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O B J E D N Á V K A 
Číslo objednávky: 20ZA-002409 

 
Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390, neplátce DPH 
 

Bankovní spojení: xxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

xxxxxxxxxxxx, vedoucí SSÚD Svojkovice 

  

Zhotovitel: 
 

Opravy silnic Bohemia, a.s.  

Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4 

IČO: 24185931  

DIČ: CZ24185931 
 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx  

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:  

xxxxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva

 

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

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

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

provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže. 

Místo plnění:  Dálnice D5, protihluková stěna v km 28,5 vlevo (směr Praha) u Bavoryně 

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  -  D5 Oprava výplně dřevěné části PHS v km 28,5 L „ 

 

Obchodní a platební podmínky  

Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, termín 

splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit 

nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací 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 Zhotovitel zavazuje plnit veškeré povinnosti 

v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Zhotovitelem 

s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Zhotovitele se nepřihlíží. 
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Zhotovitel 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 Zhotovitele informuje.  

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 díla. Rozsah prováděných prací je patrný 

také z přiloženého soupisu prací tj. z Přílohy č. 2. 
 

Termín plnění 

Zahájení plnění:  do 21 dnů ode dne účinnosti objednávky.  

Ukončení plnění:  do  31. 07. 2020. 

 

Celková hodnota objednávky 

Cena bez DPH                                119 104,00  Kč 

DPH 21 %                                        25 011,84  Kč 

Celkem včetně DPH                       144 115,84  Kč  

 

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí 

prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele 

Poskytovatelem dle předchozí věty ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky 

Objednatelem platí, že Poskytovatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího 

zneplatněna. 
 

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace díla 

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací  

 
 

V Svojkovicích  dne  18. 05. 2020                       V Praze dne   20 -05 -2020 

Za Objednatele:                                                     Za Zhotovitele: 

 

 

 

xxxxxxxxxxxx                                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx           

vedoucí SSÚD 9 Svojkovice                                člen představenstva                                
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Příloha č. 1 

Specifikace díla 

 

Předmětem zakázky je oprava dřevěné části stávající protihlukové stěny nacházející se na D5 

v km 28,5 vlevo (směr Praha) u obce Bavoryně. V rámci plnění stavební zakázky zhotovitel 

provede přetěsnění všech panelů v I profilech (tj. vložení těsnění do spáry) a to včetně 

lokálních oprav poškozených dřevěných výplní PHS. 

Součástí cenové nabídky zhotovitele a následného plnění této stavební zakázky je dodání 

všech materiálů. Likvidace odpadů je součástí plnění. Doprava materiálů je obsažena v 

jednotlivých položkách uvedených v oceněném soupisu prací – viz. Příloha č.2.  

Po dokončení prací předloží zhotovitel objednateli Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení 

jakosti (obsah přiměřeně s ohledem na rozsah díla dle „Zásady pro hodnocení jakosti 

dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz. xxxxxxxxxxxx). Na stavbě bude zhotovitelem 

veden stavební deník a pořizována fotodokumentace z průběhu prací. Vše bude následně 

předáno objednateli v rámci přejímky dokončené zakázky. 

 

Rozsah prací je patrný ze soupisu prací – viz Příloha č.2 této objednávky. Množství zde 

uváděná jsou myšlena jako množství maximální. 

 

 

DIO zajišťuje objednatel ve své vlastní režii. 

 

 

Záruční doba: 12 měsíců. 
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Příloha č. 2 

Oceněný soupis prací 
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Soupis prací      
 

SA - D5 Oprava výplně dřevěné části PHS v km                           

28,5 L 

     

        
        

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem  

Díl: 1 Zemní práce      

2 03100OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ 

KP
L 

1,00000 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx  

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější      

4 624971111R00 Dodatečné vložení těsnění do spáry - přetěsnění 
všech sloupů PHS (119ks) 

m 596,00000 xxxxx xxxxxxxxxxx  

Díl: 764RR Ostatní práce      

6 764259211R00 Lokální oprava poškozených výplní - pro zajištění 
dodatečného těsnění, jiné drobné práce jinde 
neuvedené 

kpl 1,00000 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx  

        

    Celkem bez DPH 119 104,00 
Kč 

 

        

    Celkem včetně DPH 144 115,84 
Kč 

 

        

 


