatní

170101  Beton  Ostatní 

170102  Cihly  Ostatní

170103  Tašky a keramické výrobky  Ostatní

170107  Směsi  Ostatní

2.  Druh a  množství materiálu k odběru  (tun/rok)

 Název množství (tun/rok)

Betonový recyklát

Cihelný recyklát

Písek

Tříděná zemina

Kamenivo

Smluvní podmínky:

1) Cena za uložení odpadu bude stanovena součinem množství uloženého odpadu a jednotkové ceny (Kč bez DPH/t) dle ceníku 

    dodavatele uveřejněném na internetových stránkách dodavatele http://www.petrocenasek.cz/hlavni-menu/dokumenty

2) Podkladem fakturace bude vždy množství uloženého odpadu dle vážních lístků a jednotková cena dle ceníku objednatele.

3) Nakládku a autodopravu nese objednatel na vlastní náklady. Objednatel se zavazuje dodržovat provozní řád a dopravní řád

     v dobývacím prostoru.

4) Objednatel odpovídá za to, že odpady uložené dle této objednávky odpovídají svou kvalitou odpadům dle katalogu.

    V případě porušení této povinnosti objednatel odpovídá dodavateli za způsobenou škodu, a to v plném rozsahu. 

5) Objednatel potvrzuje, že se před podpisem této objednávky důkladně seznámil s ceníkem a ceníkovou cenou dodavatele

  uveřejněnou na internetových stránkách www.petrocenasek.cz. a s obsahem ceníku souhlasí. 

6) Pro případ prodlení se zaplacením jakékoliv faktury po lhůtě splatnosti se objednatel zavazuje uhradit dodavateli smluvní 

   pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení. Tímto není dotčeno právo dodavatele na náhradu způsobené škody.

7)  Do doby uhrazení faktury je navezený odpad vlastnictvím objednatele a v případě prodlení delším než dva měsíce po lhůtě

     splatnosti faktury může být vrácen objednateli na jeho náklady. Nárok na náhradu škody títmo není dotčen.

8)  V případě prodlení objednatele delším než dva měsíce po lhůtě splatnosti jakékoliv faktury není dodavatel povinen 

     přijmout další odpad k uložení a je oprávněn uložení dalšího odpadu odmítnout.

    Platnost objednávky do 31.12.2021   Podpis a razítko objednatele: 

    Dne: ……………………. ….....................................................


