
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E B N Á V K A
Číslo objednávky: 08PT-001095 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 

Název zakázky:
1/13 Bílina, tumel -  projekt geochemického monitoringu

Objednatel:
v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR
Správa Chomutov
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

§G GEOTECHNIKA a.s.
Adresa: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 
IČO: 41192168 
DIČ: CZ41192168 
Kontaktní osoba:

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: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov

Kontaktní osoba Objednatele:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

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

Obchodní a platební podmínky: Objednavatel 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, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 
Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo objednávky, název Zakázky, místo 
dodání a evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). 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
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akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému 
právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem 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)), je Poskytovatel povinen 
zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Poskytovatel 
v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) 
s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

Objednávám e w Vás: Zpracování projektové dokumentace geochemického monitoringu.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

koncept -  2 měsíce od výzvy Objednatele

čistopis -  do 2 týdnů od předání připomínek

Fakturace: po dokončení díla

Počet vyhotovení: 2 vyhotovení v tištěné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě 
na CD

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH/ s DPH: 59 000,00 / 71 390,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle písemně 
4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 vyhotovení 
podepsaná oběma Smluvními stranami.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Rozpis ceny služeb

V Chomutově dne: j 0 .-ji- 2020 V Praze dne 11. listopadu 2020



Příloha č. 1 - Rozpis ceny služeb

1/13 Bílina, tumel -  projekt geochemického mcmiterimgu

Popis činnosti Jednotka
P očet

jedno tek
H odinová

sazba
Cena

zpracování archovních podkladů hod. 50 700 35 000 Kč

zpracování projektové dokumentace hod. 30 800 24 000 Kč

N abídková cena ce lkem  bez DPH 59 000 Kč

DPH 21% 12 390 Kč

N abídková cena celkem  vč. DPH 71 390 Kč

V Praze dne 11.11.2020


