ř e d it e l st v í sil n ic a

DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky: 60ZA-002779
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSLJD 12 Řehlovíce, Hliňany 20, 400 02
Ústí nad Labem 2
Bankovní spojení: ........
Číslo účtu: ....................................
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
Obchodní jméno: ŠROUBEK Ústí nad
Labem, s.r.o.
Adresa: Tovární 3416/42a, Ústí nad
Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25429167
DIČ: CZ 25429167
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: vlastní odběr
Kontaktní osoba Objednatele: .......................................................................................z
Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic CR, SSUD 12 Rehlovice, Hliňany 20,
400 02 Ústí nad Labem 2
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., ozvláštnich 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
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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: mycí, čisticí prostředky, drogistické zboží dle Vámi nabízeného
sortimentu.
Č erp á n í bude p ro vá d ě n o dle a k tu á ln í p o tř e b y v p rů b ě h u p la tn o sti sm lo u vy n eb o do
fin a n č n íh o lim itu, dle toho, co nastane dříve. U vedené m n o žství a druh zb o ží v n a b íd ce j e
o rien ta č n í a objednávané zb o ží se m ůže lišit.
F in a n č n í lim it sta n o ven ý O bjednávkou j e nepřekročitelný.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 30. 06. 2022, konkrétní
datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou
Objednatele.
Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 150.000,-- / 181.500,—
V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele
V případe nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval
a objednávka je bez dalšího zneplatněna.
Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídka DG10 014812
Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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NABÍDKA: DG10 014812

13. 04.2021

Datum vystavení:

KONTAKT:
n R O G F R I F

Dodavatel:

VYSTAVIL:

Odběratel:

Ředitelství silnic a dálnicČR

ŠROUBEK Ústí nad Labem, s.r.o.

Řehlovice 12

Tovární 3416/42a
40001

40002

Ústí nad Labem - Ústí

IČO
IČO 25429167

Zák.objednávka:

DIČ

Ústí nad Labem-Hliňany 20
65993390

č.položky

název

DG30005

INDULONA PROFI MĚSÍČKOVÁ 100

ks

DG30003

INDULONA PROFI DEZINFEKČNÍ 100ML

ks

DG30001

INDULONA PROFI UNIV. MODRA 100ML

ks

DG20399

MIO 2000 600G

ks

DG20242

PRARIEL SPRING 36D

ks

DG20000

TM FA 90g

ks

mj.

cena/mj

množství

PLATNOST NABÍDKY:
5 pracovních dnů od vystavení

Digitálně podepsal:
Datum: 04.05.2021 14:43:21 +02:00

Kč bez DPH

DPH %

Kč s DPH

■

Celkem: ( bez / vč DPH)

Platnost této nabídky:

DIČ CZ65993390

CZ25429167

81 750,00

98 917,50

