
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 02PA-000509

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: INFRAM a.s.
Adresa: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - 
Kyje
IČO: 25070282 
DIČ: CZ25070282

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

Název zakázky: Ukončení biologických rekultivací na stavbách D3 0308C a D3 0309/111 -  
technická pomoc pro zajištění předání pozemků vlastníkům po provedené biologické 
rekultivaci

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

Kontaktní osoba Objednatele:

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

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu dílčí fakturace bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Fakturovat bude Dodavatel pro stavbu D3 0308C na 
ISROFIN 327 262 1003 a pro stavbu D3 0309/III na ISPROFIN 327 262 1011 a to po řádném 
poskytnutí a předání příslušné části služeb. 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 dodání. Objednatel neposkytuje žádné 
zálohy na cenu. Potvrzením této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti 
v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem 
s jakýmikoliv 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
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objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a 
povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Zajištění předání pozemků vlastníkům po provedené biologické 
rekultivaci dle přílohy č. 1. Biologická rekultivace se dle SO provádí v rozsahu 1 leté a 2 leté. 
Provedení biologické rekultivace je součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem dálnice D3 0308C 
a D3 0309/III.

Předmětem zakázky je:

Zajištění předání pozemků vlastníkům po provedené biologické rekultivaci dle přílohy č. 1. 
Biologická rekultivace se dle SO provádí v rozsahu 1 leté a 2 leté. Stavba D3 0308C -  SO 832.3 
Plochy zařízení staveniště a skládek a SO 833.3 Dočasné zábory nad 1 rok -  1 létá biologická 
rekultivace, SO 831.3 Rekultivace ploch původních silnic -  2 létá biologická rekultivace. 
Stavba D3 0309/111 -  SO 802 Rekultivace ploch původních komunikací, SO 801.1 Provizorní 
komunikace Bořek a SO 801.3 Rekultivace ploch zařízení staveniště -  2 létá biologická 
rekultivace. Provedení biologické rekultivace je součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem 
dálnice D3 0308C a D3 0309/111.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení:

D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec - od nabytí účinnosti smlouvy do 31.12.2021 

D3 0309/1II Bořek - Úsilné -  od nabytí účinnosti smlouvy do 31.12.2021.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 227 500,- / 275 275,- 

Závěrečná ustanovení

1. Tato objednávka nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
2. Objednávka je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 

objednávky Smluvními stranami.
3. Tuto objednávku je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 

uzavřených v listinné podobě.
4. Tato objednávka se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 

obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

5. Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Služeb

Příloha č. 2 -  Rozpis Ceny Služeb

V Praze dne 2 6. 05. 2020V Praze dne 2 8. 05. 2020
Za Objednatele: Za Dodavatele:



PŘÍLOHA č .l



Příloha č. 1

Ukončení biologických rekultivací na stavbách D3 0308C a D3 0309/111 -  
technická pomoc pro zajištění předání pozemků vlastníkům po provedené

biologické rekultivaci

Zajištění předání pozemků vlastníkům po provedené biologické rekultivaci dle přílohy č. 1. 
Biologická rekultivace se dle SO provádí v rozsahu 1 leté a 2 leté. Stavba D3 0308C -  SO 832.3 
Plochy zařízení staveniště a skládek a SO 833.3 Dočasné zábory nad 1 rok -  1 létá biologická 
rekultivace, SO 831.3 Rekultivace ploch původních silnic -  2 létá biologická rekultivace. Stavba 
D3 0309/111 -  SO 802 Rekultivace ploch původních komunikací, SO 801.1 Provizorní 
komunikace Bořek a SO 801.3 Rekultivace ploch zařízení staveniště -  2 létá biologická 
rekultivace. Provedení biologické rekultivace je součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem 
dálnice D3 0308C a D3 0309/111.



PŘÍLOHA č.2



Ukončení biologických rekultivací na stavbách D3 0308C, D3 0309/111 - 
technická pomoc pro zajištění předání pozemků vlastníkům po provedené 
biologické rekultivaci

Rekapitulace
D3 0308C Veselí n/L - Bošilec 143 750,00
D3 0309/111 Bořek- Úsilné 83 750,00
Celkem Kč bez DPH 227 500,00
DPH 47 775,00
Celkem Kč včetně DPH 275 275,00



Ukončení biologických rekultivací na stavbách D3 0308C - technická pomoc pro zajištění předání 
pozemků vlastníkům po provedené biologické rekultivaci

Druh činnosti/služeb počet jednotek jednotka sazba (Kč) cena celkem

Zpracováni protokolů/zápisú o předání a převzetí pozemku po ukončení 
stavebních prací a provedené 1 leté biorekultivaci 0308C

)

Zpracování protokolů/zápisú o předání a převzetí pozemku po ukončení 
stavebních prací a provedené 2 leté biorekultivaci 0308C

)

Zajištění podepsaných protokolů/zápisú o předáni a převzetí pozemku po 
ukončení stavebních prací a provedené 1 leté biorekultivaci 0308C (resp. 2 
doručenky)

i

Zajištění podepsaných protokolú/zápisu o předáni a převzetí pozemků po 
ukončení stavebních prací a provedené 2 leté biorekultivaci 0308C (resp. 2 
doručenky)

i

Administrativní činnost (průběžné informování ŘSD ČR, průběžné předáni 
všech dokladu a dokumentů, digitalizace, předání protokolů/zápisú formou 
skenu na CD/DVD ve formátu pdf)

i

Cena celkem  bez DPH
143 750 Kč

DPH 21 %
30 188 Kč

Cena celkem  s DPH
173 938 Kč

V . dne.

Podpis oprávněné osoby:



Ukončení biologických rekultivací na stavbách D3 0309/111 - technická pomoc pro zajištění 
předáni pozemků vlastníkům po provedené biologické rekultivaci

D ru h  č in n o s ti/s lu ž e b p o č e t je d n o te k je d n o tk a s a zb a  (K č ) cen a  c e lkem

Zpracování protokolu/zápisu o předání a převzetí pozemku po ukončeni 
stavebních prací a provedené 1 leté biorekultivaci 0309/III

Zpracováni protokolu/zápisu o předání a převzetí pozemků po ukončení 
stavebních prací a provedené 2 leté biorekultivaci 0309/III

Zajištěni podepsaných protokolu/zápisú o předání a převzetí pozemku po 
ukončení stavebních prací a provedené 1 leté biorekultivaci 0309/III (resp 2 
doručenky)

Zajištění podepsaných protokolu/zápisu o předání a převzetí pozemku po 
ukončení stavebních prací a provedené 2 leté biorekultivaci 0309/III (resp 2 
doručenky)
Administrativní činnost (průběžné informování ŘSD ČR. průběžné předání 
všech dokladu a dokumentu digitalizace, předání protokolu/zápisu formou 
skenu na CD/DVD ve formátu pdf) __________
C en a  c e lk em  b ez D P H 83 7 50  Kč
D P H  21 % 17 588 Kč
C en a  c e lk em  s D PH 101 3 38  Kč

v / W  dne féL V f
Podpis oprávněné osoby


