
ÍQIID ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 10PU 002176 

ISPROFIN : 500 111 0007

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 
503 41 Hradec Králové 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: M -  SILNICE a.s.
Adresa: Husova 1697,530 03 Pardubice
IČO: 42186868
DIČ: CZ42196868
Kontaktní osoba:
tel.:
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 dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za 
dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: 1/31 Hradec Králové, PHS v Okružní ulici

Kontaktní osoba Objednatele:
e-mail :

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 
00 Praha 4

Vystavenou fakturu zašlete na adresu objednatele ŘSD Správa Hradec Králové, Pouchovská 
401, 503 41 Hradec Králové.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel 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 
stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel 
neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. 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, letákovému 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“),
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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: 1/31 Hradec Králové, PHS v Okružní ul. -  výměna 1 ks poškozeného 
skla

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 6 týdnů od nabytí účinnosti objednávky.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 63 970,00 / 77 403,70

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele ivana.blehova@rsd.cz.
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních 
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval 
a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

V Hradci Králové dne 14.10.2019 

Za Objednatele:
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M - SILNICE

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Hradec Králové

Váš dopis zn./ze dne Naše značka vyřizuje /  telefon Hradec Králové dne

Věc : Protihluková stěna Hradec Králové -  1 .etapa 
Výměna 1 les poškozeného skla 
AKCEPTACE OBJEDNÁVKY

Dne 14.10.2019 jsme obdrželi od Ředitelství silnic a dálnic ČR objednávku č. 10PU-002176 
na realizaci veřejné zakázky 1/31 Hradec Králové, PHS v Okružní ul.
-  výměna 1 ks poškozeného skla.

Tímto objednávku akceptujeme a zavazujeme se k realizaci zakázky 
dle podmínek této objednávky.

Za M -  SILNICE a.s. 
o.z.Mosty a speciální stavby

y

M -  SILNICE a.s., o.z.Mosty a speciální stavby, 1 .máje 198, Nový Bydžov, PSČ 504 01 
: fax : . e-mail

spojení: č.
iC 42196868. DIČ CZ42196868

Společnost jc zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430


