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O B J E D N Á V K A 
Číslo objednávky: 20ZA-002280 

 
Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4 

Bankovní spojení: xxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390, neplátce DPH 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

xxxxxxxxxxx, vedoucí SSÚD Svojkovice 

  

 

Poskytovatel: 
 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  

IČO: 49356089  

DIČ: CZ49356089 

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: 

na základě zplnomocnění  

xxxxxxxxxxxx, regionální ředitel 

xxxxxxxxxxxxxxxx, poradce pro ekologii 

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení obě smluvní strany ke splnění 

stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Poskytovatel se zavazuje provést na svůj náklad a 

nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za 

služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže. 

Místo plnění:  Dálnice D5, svahy zemního tělesa v úseku km 71,0 – 72,1 (oba směry) 

Kontaktní osoba Objednatele:  xxxxxxxxxxxxx, technický pracovník SSÚD 9, xxxxxxxxxx 

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4 

Adresa pro doručování fakturace:  ŘSD ČR, SSÚD 9 Svojkovice, 338 22 Volduchy 413 

 

Objednáváme u Vás realizaci zakázky:       „ SA  -  Sečení trávy ručně - svahy „ 
 
 

Obchodní a platební podmínky  

Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Poskytovatele 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 či nedodělků. 

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo 

objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu ani dílčí plnění. 

Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Poskytovatel zavazuje plnit veškeré 

povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky 

Poskytovatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání 

Poskytovatele se nepřihlíží. 
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Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky 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, 

přičemž Objednatel o této skutečnosti Poskytovatele informuje.  

Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky 

od doručení písemné výpovědi Poskytovateli, 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. 

Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Plnění Objednatelem bez 

vad, resp. po odstranění všech vad provedeného Plnění, resp. nejpozději ve lhůtě do 15 dnů 

ode dne protokolárního předání Plnění Objednateli. 

 

Předmět plnění 

Předmět plnění je uveden v Příloze č.1 – Specifikace služeb. Rozsah prováděných služeb je 

patrný také z přiloženého soupisu služeb tj. Příloha č. 2. 

Záruční doba:  nebyla sjednána. 

 

Termín plnění 

Zahájení plnění:  do 14 dnů ode dne účinnosti objednávky tj. do 14 dnů ode dne uveřejnění  

                             objednávky v centrálním Registru smluv.  

Ukončení plnění:  do  30. 11. 2019. 

 

Celková hodnota objednávky 

Cena bez DPH                               237 396,00  Kč 

DPH 21 %                                        49 853,16  Kč 

Celkem včetně DPH                       287 249,16  Kč  

 

 

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku podepíše a zašle 

písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 

vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 2 vyhotovení podepsaná 

oběma Smluvními stranami Poskytovatel. 
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Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace služeb 

Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb 

Příloha č. 3 – Společná plná moc xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

V Svojkovicích  dne   1 -11 -2019                        V Plzni  dne  29.10.2019 

 

Za Objednatele:                                                     Za Poskytovatele: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR                                AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.      

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxx                                                    xxxxxxxxxxxx              xxxxxxxxxxxxxxxx    

vedoucí SSÚD 9 Svojkovice                              regionální ředitel             poradce pro ekologii                  
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Příloha č. 1 

Specifikace služeb 

 

Zakázka zahrnuje ruční sečení travin na svazích zemního tělesa dálnice D5 v úseku km 71,0 – 

km 72,1 (obě strany). Max. celková výměra prováděných prací činí  54.200,0 m2.  

V rámci plnění zakázky bude provedeno ruční sečení vegetace na svazích a to včetně shrabání 

travin, jejich naložení na dopravní prostředek a odvoz na místo uskladnění.  

Odvoz posečené vegetace se uskuteční na místo určené Objednatelem (do 20 km) a tato 

lokalita bude upřesněna před zahájením realizace zakázky tj. při předání pracoviště 

Poskytovateli. 

Uložení posečené vegetace na skládku není předmětem této zakázky.  

 

Rozsah předpokládaných realizovaných služeb je patrný ze „Soupisu služeb“ – viz příloha č.2 

této objednávky. Množství zde uváděná jsou myšlena jako množství maximální. 

 

 

DIO na D5 zajišťuje SSÚD a to na své vlastní náklady. 
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Příloha č. 2 

Oceněný soupis služeb 

 


