
OBJEDNATEL:

Elektrizace železnic Praha a.s.
OBJEDNÁVKA
číslo: 2-19-02-0-00200

Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
uvádějte v dodacím listě a daňovém dokladu

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 1809 Praha dne: 8. srpna 2019

IČO: 471159 21 DIČ: CZ47115921 ZHOTOVITEL:

Bankovní spojení: 
číslo účtu:

Dodací lhůta : 
Způsob doručení: 
Vyřizuje:

........................................ ........... . . . .  
...........................

viz. text objednávky 
viz. text objednávky 
..... ....
. ...........................
.......................

Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA 1 -  Nové Město

Správa železniční dopravní cesty s. o.
Technická ústředna dopravní cesty

Malletova 10/2360

190 00 Praha 9

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl 
A, vložka 48384

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

Na základě vzájemné dohody a přiložené cenové nabídky Zhotovitele u Vás objednáváme provedení 
posouzení a schválení ukolejňovacích plánů a trakčního propojení v rámci stavby:

„Modernizace TNS Týniště nad Orlicí"

Rozsah díla:
-  Rozsah díla je dán schválenou projektovou dokumentací a platnými technickými normami

a předpisy.
-  Dílem se rozumí provedení korozního měření v průběhu stávajících úložných zařízení před

zahájením stavby, posouzení předloženého koordinačního schématu ukolejnění a trakčního 
propojení v rámci výše uvedené akce. O tomto měření budou vystaveny tři výtisky protokolu.

Termín realizace:
-  Termín zahájení: 06/2019
-  Termín ukončení a předání díla: 11/2020
-  Realizace dílčích posouzení je předpokládáno ve více fázích, přesné termíny budou operativně

upřesněny v závislosti na postupu výstavby.

Cena díla:
-  Celkem: 64 000,- Kč bez DPH
-  Cena díla bude stanovena na základě skutečných výkonů Zhotovitele. Tyto výkony odsouhlasí

zástupce Objednatele ..............
-  Cena Díla bude stanovena na základě vzájemné dohody smluvních stran jako cena nejvýše

přípustná
-  V ceně je zahrnuta veškeré náklady na realizaci díla, které jsou nezbytné k provedení díla.
-  V případě, že předmět plnění odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 41-43 klasifikace ČSÚ, bude

zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. V opačném případě bude kceně díla 
připočtena DPH ve výši platné ke dni fakturace.

Úhrada díla:
___ -  Cena díla bude hrazena na základě faktur -  daňových dokladů vystavených Zhotovitelem po



odsouhlasení předložených ukolejňovacích plánů.
-  Podkladem pro vystavení faktury -  daňového dokladu je zástupcem Objednatele potvrzený zápis o

předání a převzetí díla či části díla.
-  Splatnost řádně vystavené faktury -  daňového dokladu je stanovena na 30 dnů ode dne doručení

do sídla Objednatele.
-  Fakturu je možné zaslat elektronicky a to na e-mailovou adresu ..............................
-  Faktura musí být zaslána ve formátu PDF a musí být rozdělena do dvou souborů (faktura + příloha).
-  Zádržné není požadováno.

Záruka na dílo:
-  Zhotovitel garantuje soulad výstupů s požadavky vyplývajícími z platné legislativy a s požadavky

Zadavatele (SŽDC s. o.).

Kontaktní osoby Objednatele:
-  Ve věcech smluvních:
-  Ve věcech technických:

......... 
................

............ ...... 
....................

........................ 
..............................

Kontaktní osoby Zhotovitele:
-  Ve věcech smluvních:
-  Ve věcech technických:

........................ 
..............................

............ ...... 
....................

.................................

........................................

Příloha objednávky:
-  Příloha č. 1 Cenová nabídka
-  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:

.........................ního a zakázkového útvaru 
na základě Pověření představenstva

Zhotovitel:

Správa..................................
..........................

............................................................
Malletova ............................. .....ň 

. .... .....................................

........... ...........

c*e*trizacc železnic Praha a 
náměstí Hrdinů 1693/4a 
140 00 Praha 4 - Nusle 

IC 47115921
300/3



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

Doložka číslo: 364099

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fb4f56e1-35bc-4958-b5fd-863bf5ce8301

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Vendula KOPECKÁ)

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