
OBJEDNATEL: OBJEDNÁVKA
Elektrizace železnic Praha a.s. číslo: 2-19-OZ-0-OO124
Praha 4 - Nusle, nám, Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 uvádějte v dodacím listě a daňovém dokladu

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 1809 Praha dne: 29. dubna 2019

IČO;47115921 DIČí C247115921 ZHOTOVITEL:
Správa železniční dopravní česly, s,o.

Bankovní spojeni: Obiastnf ředitelství Hradec Králové
číslo účtu: U Fotochemy 259
Dodací fhúta: viz. text objednávky 
Způsob doručení; viz. text objednávky

50101 Hradec Králové

Vyřizuje: Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze,
oddíl A, vložka 48384
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

Na základě předchozího jednání u Vás objednáváme zajištění pracoviště a dozor pracovníků zhotovitele 
při napěťových a kolejových výlukách poskytovaných v rámci níže uvedeného objektu stavby:

„Dálnice D 35 Časy— Ostrov"

* SO 651 -  „Úpravy trakčního vedení a ukolejnění v žst, Uhersko"

Předmět díla;

Předmětem díla je zajištění pracoviště a dozor pracovníků zhotovitele při napěťových a kolejových 
výlukách včetně potřebné mechanizace

Termín realizace;
— Zahájení prací; od 01.05.2019
-  Ukončení pracú do 30.06.2019

Gena díla;
-  Maximální cena díla činí ■ Kč bez DPH
-  Cena bude účtována rta základě skutečně provedených výkonů odsouhlasených pověřeným 

pracovníkem střediska 028-TVČ objednatele.
-  Jednotkové sazby budou účtovány dlé platného ceníku hodinových zúčtovacích sazeb a sazebníku

automobilů a mechanizace OŘ Hradec Králové.

Úhrada díla;
-  Cena díla bude uhrazena na základě faktur - daňových dokladů, vystavených zhotovitelem lx

měsíčně,
-  Přílohou faktury bude soupis provedených výkonů potvrzených pověřeným pracovníkem střediska

028-TVČ objednatele. j S
-  Splatnost řádně vystavené faktury - daňového dokladu je stanovena na£Odnú ode dne doručyni,/,,

do sfdla Objednatele, ¿C

Kontaktní osoba Objednatele:
-  Ve věcech smluvních:
-  Ve věcech realizace:



Kontaktní osoba Zhotovitele:
-  Ve věcech smluvních:
-  Ve věcech realizace:

Příloha objednávky:
-  Všeobecné smluvní podmínky -  BOZP, environmentální politika

Zhotovitel podpisem této objednávky prohlašuje, že se zněním Všeobecných smluvních podmínek 
bez výhrad souhlasí.

Po potvrzení prosíme zaslat jeden výtisk zpět na naši adresu.

Objednatel: Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s. 
náměstí Hrdinů 1693/4a 

140DO Praha 4 -Nusle



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 276204

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e6f98f26-504b-47e8-acbf-b348a168dec8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DUŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2019 13:05:01
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