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Objednávka převzetí a využití odpadů  
určených ke skartaci 

 
 
 

 
Objednatel: 

 Název firmy:         ___________________________    razítko: 

 Zastoupená:         ___________________________ 

 Kontaktní telefon:        ___________________________ 

 IČ/DIČ:           ___________________________ 

Fakturační adresa:        ____________________________________________________________________ 

Dosílací adresa pro fakturaci:       ____________________________________________________________________ 

* Adresa provozovny, na které odpad vznikl, včetně IČP/IČZ: _______________________________________________  

 

Zhotovitel:  Ekodepon s.r.o., Lažany 36, Černošín, IČ/DIČ 49790927/CZ49790927; Zapsána v OR u KS v Plzni, 

oddíl C, vložka 4793; Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pob. Stříbro 157017337/0600 

 

Pokyny pro vyplnění identifikátorů objednatele: * IČP má právnická osoba či fyzická osoba oprávněná k podnikání přiděleno živnostenským úřadem, IČZ má 
přiděleno příslušným krajským úřadem osoba oprávněná k nakládání s odpady. 

Předmět objednávky:  

 Objednatel pověřuje zhotovitele na základě této objednávky prováděním služeb v oblasti odvozu a likvidace skartačních materiálů za 
podmínek stanovených touto objednávkou. Druh a ceny odpadů, které jsou předmětem této objednávky jsou uvedeny v Tabulce č. 1 
této objednávky. 

 

Zhotovitel se podpisem této objednávky zavazuje: 

Převzít od objednatele odpady, které jsou předmětem této objednávky a odstranit je nebo využít na zařízeních k tomu určených. 
Nakládat s výše uvedenými odpady v souladu s legislativou platnou v ČR. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že má a po celou 
dobu plnění předmětu této objednávky bude mít veškerá platná a účinná oprávnění potřebná k plnění předmětu této objednávky. 

  

Objednatel se podpisem této objednávky zavazuje: 

Dodat zhotoviteli písemnou informace o odpadu“ (ve smyslu platné legislativy) a to vždy při jednorázové nebo první z řady dodávek. 
Dále se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli v termínu dohodnutou cenu za sjednané služby.  

 

Platební ujednání: 
 

Platebním prostředkem se sjednává faktura. Splatnost faktur je stanovena na 14 dní od data jejího vystavení, pokud není stanoveno 
jinak. Penále z prodlení se sjednává ve výši 0,05% za každý kalendářní den prodlení. 

 

Tab. 1.: Ceník vybraných odpadů určených k dalšímu využití pro rok 2022. 

Kód odpadu Název druhu odpadu Základní cena 

  
[Kč/kg] 

bez DPH 

1 2 3 

20 01 01 Papír a lepenka (skartace dokumentů do 500 kg) 7,50 

20 01 01 Papír a lepenka (skartace dokumentů nad 500 kg) 6,40 

   

   

 
Cena je uvedena bez DPH. K ceně bude účtováno DPH dle aktuálně platného znění zákona o DPH. 
 
Pokud bude požadováno odstranění odpadu, který není v tomto zkráceném ceníku uveden, ale je k odstranění povolen, bude tento do 
tabulky doplněn včetně ceny z platného ceníku.  Další povolené odpady k odstranění nebo využití jsou dostupné na vyžádání na 
e-mailové adrese korynta@ekodepon.cz či na tel.: 601 340 995. 
 

 
V   dne:    
         
     
 
………………………………………………         ……………………………………………… 

 
razítko a podpis objednatele        v zastoupení zhotovitele  

EKO 
D  E  P  O  N 

mailto:korynta@ekodepon.cz
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 Objednávka transportních služeb společnosti Ekodepon s.r.o.: 
 

Společnost Ekodepon s.r.o. může jako doplňkovou službu poskytnout dopravu dodávkovým vozidlem. 

 

1. Paušální ceny manipulačních jízd (odvoz skartace; uvedena vzdálenost místa určení; ceny uvedeny bez DPH): 

a) doprava dodávkovým vozidlem do 10 km    580,- Kč 

b) doprava dodávkovým vozidlem do 20 km 1 160,- Kč 

c) doprava dodávkovým vozidlem do 30 km  1 740,- Kč 

d) doprava dodávkovým vozidlem do 40 km 2 320,- Kč 

e) doprava dodávkovým vozidlem do 50 km 2 900,- Kč 

f) doprava dodávkovým vozidlem do 60 km  3 480,- Kč  

 

2. Ceník doplňkových služeb. Ceny jsou uvedeny bez DPH.: 

a) případné čekání vozidla na naložení u zákazníka  170,- Kč/každá započatá ¼  hodina 

b) ruční manipulace (nakládka případně vykládka)  140,- Kč/pracovník/každá započatá ¼ hodina 

   

3. Splatnost faktur je stanovena na 14 dní od data jejího vystavení, pokud není stanoveno jinak. Na základě této objednávky závazně 
objednávám dopravu dodávkovým vozidlem. 

 
                    
Místo realizace služby: 
 

 

Datum a čas uskutečnění služby: 

 
 
 
 
V              dne:    

            …………………………………………………. 
             razítko a podpis objednatele 


