
OBJEDNÁVKA číslo: 18/1V/0708 

Objednávku vytiskl: 07.11.2018 08:05:05 XXX 

Datum vystavení: 05.11.2018 

Termín dodání: prosinec 2021 

OBJEDNATEL DODAVATEL 

SAKO Brno, a.s. 
Jedovnická 2, 628 00 Brno 
Divize svoz Brno, Černovická 15 
Email: svoz@sako.cz 
IČ:    60713470 
DIČ: CZ 60713470 
č. účtu: XXX
SWIFT kód banky: XXX
IBAN: XXX
Vyřizuje: XXX

Objednáváme u Vás čištění jímek v areálu BVV. 

Cenové podmínky: 
- cena vč. dopravy a manipulace pro tukové lapoly..........................XXX Kč/t bez DPH
- cena vč. dopravy a manipulace pro odlučovače olejů.....................XXX Kč/t bez DPH
K uvedené ceně bude připočtena DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona 
č.235/2004 Sb. 

Specifikace jímek a četnosti svozů: 
tukové jímky - pav. A - XX m3  vývozy březen, červen, září, prosinec 

 vývozy duben, říjen 
   vývozy leden, květen, červenec, září, listopad 

pav. P- XX m3
pav. G3- XX m3
pav. V- XX m3  vývozy květen, listopad 

odlučovače olejů - br. č. 5- XX m3
br. č. 9 - XX m3

br. č. 10 - XX m3
expoparking- XXm3

- vývozy cisterna 9m3 cca 1,5 roku

Doba platnosti objednávky je v období od 01.01.2019 do 31.12.2021. 

Kontaktní osobou je XXX (obchodní manažer), tel.: XXX, XXX, Trnkova 111, 628 00 Brno

      Ing. Karel Peroutka 
      ředitel divize svoz 

Informace o zpracování osobních údajů společností SAKO Brno, a.s. ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (GDPR) jsou dostupné 
online na https://www.sako.cz/stranka/cz/981/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/. Svým podpisem druhá strana společnosti 
SAKO Brno, a.s. potvrzuje, že se s těmito informacemi náležitě seznámila před poskytnutím osobních údajů. 

Dodavatel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle 
ust. §2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno, a.s. je oprávněna 
bez dalšího zveřejnit obsah celé této objednávky, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak 
jiným způsobem. 

Akceptace objednávky dodavatelem: 

Datum, podpis, razítko 
Žádanku vystavil: XXX

Kaiser servis, spol. s r.o. 

Bezručova 608/36 
678 01 Blansko 
IČ: 26274906 
DIČ: CZ26274906 




