
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 16PU-003464/19 

Evidenční číslo: ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002

Název veřejné zakázky:

08038 -1/48 Chotěbuz, most ev.č. 48-101..1 -  monitoring

Objednatel:

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

Dodavatel:

Obchodní jméno: INSET s.r.o. 
Adresa: Lucemburská 1170/7, 
130 00 Praha 3 - Vinohrady 
IČO: 03579727 
DIČ: CZ03579727 
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 plnění: silnice 1/48 Chotěbuz, most ev.č. 48-101..1

Kontaktní osoba Objednatele: ........................, tel.: ... ...........................
e-mail: ..............................

Fakturu vystavit na: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 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 ěi 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.
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Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti 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 ajejího 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: monitoring konstrukce mostu ev.č. 48-101..1 v Chotěbuzi. Provedené měření 
bude vyhodnoceno a jeho výsledky budou zapracovány do závěrečné zprávy. V případě 
nevyhovujících výsledků šetření bude zpráva obsahovat návrh nápravných opatření a doporučení na 
pokračování v monitoringu objektu a dále požadavky na údržbu v rámci provozu. Objednatel zajistí 
případné stínění dopravy pro umožnění kontroly a měření, zajištění dopravních opatření není 
předmětem této objednávky.
Veškeré služby budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu 
a BOZP.

Podrobná specifikace předmětu je uvedena v příloze č. 1 -  Specifikace Služeb - Položkový rozpis 
ceny Služeb této objednávky.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31.10. 2019

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 89 850,- / s DPH: 108 718,50

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 -  Specifikace služeb - Položkový rozpis ceny Služeb

V Ostravě dne 2 1 ‘ 08-2019

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

Přílohy:

22. srpna 2019 18:00

RE: Objednávka VZ - 08038 - 1/48 Chotěbuz, most ev.č. 48-101..1 -  monitoring - 
16PU-003464/19
19 363 l_48 Chotěbuz most 48-101 ..1 .pdf

Dobrý den!
děkujeme za objednávku, v příloze zasíláme potvrzenou. 

S pozdravem

asistentka
INSET s.r.o. 
Rudná 21 
700 30 Ostrava

web: www.inset.com
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From:
Sent: Wednesday, August 21, 2019 2:58 PM 
To:
Cc:
Subject: Objednávka VZ - 08038 -1/48 Chotěbuz, most ev.č. 48-101..1 -  monitoring - 16PU-003464/19 
Importance: High

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám Objednávku na zakázku malého rozsahu 08038 -1/48 Chotěbuz, most ev.č. 48-101..1 -  
monitoring, č. objednávky: 16PU-003464/19.

Prosím o její akceptaci písemným potvrzením prostřednictvím e-mailu na adresu: 3
pracovních dnů ode dne odeslání, tj. do 26. 8. 2019.

S přáním příjemného dne

Ekonomický úsek - tým zakázkový 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava 
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory 
tel:
e-mail: ^ http://www.rsd.cz
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