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Objednávka číslo: 
2- 19- 038- 0-00287

y J<' to

Od bera tel:
Elektrizacc železnic Praha a.s.
nám. Hrdinů 1693/4a
stí. 038 TVM
140 00 Praha 4—Nusle

ÍČO: 47115921 
DIČ: CZ47115921

B odává tel:

SŽDC, s. o.
Dlážděná 1003/7

11000 Praha 1-Nové Město 
ÍČO: 70994234 
DIČ: C:Z70994234

Dodací Ikííta: 30. 11. 2019

Místo určení: Elektrizacc železnic Praha a.s.. stř. 038 TVM. 
Senmnínska 922, 560 02 Česká Třebová

Název materiálu Množství Cena bez DPH/MJ
Objednáváme u Vás provedení měření EMI trakčního vedení
v úseku Dětrnarovice (mimo) -- Český Těšín(mimo).

Cena: 58 000 Kč bez DPH viz nabídka“ dle bodu 2.3 cenové
nabídky č. 2018/17120-SŽDC -TÚDC-ÚEE „

Kontakt

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Správ» žt>l«znl(nl dopravní MU;, 
atální organizace

/Technická úrtředna dopravní« . . / 1

¡Počet Hitů: ,’oče: lis.'.

Razítko a podpis



Správa Idcioiť.nt dopravní cesty

Sprava železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363 
190 00 Praho 9 - Libeň

Cenová nabídka č.j. 17120 / 2018-SŽDC-TÚDC-ÚEE
(ceník typických Činností v oblasti elektromagnetické kompatibility pro rok 2019)

SMLUVNÍ STKANÝ / FAKTURAČNÍ ÚDAJE 
------  Poptávající / objednatel: ----------

------  D o d a v a te l:----------------------------------------

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 -  Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

č. popis
cena

(bez DPH)
1 Ověření kvality dodávky a odběru elektrické energie a kvality napětí (dle ČSN EN 50160)

1.1 při trvání měření 1 týden (Po-Ne) dle ČSN FN 50160
1.2 prodloužení měření dle 1.1 na žádost zákazníka (za každý i započatý týden)
2 Měření vyzařovaného rušení dle ČSN EN 50121

2.1 pro objekty velkého rozsahu, u nichž alespoň jedna strana objektu či hranice pozemku 
překračuje délku 30 metrů (TNS, rozvodny, ...)

2.2 pro objekty malého rozsahu, u nichž žádná strana objektu či hranice pozemku nepřekračuje 
délku 30 metrů (DTS, TS, SpS, EPZ,...)

2.3 pro liniové stavby (trakční vedení, vzdušná a kabelová závěsná vedení,...)

3 Typizované soubory měření (přejímková měření dle SŽDC TKP, kap. 33)
3.1 „zkoušky EMC a EMI" pro trakční napájecí stanice (zahrnuje pol.č. 1.1 + 2.1)
3.2 „zkoušky EMC a EMI" pro SpS/DTS/TS/EP7 (zahrnuje pol.č. 1.1 + 2.2)
4 Měření spektra zpětného proudu

4.1 měření spektra proudu pro ověření kompatibility s požadavky normy ČSN 34 2613 na mezní 
ovlivnění prostředků pro zjišťování volnosti cesty na tratích s kolejovými obvody pro zařízení 
napájená z trakčního vedení a připojená kc zpětnému kolejnicovému vedení

5 Zkoušky zkratové a dotykových napětí
5.1 zkratové zkoušky a zkoušky dotykových napětí dle ČSN EN 50122-1 prováděné řízeným 

jednofázovým zkratem vůči zemnímu potenciálu či potenciálu menšímu než 4 kV (od potenciálu 
zemního), až do napěťové hladiny 27,5 kV -  1 místo měření a 1 2krat (základní rozsah)

5.2 rozšíření měření dle 5.1 o další zkraty v totožném místě měření

Na ostatní činnosti a zkoušky, kombinace činností a zkoušek zde neuvedené či místně / provozně blízké soubory zkoušek 
Vám rádi vyhotovíme individuální cenovou nabídku na vyžádání.

Podmínky nabídky

platnost nabídky do 31. 12. 2019
splatnost faktur 30 dní

Termíny realizace / výstupy

zahájení zkoušek obvykle do 4 týdnů od objednání

ukončení zkoušek dle druhu zkoušek

zpracování výstupů obvykle do 14 dnů od ukončení zkoušek

V Praze dne 

Za dodavatele schválil

/

státní organizace 
:hnlcká ústředna dopravní cesty 
ova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Liber) 
Č 70994234, DIČ: CZ70994234

podpis /  razítko

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
—  Realizace / korespondence: —
SŽDC s.o. -  Technická ústředna dopravní cesty 
oddělení elektromagnetické kompatibility 
Malletova 10/2363 
190 00 Praha 9 -  Libeň

ve věcech smluvních i technických jedná:
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Formální náležitosti objednávek
Objednatelem vystavované objednávky směřované vůči Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, jakožto dodavateli, 
musí splňovat dále uvedené formální náležitosti, bez jejich dodržení nebudou moci být akceptovány.

□  údaje dodavatele musí být vyplněny v souladu s OR/VR (Správa železniční dopravní cesty, s.o., IČ 70994234 -  viz OR/VR)
□  údaje objednatele musí být vyplněny v souladu s OR/VR (název, adresa, IČ, DIČ,...)
□  cena prací musí být v objednávce vyčíslena a musí být v souladu s touto cenovou nabídkou
□  prohlášení o akceptování splatnosti 30 dní u vystavovaných faktur
□  odkaz na cenovou nabídku -  z objednávky musí být odkaz na tuto cenovou nabídku (jejím přiložením / uvedením jejího č.j.)

f l  doložení právního důvodu a oprávněnosti zkoušek a měření -  objednatel je dodavateli povinen dodat vhodnou formou 
prohlášení, že je oprávněn požadovat realizaci zkoušek a měření no daném objektu a sdělit též právní podklad tohoto 
oprávnění (lze řešit mimo objednávku)

K bodu čtvrtému předchozího výčtu upozorňujeme, že splatnost faktury je vázána na dokončení prací a vyhotovení/doručení 
faktury a z hlediska SŽDC s.o. nelze tuto splatnost vázat na jiné právní skutečnosti (např. úhradu prací vyšším objednatelem 
apod.).
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 491016

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a9185d1e-44d7-4973-b180-e96654a5257f

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

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.11.2019 10:45:01
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