ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky: 16PU-003277/19
Evidenční číslo: ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002
Název veřejné zakázky:
„19045 -1/11 Ostrava, Prodloužená Rudná, úprava stávající PHS - PD“

Objednatel:

Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Správa Ostrava, Mojmírovců 5
709 81 Ostrava - Mariánské Hory
Bankovní spojení: ........
Číslo účtu: ....................................
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Adresa: Masarykovo náměstí 5/5,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Kontaktní osoba: .........................
.............................
e-mail: ............................

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany
ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.
Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5,
709 81 Ostrava - Mariánské Hory
Kontaktní osoba Objednatele: .............................tel. ..............................
e-mail: .................................
Fakturu vystavit na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Fakturu zaslat na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5,
709 81 Ostrava - Mariánské Hory
Obchodní a platební podmínky: Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním
převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode
dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí
služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti
stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo
(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny.
Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti
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v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem
sjakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží.
Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv
zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon
o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru
smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět
s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď
objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv
a povinností z něj vyplývajících.
Objednáváme u Vás: zpracování projektové dokumentace vč. rozpočtu na doplnění pohltivé
vrsty na stávající PHS z důvodu zamezení šíření hluku v úseku 1/11 v Ostravě, 14,203 - 14,445
Vřesina u Bílovce.
Požadované výstupy; - čistopis 2x vyhotovení v listinné podobě + 5x CD/DVD.
Podrobná specifikace předmětu je uvedena v příloze č. 1 - Kalkulace ceny.
Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 15. 03. 2019.
Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 80 640,- / s DPH: 97 574,40
V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval
a objednávka je bez dalšího zneplatněna.
Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy.
Příloha č. 1 - Kalkulace ceny

V Ostravě dne

“ 4 03 2019
-

-

Za Objednatele:
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............................
Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:
Přílohy:

.........................................................................................................................
5. března 2019 14:34
.................................
...................................
FW: Objednávka VZ - „19045 - 1/11 Ostrava, Prodloužená Rudná, úprava stávající
PHS - PD" - 16PU-003277/19
19 045 - Příloha č. 1 - Kalkulace ceny.pdf; Sm190xxx ŘSD Ostrava Rudná PHS Ř
akcept.pdf

Důležitost:

Vysoká

Příznak pro zpracování:
Stav příznaku:

Zpracovat
Opatřeno příznakem

Dobrý den,
objednávku akceptujeme, potvrzenou zasíláme v příloze.
S pozdravem
...................................................
....................................................................

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo nám. 5
702 00 Ostrava
IČ: 427 67 377
te l.:...................................
mob.: ...................................
mail: .............................................
Tato zpráva a veškeré přiložené soubory jsou důvěrné a určené pouze osobě adresáta. Zpráva může obsahovat osobní údaje, nebo
dokumenty, které mohou být předmětem obchodního tajemství. Jestliže nejste zamýšleným příjemcem, upozorněte na to odesílatele a
veškeré informace obsažené v emailu odstraňte. Za obsah e-mailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odeslala.

From: ..........................................................................................
Sent: Monday, March 4, 2019 2:29 PM
To: ..............................................................
Cc: ..................................................................................
Subject: Objednávka VZ - „19045 - 1/11 Ostrava, Prodloužená Rudná, úprava stávající PHS - PD" - 16PU-003277/19
Importance: High

Dobrý den,
v příloze Vám zasílám Objednávku na zakázku malého rozsahu „19045 -1/11 Ostrava, Prodloužená Rudná, úprava
stávající PHS - PD", č. objednávky: 16PU-003277/19.
Prosím o její akceptaci písemným potvrzením prostřednictvím e-mailu na adresu: .................................................do 3
pracovních dnů ode dne odeslání, tj. do 7. 3. 2019.
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