
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA
Číslo související Rámcové dohody: 01CS-000210 (dále jen „Rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 01CS-000210 / 64ZA-001167

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 17 Chotoviny

Adresa: Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

H & M TRADING s. r. o.
Svatojiřská 1071/2 
400 03 Ústí nad Labem

IČO: 48292281
DIČ: CZ48292281

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu či. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povimiosti smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Kamennou sůl (NaCl) na posyp komunikací -  1 500 t - za zimní cenu 2.050,00 Kě/t 
Vzhledem ke kapacitě NA je požadované množství orientační a maximální.
Posypová sůl musí splňovat podmínky uvedené v Příloze č. 1 -  Specifikace plnění, dle uzavřené 
Rámcové dohody č. 01CS-000210.

Místo dodání: ŘSD ČR, SSÚD 17 Chotoviny, Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny

Termín dodání: Platnost objednávky do 31. 3. 2021 nebo do okamžiku, kdy celková cena 
uhrazená Dodavateli za dodané dodávky dosáhne částky uvedené v této objednávce, podle 
toho, která z těchto skutečností nastane dřív.

Kontaktní osoba objednatele:

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

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

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 3.075.000,00 Kč / 3.720.750,00 Kč

Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).

Další informace pro dodavatele:

1. Objednatel uhradí cenu dílčí fakturací na základě dodacích listů - skutečně dodaného 
zboží -  odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol). Faktura bude 
Objednateli zasílána vždy po uplynutí daného měsíce. Faktura bude opatřena datem 
zdanitelného plnění poslední den uplynulého měsíce.



2. Termín pro navážení soli bude upřesňován ................ ......................... ..................... 
telefonicky nebo e-mailem.

3. Expedovat dodávku je možné po dobu 24 hodin, je nutné ale vždy kontaktovat ............... 
......................... ........... . . . . ............................................

4. Celková cena uvedená v objednávce nemusí být k 31. 3. 2021 vyčerpaná.
5. Pro naskladňování požadujeme NA s návěsy nebo NA s posuvnými podlahami. Typ 

požadovaného vozidla bude vždy upřesněn technickým pracovníkem Objednatele.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ..................................................................

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č  297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

.......

...............
Digitálně podepsal 
............................. 
Datum: 2021.01.14 
07:21:40 +01 00'

Digitálně podepsal:. ....................... 
Datum: 14.01.2021 06:34:18 +01:00


