ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky: 102/2021/12220 30ZA-003129
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané
Bankovní spojení: ........
Číslo účtu: ....................................
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
Obch. jméno: ZLINMARK DZ s.r.o.
Adresa: Hviezdoslavova 55 a, Brno
IČO: 04262701
DIČ: CZ04262701
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 dodávky specifikované níže. Objednatel se zavazuje
zaplatit za dodávky dodané v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.
Místo dodání: SSÚD Ivanovice na Hané
Kontaktní osoba Objednatele: ...............................
Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Fakturu zaslat: ŘSD ČR, Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané
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
zboží 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
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 smluv44),
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.
Objednáváme u Vás: nákup DZ a příslušenství dle položkového rozpočtu
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Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 15.5.2021.
Konkrétní datum dodání bude předem upřesněno s kontaktní osobou.
Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 231 220,-/ 279 776,20,V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí
prostřednictvím
e-mailu
zaslaného
do
e-mailové
schránky
Objednatele
Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:
Příloha č.l - Položkový rozpis ceny

V Ivanovicích na Hané dne
Za Objednatele
Podpis oprávněné osoby:

Akceptace Dodavatele:

Bc

Digitálně podepsal Bc
Datum: 2021.04.08
11:52:59+ 0 2 W
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P řílo h a č. 2 - P o lo ž k o v ý ro zp o č e t
Položka
DZ lil. Tř zvětšené velikosti B20a (110 km/h)

počet ks

DZIII. Tř zvětšené velikosti A la

2

DZ III. Tř zvětšené velikosti C4c

4

DZ III. Tř zvětšené velikosti IP5 (80 km/h)

4

DZ III. Tř zvětšené velikosti IZla

2

DZ III. Tř zvětšené velikosti IZlb

2

DZ III. Tř zvětšené velikosti A15

4

DZ III. Tř zvětšené velikosti A22

2

DZ III. Tř, 500 x 500, Z3

5

DZ III. Tř, 1000 x 1500 mm, IP21 + symbol A7a + IP5 (80 km/h) v levém pruhu

1

DZ III. Tř, 1000 x 1500 mm, IP21 •» symbol A7a + IP5 (80 km/h) v pravém pruhu

3

Jekl červenobílý 250 cm

20

Hliníková patka 4kotevní kompletní

10

Hliníková závora, ráhno délky 7m, průměr ráhna 100 mm
škrkad páska, šířka 50mm, délka 33 m

1
10

Náhradní odrazka na směrový sloupek modrá

50

Náhradní odrazka na směrový sloupek bílá

100

Náhradní odrazka na směrový sloupek oranžová

100

Dopravní kužel výšky 75 cm, reflexní

150

Celková cena bez DPH

Cena za mj

2

231220,00 Kč

DPH

48556,20 Kč

Celková cena s DPH

279 776,20 Kč
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