
d í l c i  o b j e d n á v k a
Číslo související rámcové dohody: 14PU-000706, ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007 
(dále jen „rámcová dohoda“) „ Běžná údržba komunikací -  Olomoucký kraj“
Číslo dílčí objednávky: 14PU-000933 
Ze dne: 27.3.2019

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Olomouc
Adresa: Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc 
IČO: 65993390

Dodavatel:

vedoucí společník společnosti:
„AVE - DOKOM BUK“
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
Sídlo: Pražská 1321/38a

102 00 Praha 10 -  Hostivař 
IČO: 493 56 089
DIČ: CZ49356089

vedená pod spis. zn. C 19775 u Městského soudu v Praze
zastoupená jednateli ........ ...................................................................................................... 
...... ............................................ ......................................................... ........ ....................... 
................................................ ....... ........................... (za společnost jednají alespoň dva 
jednatelé společně nebo dva prokuristé společně) 
dále jen „Dodavatel14

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Plnění v souladu s ust. čl. II odst. 2.1 Rámcové dohody v rozsahu dle Položkového rozpočtu 
Plnění, ve kterém je uveden druh, množství a položková cena Plnění; tento rozpočet je 
přílohou č. 1 této objednávky.

Plnění je dodáno, je-li dodáno řádně a včas; o dodání Plnění sepíší smluvní strany Předávací 
protokol dle ust. čl. IV odst. 4.4 Rámcové dohody, který je  podkladem pro uplatnění Ceny 
Plnění dle ust. ěl. V odst. 5. 4 Rámcové dohody; Dodavatel nemá nárok na žádné zálohy.

Místo dodání: Olomoucký kraj, silnice I. tříd a vybraný úsek D35 

Termín dodání: 30.4.2019

Kontaktní osoba objednatele:. .......... .......................... ............



Celková hodnota objednávky v Kč: bez DPH 5 649 440,- Kč/ s DPH: 6 835 822,4 Kč

Další informace pro dodavatele:
Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu ust. čl. III odst. 3.1 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran dílčí dohodou 
výslovně nepravená stanovuje Rámcová dohoda.
Tato objednávka je  vyhotovena ve čtyřech stejnopisech po dvou pro každou smluvní stranu. 
Tato objednávka nabyde účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel 
v souladu s ust. čl. VII Rámcové dohody.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


