Objednávka na odvoz odpadu
ZHOTOVITEĽ:

Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36 444 618
IČ DPH: SK 2020016988

ul. Nová 76, 058 01 Poprad Za Zhotoviteľa vybavuje*:
BIC/SWIFT: TATRASKBX
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2084 4764

OBJEDNÁVATEĽ:

Za Objednávateľa vybavuje:

Obchodný názov objednávateľa*
Sídlo (fakturačná adresa)
Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, titul, funkcia)
IČO/č. OP*

DIČ/IČ DPH*

Dátum narodenia*

Telefón*

E-mail*

Prevádzka (adresa)

BIC/SWIFT*

IBAN*

Poznámka

Poskytnutá záloha*

Objednávateľ čestne prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch má splnené všetky povinnosti
vyplývajúce z ustanovení uvedeného zákona a súvisiacich vykonávacích predpisov. Zhotoviteľ nepreberá zodpovednosť za prípadné neplnenie
si povinností objednávateľa v zmysle platnej legislatívy.

TRIEDENÝ ZBER

Cena**

ODVOZ ODPADU
DRUH ODPADU*

kancelársky a novinový papier
obaly z plastov – PE fólia
PET fľaše

stav. odpad vytriedený (bez dreva, kovu a
nebezpečných zložiek ako azbest a pod.)
stav. odpad nevytriedený (vrátane dreva,
kovu, ale bez nebezpečných zložiek)
objemný odpad
priemyselný odpad

obaly zo skla

nebezpečný odpad

KUKA nádoba (120, 240 l)

VOK – prenájom

Žoch (Big-bag)

NÁDOBA
NA ODPAD

NÁDOBA NA
ODPAD

DRUH ODPADU*

obaly z papiera a lepenky

Iné

Poznámka:

BOBR (1100 l)

Cena**

VOK – vlastný
iné

Poznámka: V prípade, že odpad nebude zodpovedať zatriedeniu odpadu podľa rozpisu, objednávateľ uhradí naviac náklady s tým spojené.
*Povinný údaj
** Ceny budú fakturované v zmysle platného cenníka na dané obdobie

ZNEŠKODNENIE ODPADU*:
a) zhotoviteľ

b) objednávateľ

SPOSOB DOPRAVY*:

b) objednávateľ (vlastný dovoz)

a) zhotoviteľ (Brantner Poprad, s. r. o.)
vozidlo: do 3,5 t
do 5,0 t
hákové:
VOK 15 - 30 m3
ramenové:
VOK 5 - 7 m3

VÝVOZ (dátum a miesto pristavenia, frekvenciavývozu)*:

INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVATEĽA:
Kontakt: tel.: 052 / 7767 251
e-mail: poprad@brantner.sk
FO30_PP/04.08.2021

•

V prípade pristavenia kontajnera musí byť príjazd minimálne 3,5 metra široký, prejazdová svetlá výška musí byť
minimálne 4,5 metra. Je potrebné, aby miesto pristavenia bolo dostatočne priestranné na manipuláciu s kontajnerom.

•

U kontajnera 15-30 m3 je nutné zabezpečenie pevného podložia pod kontajnerom (betón, asfalt). Príjazdová cesta
a miesto (podklad) pre kontajner 5-7 m3 musia byť dostatočne zabezpečené, aby vydržali váhu nákladného auta aj
s naloženým kontajnerom. V opačnom prípade spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. nepreberá zodpovednosť za
prípadné práce navyše pri poškodení podložia, majetku objednávateľa, alebo verejného priestranstva (cesty,
chodníka, trávnika a pod.).

•

Brantner Poprad, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť termín pristavenia kontajnera v prípade nepredvídateľných
prekážok

•

Ak sa jedná o pristavenie kontajnera na verejnom priestranstve objednávateľ je povinný zabezpečiť povolenie na
zabratie verejného priestranstva.

Ochrana osobných údajov - Týmto prehlasujem, že hore uvedené údaje sú pravdivé a poskytujem ich dobrovoľne spoločnosti Brantner
Poprad, s.r.o. Nová 76, 058 01, Poprad, IČO: 36 444 618 (ďalej Prevádzkovateľ) za účelom plnenia zmluvy v zmysle Zákona č. 18/2018
o ochrane osobných údajov v § 13 odst. 1. písm. b) a súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia fakturačnej dokumentácie
Prevádzkovateľa. Prípadné odvolanie súhlasu bude vykonané na základe môjho písomného oznámenia prevádzkovateľovi. Svojím podpisom
potvrdzujem, že som bol poučený o svojich právach. Podpisom objednávky objednávateľ súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami
ktorými sa bude spravovať právny vzťah založený touto objednávkou. Podmienky sú zverejnené na webovej adrese : https://poprad.brantner.sk/

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

..........................................................................................
pečiatka a podpis objednávateľa

Kontakt: tel.: 052 / 7767 251
e-mail: poprad@brantner.sk
FO30_PP/04.08.2021

