OBJEDNÁVKA ULOŽENÍ ODPADU
OBJEDNATEL:

BIOKOMP s.r.o.

Název:

Hradišťská 908, 687 08 Buchlovice

Sídlo:

IČ: 02307235

Odpovědný zástupce:

DIČ: CZ02307235

IČ :

IČZ kompostov. odpady : CZZ00473

IČP (identifikační číslo provozovny):

IČZ stavební-recyklace: CZZ00472

Kontakt:

IČZ sběrný dvůr

CZZ00773

Email pro elektronickou fakturaci:
DODAVATEL:

Věc: objednávka uložení odpadů – služeb
Objednáváme uložení – převzetí odpadů
Katalogové číslo:
Název :
Předpokládané množství:
Období ve kterém bude odpad dodáván :
Objednatel je povinen vyplnit písemné informace o odpadech (příloha).
Objednatel souhlasí s elektronickou fakturací v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty, § 26, odst. 4.
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů objednatel souhlasí se
zpracováním osobních údajů správcem BIOKOMP s.r.o. za účelem plnění této objednávky.
V sídle firmy objednatele dne:
Podpis odpovědného zástupce firmy:
Razítko:

Potvrzení objednávky dodavatelem BIOKOMP s.r.o.
Příjmení a podpis:
Razítko:

dne:

PÍSEMNÉ INFORMACE - základní popis odpadu do zařízení BIOKOMP s.r.o. od
dodavatele odpadu ve smyslu přílohy č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. v platném znění,
které musí dodavatel – vlastník odpadu předat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání

s odpady v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek

Dodavatel– vlastník odpadu:
název (jméno):
sídlo, IČ (bylo-li přiděleno):
Místo vzniku odpadu:
IČZ – IČP (identifikační číslo zařízení nebo provozovny):

ORP:

adresa provozovny:
IČZÚJ – identifikační číslo základní územní jednotky:
Název druhu odpadu:
Kód odpadu - katalogové číslo:

dle vyhl. 381/2001 Sb.

Kategorie odpadu: O
Předpokládané množství v jedné dodávce (t):
Předpokládaná četnost dodávek:
Předpokládané množství odpadu za rok (t):
Nebezpečné vlastnosti: žádné
Další údaje o vlastnostech odpadu nutných k zajištění nakládání s odpadem v příslušném zařízení,
včetně protokolů o odběru vzorků a o zkouškách, pokud to vyplývá ze souhlasu s provozováním
zařízení či z jeho provozního řádu:

UPOZORNĚNÍ: základní popis odpadu je původce povinen aktualizovat při každé změně surovin nebo
technologie procesu vzniku odpadu a dalších změnách, které ovlivňují kvalitativní ukazatele odpadu.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost uvedených informací podepsaná níže
prohlašuje, že uvedené informace jsou pravdivé.
Jméno a příjmení:

tel:

Email:

V

dne:

podpis, razítko:

