
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA č.: 01PU-002977/16-12160

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR HRAS -  zařízení hřišť, s. r. o.
Na Pankráci 546/56 Zemědělská 145/6
145 05 Praha 4 736 01 Havířov -  Dolní Datyně

za Ktereno jeana: Za kterého jedná:

IČO: 65993390 
DIČ: CZ 65993390

Dle naší dohody a ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, objednáváme u 
Vás zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Dětské hřiště na odpočívce D2 Ladná vlevo

II. DOBA PLNĚNÍ
Do 30. 11. 2016

III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č.526/1990 Sb, maximální.

249 840,80 Kč (cena bez DPH)
52 466,60 Kč (DPH 21%)

302 307,40 Kč (Cena vč. DPH)

(Specifikace ceny je nedílnou součástí objednávky)

IČO:47666331 
DIČ: CZ 47666331



IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jednorázově převodem na účet zhotovitele s termínem splatnosti 30 dnů od prokázaného doručení 
faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání provedených prací. Případné sankce z prodlení 
dodání budou odečteny z konečné faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti předepsané § 28 
zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

V. SMLUVNÍ SANKCE

Smluvní pokuta za nedodržení termínu splnění díla je 0,1 % ceny díla za každý den prodlení, nejvýše 
10 % celkové ceny.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, 
především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka zavazuje zhotovitele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení 
zhotovitelem nahrazuje smlouvu o dílu ve smyslu ust. § 2586 a násl zák.č. 89/2012 Sb..

Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího 
oboustranného podpisu Občanským zákoníkem.
Objednávku předkládáme ve 4 vyhotoveních.
Na důkaz souhlasu zašlete 2 potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu.

V Praze dne “  ^ 7 ^ '  ^016

Adresa: Na Pankráci 546/56 T e l e f o n I Č O :  65993390
P. O. BOX 1 M  DIČ: CZ -  65993390
145 05 Praha 4



*a č.:
,/zník: 

jekt: 
abídku zhotovil: 

Jatum:
Nabídka platí do:

3414S
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dětské hřiště na odpočívce Ladná (D2) - varianta F
... ..............
26.9.2016
31.12.2016

HRAS - zařízení hřišť, s.r.o., IČ 47666331
CZ 73601 Havířov-D.Datyné, Zemědělská 145/6 

Zapsána v OR KS v Ostravě, 

dne 14.12.1992, č.j. C /  10077 

www.hristehras.cz,prodej@hristehras.cz 

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

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

Výrobky:

č.
pol. ¿¡šlo výrobku název výrobku ks

jedn. cena bez 
DPH [Kč]

celk. cena bez 
DPH [Kč]

montáž celkem 
bez DPH [Kč]

1 31-2020-8028 Herní sestava "Sněženka", nerezová skluzavka S100 1 ............... ............... .............
2 16-3500-0000 Šeptanda, 1 pár vč. 10 m hadice 1 ............. ............. ...........
3 27-0000-0100 Nerez otáčedlo Tanečník 1 ............. ............. ...........
4 24-1160-0000 Vrtidlo - NOVINKA !!! 1 ............. ............. ...........
5 23-3700-3230 Pružinová houpačka auto 1 ............. ............. ........
6 50-1000-1330 Lavice Oder 2 ........... ............ ...........

7 50-4000-8000 ,n ôrma^ru tabule včetně provozního řádu 
(dibond+fólie) 1 ........... ........... ........

8 50-2000-2900 Odpadkový koš CLASSIC 50 včetně sloupku 1 ........... ............ ....

Výrobky a jejich montáž celkem: .................. ................

Služby:

montážní práce: ................
- z toho výkopové práce pro základové patky celkem ..............

- z toho betonování základových patek celkem ..............

- z toho odborná montáž výrobků celkem ..............

povrchová úprava všech dřevěných částí lazurováním - na přání ...............
doprava ............
dopadová plocha podle ČSN EN 1176 ....................................

D+M oplocení z drátěných panelů délky 2,5m uchycených ke 4-hranným 
sloupkům, výška oplocení 1m, 1x vstupní branka (FAB) šířky 1m, povrchová 
úprava pozink + tmavě zelená prášková barva ........... ............... ................

Služby celkem: ................

Rekapitulace:

výrobky .......................

služby .....................

Cena za dílo celkem bez DPH: .......................

DPH 21% 52 466,60 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 302 307,40 Kč

Nabídka nezahrnuje zajištění vyjádření provozovatelů podzemních sítí a jejich vytýčení v případě nebezpečí střetu. 
Záruční doba 120 měsíců na kotevní prvky, 60 měsíců na ostatní konstrukce.
Záruka na veškeré barevné nátěry 24 měsíců.
Termín dodáni: do 31.11.2016 
....................................................

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

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

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

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

mailto:prodej@hristehras.cz

