
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 60ZA-002460

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
SSÚD 12 Řehlovice, Hliňany 20, 400 02 
Ústí nad Labem 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 10006-15937031/0710 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
Obchodní jméno: SPĚL, a.s.
Adresa: Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V

IČO: 00473057 
DIČ: CZ00473057 
Kontaktní osoba:

nr

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.

Místo dodání: D8 v km 63,1 směr Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 12 Řehlovice, Na Pankráci 56, 140 00 
Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 12 Řehlovice, Hliňany 20, 
400 02 Ústí nad Labem

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 dodání. 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
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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 z něj 
vyplývajících.

V případě, že se jedná o odstranění následků dopravní nehody zaviněné neznámým viníkem, 
Objednavatel se zavazuje, že uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet 
Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení 
faktury Objednateli. V případech odstranění následků nehod zaviněných neznámým viníkem 
zůstává veškerý vybouraný materiál, včetně šrotu, vlastnictvím Objednatele a Dodavatel 
předá vytěžený materiál na příslušné SSÚD.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), Dodavatel prohlašuje, že si 
je vědom toho, že okamžikem podpisu tohoto právního jednání vstupuje do pozice správce 
osobních údajů se všemi právy a povinnostmi. Přebírá tím plnou odpovědnost za ochranu 
osobních údajů, které jsou součástí smlouvy, a to na základě Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů. Dodavatel jako správce osobních údajů prohlašuje, že splňuje veškeré 
zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních 
údajů a Nařízením GDPR a převedením osobních údajů nevznikne pro subjekty těchto údajů 
žádné riziko.

Záruční doba: 24 měsíců

Objednáváme u Vás: opravu SOS hlásky na D8 v km 63,1 směr Praha.

DIO v případě potřeby zajistí Objednatel.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31. 12. 2020, konkrétní 
datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou 
Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 190.050,- / 229.960,50

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 10 
pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku 
neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.
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Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -  Položkový rozpis ceny/Cenová nabídka

V Řehlovicích dne 

Za Objednatele:
2 8  - 05 -  2020

Za Dodavatele:
2 7 * 05 -  2020

Podpis opi Podpis oprávněné osoby:
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SPĚL, a.s.
Divize Engineering 
Třídvorská 1402, 280 02 Kolin V 
............................ 
............................... 
..............................

Vypracováno pro firmu: Ředitelství s iln ic  a dálnic ČR 
SSÚD12 ŘEHLOVICE 
Hliňany 20
400 02 Ústi nad Labem 

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

NABÍDKA NDOJ91-2020

Oprava SOS hlásky na D 8 ,63,1 km směr Praha

NABÍDKA JE URČENA POUZE PRO POTŘEBY ZADAVATELE, A PROTO JI NELZE BEZ SOUHLASU SPĚL, a.s. 
POSTOUPIT DALŠÍM FYZICKÝM NEBO PRÁVNICKÝM OSOBÁM, A TO ANI K NAHLÉDNUTÍ
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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZHOTOVITELE
Zhotovitel: SPĚL, a.s.
Sídlo firmy: Třídvorská 1402,280 02 Kolín V

IČ: 00473057 
DIČ: CZ00473057

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15551 
Další informace o společnosti SPĚL, a.s, jsou k dispozici na webových stránkách www.spel.cz.

2. PŘEDMĚT NABÍDKY:
Oprava SOS hlásky na D8,63,1 km směr Praha

3. CENOVÁ ČÁST

DIO zajistí objednatel.

http://www.spel.cz





