
ob ed návl< a č . o-ootolŘoplzozt

odběratel:

Středoěeský kraj

Zborovská l l, 150 2l Praha 5

č í slo ú č tu

IČ  7089l095

DIČ  CZ7o891095

Středoč es l< ra

Dodavatel:

GEMOS DoPRAVNÍ  SvSTÉ vty, a''

Hálova 47l12

190 15 Praha 9

IČ :24132098

DIČ : CZ24| 32o98

ě.ú '

Datum: 16.8.2021

objednáváme u Vrí s:

Předmět objednávky Množ ství  Jednotka Cena s DPH

(v Kč )

oprava prvků  aktivní ho monitoringu _ PAM (poří zeny v rámci

projektu Bezpeěný Středoěeský kraj)

Jedná se o náhradu ků  aktivní ho mon v lokalitách a rozsahu věetně

32 670,00

Celková cena dodávky vč etně DPH

Celková cena dodávky bez DPH

32 670'00 Kč

27 000'00 Kč

oprava PAM v lokalitě Neratovice bude ěásteč ně hrazena z majetkové ho pojiš tění  Středoěeské ho kaje, t j

cena bude hrazena následovně:

Neratovice - oprava PAM z dů vodu bouřky a poš kození  zdroje u rozvaděč e WIM
Středoč eský kraj - spoluú č ast k majetkové mu pojiš tění  - 5 000,00 Kč  s DPH

Hasič ská vzájemná pojiš ť ovnal 2.S. - majetkové  pojiš tění  _27 670,00 Kč  s DPH

Celková cena hrazená Středoč eským krajem vč etně DPH 5 000'00 Kč
Celková cena hrazená vč etně DPHZ7 Kč

Neratovice r/ rcr WIM km 94,020 27 000,00

oprava zaří zení  -výměna zdroje

u rozvaděč e dynamické  váhy v

Neratovicí ch 32 670,00

objednávku zpracoval:  Ing. Petr Barák, MBA Telefon:2 E-mail:  



Mí sto dodání :  lokalita Neratovice

Termí n dodání :  srpenlzáÍ í  202I

Rozsah: dle Vámi doloŽené ho odborné ho posudku (servisní  zprávě), Protokolu passporttt prvkť r

a polož ek/kompletů idí lč ich č ástí  uvedenýclr v cenor'é  nabí dce

Akceptace: po opravě bude př'edvedena funkěnost PAM a vystaven akceptač ní  a předávací  protokol

Technické  provedení :  dle technických parametrť r uvedených ve Smlouvě o dí lo č . S - 16584/DoP/2016

ze dne 16. I  l. 2016

Likvidace poš kozených č ástí :  u poš kozených č ástí  bude zajiš těna ekologická likvidace

Fakturace

Při fakturaci uvádějte č í slo naš í  objedrrávky' Faktury bez tohoto oznaěení  Vám br.rdou vráceny k doplnění

Splatnost faktury:  30 dní  odjejí ho doruč ení  odběrateli (ú hrada Středoěeským krajem)

Souč ást faktury:  přehled opravených poloŽelďkornpletů /č ástí  vč etně cenové ho vyjádření  (viz. cenová

nabí dka).

Doporuč ený text ve faktuře:

,,Fakturujeme Vám na základě objednávky č ' o-0010/ŘDP/202l ze dne 1'6.8.20z| . Dí lěí  rozpis polož ek

je uveden v pří loze faktury. oprava byla provedena v souladu s pož adavky objednávky, věetně zajiš tění

technických pož adavků  uvedených ve smlouvě č . S_l6584/DoP/2016 ze dne 16. l1. 2016 kdodání

technologie pro nadlimitní  veřejnou zakázku s názvem ,,Dodávka technologie pro zvýš ení  bezpeěnosti

a plynutosti silniění  dopravy" v rámci projektu Bezpeč ný Středoěeský kraj (reg'č 'projektu ISPROFOND

52| 6510026)' Žádáme o ť rhradu faktury dle pož adavkLr Středoč eské ho kraje následovně:

Neratovice - oprava PAM z dů vodu bouřky a poš kození  zdroje u rozvaděč e WIM

Středoč eský kraj - ú hrada 5 000,00 Kě s DPH (výš e spoluú ěasti majetkové ho pojiš tění )

[ Iasič slcí  vzájemná pojiš ť ovna, a.s. - ú hrada27 600,00 Kč  s DPH (výš e č ásti hrazené  pojiš ť ovnou)"

Pro doplnění  uvádí me, Že se jedná o opravu PAM poří zených s pří spěvkem Státní ho fondu dopravní

infrastruktury v roce 2017 v rámci realizace projektu Bezpeč ný Středoěeský kraj a dochází  tak k potřebě

urgentní ho řeš ení  opralT v dů sledku hrozby sankce za nefunkč nost FAM ze strany poskytovatele

pří spěvku SFDI .

Ing. Věslav Michalik, CSc.

náměstek hejtmanky pro oblast financí , dotací  a inovací

ob.iednávku zpracoval:  Ing. Petr Barák' lvIBA Telefon: E-mail:  



PoWrzení  objednávky dodavatelem:

Výš e uvedenou objednávku akceptujeme

/ r, L/  L/Datum

Jmé no, funkce, podpis

Razí tko dodavatele

4r+ + rx

objednávku zpracoval:  Ing. Petr Barák, MBA Telefon: E-mai[ :  


