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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

O B J E D N Á V K A  
Číslo objednávky: 97ZA-000789-006/2019 

Ze dne: 10. 12. 2019

 

Objednatel: 
v v 

Ředitelství silnic a dálnic CR 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

právní forma:  

bankovní spojení:  

zastoupeno: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech 

technických: 

e-mail: 

tel: 

 

Poskytovatel: 

 

 

 

 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390 

CZ65993390 

příspěvková organizace 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, generální ředitel 

XXXXXXXXXX, vedoucí odboru 

XXXX   XXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX

Za Mlýnem 29, 147 00 Praha 4 

29040388 

CZ29040388 

zapsána v OR vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 

2368

právní forma:  

bankovní spojení:  

zastoupena: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

 

společnost s ručením omezeným 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX, jednatel společnosti 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX

RH elektroprojekt s.r.o. 

se sídlem  

IČO: 

DIČ: 

zápis v obchodním 

rejstříku: 

mailto:Igor.Dolezal@rsd.cz
mailto:houser@rhep.cz
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Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby44 uzavřené mezi 

Objednatelem a Poskytovatelem dne 26. 11. 2019, číslo smlouvy 97ZA-000789 (dále jen 

„Smlouva44) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění 

Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků. 

Místo poskytnutí Služby: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 

Kontaktní osoba Objednatele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva. 

Objednáváme u Vás: 

PDPS (Projektová dokumentace pro provedení stavby) - Inteligentní parkování kamionů - 

odpočívka Osek nad Bečvou Dl, 92,2 - 92,7 km v rozsahu dle podmínek Smlouvy. PDPS 

respektuje výstupy objednávky č. 97ZA-000789-004/2019 a objednávky č. 97ZA-000789- 

005/2019 

Součástí plnění dále bude povinnost poskytovatele zajistit: 

• Případnou korekci/doplnění koordinace přípravy stavby (probíhající/plánovaná 

rekonstrukce odpočívky) pro následnou realizaci telematického systému dle PD tak, aby 

nedošlo k zásahům do hotového díla zhotovitele (především ve vztahu k záruce za dílo). 

O této případné korekci/doplnění poskytovatel předá Objednateli prohlášení/deklaraci 

podepsanou zástupcem investora stavby (případně zhotovitele) v písemné podobě. 

• Rámcové stanovení rizik při stanovení podmínek ZD na výběr dodavatele telematického 

systému dle zpracované PD jako např.: předložení vzorků vybraných prvků použité 

technologie vč. demonstrace funkčního souladu s PD atp. 

• Rámcový harmonogram prací dodavatele systému dle PD 

• Návrh optimálního harmonogramu údržby systému a stanovení odhadu ročních 

provozních nákladů 

• Účast na koordinačních/výrobních výborech, které budou svolány na žádost 

Objednatele nebo Poskytovatele. Z těchto bude vyhotoven zápis. 

• Informování Objednatele o probíhajícím plnění - především o případných překážkách v 

plnění atp. 

Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost v obvyklém rozsahu. 

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude dodáno do 4 týdnů od protokolárního předání 

pravomocného stavebního povolení dle obj. č.: 97ZA-000789-005/2019. Konkrétní datum a čas 

předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou 

Objednatele.



Stránka 3 z 3 

 

 

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí 

prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele: XXXXXXXXXXXX 

Objednávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Praze dne 11. 12. 2019
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cena za 1 hodinu 

v Kč bez DPH 

Počet 

hodin 

Celková cena v Kč 

bez DPH 

Celková cena v Kč s 
DPH 

Projektové práce 690,00 Kč 95 65 550,00 Kč 79 315,50 Kč 

Celková hodnota objednávky v Kč bez 
DPH: 

Celková cena 65 550,00 Kč 79 315,50 Kč 

Za Objednatele: XXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru 
 


