
ř e d it e l s t v í siln ic  a  DÁLNIC ČR

D Í L Č Í  O B J E D N Á V K A  č. 6
Číslo související rámcové dohody: 16PU-002669 (dále jen „rámcová dohoda“)

Název rámcové dohody:
17129 - Údržba odvodňovacích zařízení na sil. I.tříd a dálnicích v MSK 2017 - 2020

Číslo dílčí objednávky: 16PU-003744/20

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Ostrava 
Adresa: Mojmírovců 5

709 81 Ostrava -  Mariánské Hory 
IČO: 65993390
DIČ: nejsme plátci DPH

EDS Trade s.r.o.

Sídlo: Komárovská 2438/13
746 01 Opava 

IČO: 03832210
DIČ: CZ03832210

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a 
platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně 
neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Údržbové práce na silnicích I.tříd a dálnicích Il.tříd v rámci MSK budou prováděny v rozsahu 
čištění stávajících uličních vpustí, výškovou úpravou stávajících uličních vpustí a poklopů 
revizních šachet, doplněním poklopů a mříží uličních vpustí, zřízení nových uličních vpustí vč 
přípojky a doplnění mříží z kompozitních roštů.

Místo dodání: silnice I. třídy č. 1/11,1/35,1/45,1/46,1/47,1/48,1/56,1/57,1/58,1/59,
1/67 a 1/68 v rámci Moravskoslezského kraje 
dálnice II. třídy č. D48 a D56 v rámci Moravskoslezského kraje

Termín dodání: do 31. 07. 2020

Kontaktní osoba objednatele: ........................
tel. .............................. e-mail: ...............................

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 760 454,00 Kč / 920 149,34 Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ................................................................

Podpis oprávněné osoby objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: ...... .................... 
Datum: 20.05.2020 13:39:25 +02:00



^ ■
Odesláno: 21. května 2020 8:10

Předmět: FW: Dílčí objednávka č. 6 k rámcové dohodě „Údržba odvodňovacích zařízení na sil.
I.tříd a dálnicích v MSK 2017 - 2020"

Dobrý den,

tímto potvrzujeme přijetí dílčí objednávky č. 6 k rámcové dohodě „Údržba odvodňovacích zařízení na sil. I. tříd a dálnicích v MSK 
2017 - 2020"

Děkujeme, s pozdravem a přáním hezkého dne

výrobní ředitel

EDS Trade s.r.o.
Čsl. armády 1112/27a 
CZ 794 01 KRNOV

M:
E: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I
W: https://edstrade.cz/
WGS: 50.0844864N, 17.6931381E

Chraňte naše lesy. Prosím, netiskněte tento email, pokud to opravdu není nezbytné...

sfDST R A D E

----------- Přeposlaná zpráva------------
od:
Datum: 20. 5. 2020 14:31
Předmět: Dílčí objednávka č. 6 k rámcové dohodě „Údržba odvodňovacích zařízení na sil. I.tříd a dálnicích v MSK 
2017 - 2020"
Komu:
Kopie:

Dobrý den,

přílohou Vám zasíláme dílčí objednávku č. 6 v rámci rámcové dohody „Údržba odvodňovacích zařízení na 
sil. I.tříd a dálnicích v MSK 2017 - 2020“.

Prosím o potvrzení přijetí objednávky.

Děkuji 

S pozdravem

1

https://edstrade.cz/


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

referent majetkové správy 

úsek ekonomický -  oddělení veřejných zakázek 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava 

Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory 

tel.: .............................. mobil:..................... 

http://www.rsd.cz. .........................................
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http://www.rsd.cz

