VaK

Bruntál a.s.

třída Práce 42, 792 01 Bruntál

OBJEDNÁVKA
Obec: ………………….…………….. ulice: ……………………..……………… číslo domu: ………………..……...
číslo vodoměru: …………….………………………..……… On (m3) ………………………… JS …………………….

Objednávám přezkoušení vodoměru v subjektu oprávněném provádět státní metrologickou kontrolu měřidel.
Jsem si vědom(a), že v případě zkouškou zjištěné správnosti měření vodoměru, dle zákona čís. 274/2001 Sb., prováděcí
vyhlášky čís. 428/2001 Sb. ministerstva zemědělství, ČSN EN 14154-1+A2 a TPM 6621-97, ve znění pozdějších předpisů u
Qmin v mezích ± 10 %, Qt a Qnom v mezích ± 4 %, uhradím náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru
dodavateli vody. V případě, že údaje vodoměru nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy, hradí náklady
spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru dodavatel. Předběžná cena je 1.500,- Kč u zkoušky vodoměru o průměru 13 25 mm, 2.500,- Kč u zkoušky vodoměru vyššího průměru. Fakturace bude provedena dle skutečně vynaložených nákladů.
Práce budou provedeny v kvalitě dle platných norem.
Fakturu za provedené práce zašlete na adresu:
………………………………………………………………………………………….
IČ ………………..……… DIČ ……………………..………. Datum narození ….……………………………………………
Poznámka: Přezkoušení vodoměru může objednat pouze vlastník nemovitosti, nebo jím pověřená právnická či fyzická osoba.
Objednávka přezkoušení vodoměru nezbavuje povinnosti uhradit faktury za naměřenou vodu ve stanovené lhůtě!
Způsob vyhodnocení a finančního vyrovnání spotřeby vody dle výsledku zkoušky:
1)

V případě, že vodoměr při zkoušce měřil v toleranci odchylek povolených právními a technickými předpisy a měřidlo
vyhovuje ČSN EN 14154-1+A2, je zkoušené měřidlo považováno za platné a veškeré naměřené hodnoty jsou dále
nezpochybnitelné.

2)

Podle ustanovení § 28 prováděcí vyhlášky čís. 428/2001 Sb. ministerstva zemědělství k zákonu čís. 274/2001 Sb. v
případě, že vodoměr při zkoušce v jakémkoli rozsahu měření vykazuje vyšší odchylku, než připouští právní a technické
předpisy, měřidlo nevyhovuje ČSN EN 14154-1+1A dodavatel naměřené množství vody za období od posledního
skutečně provedeného odečtu vodoměru předcházejícího skutečnému odečtu vodoměru na základě kterého došlo
k výměně vodoměru do dne výměny vodoměru, související s reklamací nebo žádostí o jeho přezkoušení upraví
odborným výpočtem dle spotřeb ve srovnatelném období v předchozím roce, pokud se dodavatel s odběratelem
nedohodne jinak.

3)

Přezkoušení vodoměru bude provedeno podle zákonů o metrologii (zákon čís. 505/1990 Sb., vyhlášky čís. 262/2000 Sb.
a čís. 264/2000 Sb., čís. 345/2002 Sb., ČSN EN 14154-1+A2 a TPM 6621-97) ve znění pozdějších předpisů.

Objednávající svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů a souhlasí se způsobem finančního vyrovnání.

V ………………… dne.................................

Podpis objednávajícího ………………………..

Akceptace objednávky dodavatelem:
datum, razítko a podpis ………………………………………

Společnost je registrována v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 732.
Telefon: 555 537 300
Telefon: 554 711 051

E-mail: vakbruntal@vakbruntal.cz

IČ: 47675861

Fax:

Bankovní spojení: KB Bruntál č.ú. 1704771/0100

DIČ: CZ47675861

555 537 380

