
ŘEDíTELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 07PT-001293, 34-00012/20

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: ........
Číslo účtu: ....................................
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SUDOP PRAHA, a.s.
Olšanská la, 130 00 Praha 3 
IČO: 25793349 
DIČ: CZ25793349 
Kontaktní osoba: ..............................

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 mže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou mže.

Místo dodání: dálnice D6

Kontaktní osoba Objednatele: ..................................

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 
Karlovy Vary.

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 
služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodám. 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, k takovému 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“), 
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 zněj 
vyplývajících.
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Objednáváme u Vás:

Vypracování projektu doplňkového geotechnického průzkumu pro doplnění požadavků ke 
zpracování PDPS (zatřídění zemin dle platných ČSN, průzkumné sondy k mostním 
objektům).

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plném: ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plném: do 7 dnů po zveřejnění Objednávky v registru smluv, předpokládané
ukončení plnění do 31. 01. 2020.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 150.000,- /181.500,-

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 ě. 1 -  Specifikace služeb

Příloha ě. 2 -  Položkový rozpis ceny

V Karlových Varech dne j   ̂ .g-j. 2Q2Q 

Za Objednatele:

Jan Hrazdíra 

vedoucí úseku výstavby 

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary 

Podpis oprávněné osoby:

V Praze dne 10.01.2020

Za Dodavatele:

............................... 

předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s.

................................. 

Místopředseda představenstva
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Příloha ě. 1 

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je vypracování projektu doplňkového geotechnického 
průzkumu pro doplnění požadavků ke zpracování PDPS (zatřídění zemin dle platných GSN, 
průzkumné sondy k mostním objektům)

Požadavky:
Projekt průzkumu bude zpracován v souladu s TP76, výsledkem prací bude kompletní projekt 
(dokumentace) doplňkového geotechnického průzkumu včetně výkazu výměr.
Projekt bude předán ve 3 provedeních + digitální data na CD Iks. Součástí doplňkového 
průzkumu budou komplexní rešeršní práce a výsledek bude odpovídat požadavkům 
projektanta stupně PDPS.

Ostatní:
Fakturace po předání díla.

Termín plnění:
Zahájení: ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv
Ukončení plnění: do 7 dnů po zveřejnění v registru smluv.
Předpokládané ukončení plnění: do 31. 01, 2020
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Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

Činnosti M i Počet/MJ Jedn. Cena 
{Kč / hod.)

Cena celkem 
(Kč)

L Získání podkladů pro dokumentaci doplňkového GTP ...... . . . ...... . . . ......

l.
Terénní rekognoskace trasy s cílem optimálně situovat průzkumná díla 
vč. přepravy a fotodokumentace

...... .... ...... ...........

T Studium podkladů a zpracování rešerše ...... .. ...... .........

i Jednání a konzultace s objednatelem, zpracovatelem DSP, zpracovateli .... ...... . .........
provedených geotechnických průzkumů
Zpracování dokumentace doplňkového GT průzkumu dle TP 76 a dle 
podmínek stanovených objednatelem ...... .... ...... ...........

Finalizace dokumentace (závěrečná zpráva vč. doporučení, tabulková
......5. část, grafické zpracování projektovaných průzkumných sond), ...... .... ...........

prezentace objednateli

7. Zpracování výkazu výměr a cenová kalkulace ...... .... ...... ...........

3. Vyhotovení: koncept 2xCD, čistopis Bxparé tištěné + 3xCD .... .. ........ .........

Cena celkem bez DPH 150 000 Kč

DPH 21% 31 500 Kč

Cena celkem včetně DPH
181 500 Kč
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