OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky: 06EU-005356 (uvádějte při fakturaci)
Číslo dodavatele: 2/2021
ISPROFIN/ISPROFOND: 3271113013.14774.1825 (uvádějte při fakturaci)

I/21 Planá – Trstěnice, přeložka
Aktualizace záborového elaborátu
Objednatel:

Dodavatel:
Obchodní jméno: Ing. Jana Pekarská

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Adresa: Čechova 2453/43, 301 00 Plzeň
Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 2100975752/2010
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
IČO: 71054731
IČO: 65993390
DIČ: CZ6253280385
DIČ: CZ65993390
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pekarská

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 Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba Objednatele: Ladislava Martínková, tel. 954 915 761,
ladislava.martinkova@rsd.cz

e-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Václav Kabát, tel. 954 915 723, e-mail:
vaclav.kabat@rsd.cz
Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Faktury zasílejte na adresu: lenka.hojdova@rsd.cz
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 služeb
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
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vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv 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 smluv“), 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: aktualizaci záborového elaborátu
Lhůta pro dodání či termín dodání: čistopis – do 28. 10. 2021
Fakturace: 10/2021
Celková hodnota objednávky v Kč:
Cena:

125.610,- Kč

(Dodavatel není plátcem DPH.)

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku potvrdí prostřednictvím emailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele ladislava.martinkova@rsd.cz.
Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto
Smlouvou Občanským zákoníkem.
Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace služeb
Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny
Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) - NEPOUŽITO

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č.
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 23.09.2021

Datum: 23.09.2021
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Příloha č. 1 - Specifikace služeb
Na základě výzvy KÚPK, odboru dopravy silničního hospodářství, k doplnění podkladů pro
prodloužení platnosti vydaného územního rozhodnutí na výše uvedenou akci (etapa I a etapa
II), je nutné zpracovat srovnávací sestavení parcel, dle aktuálního stavu katastru nemovitostí,
na kterých se stavba umísťuje a pozemků sousedních sestavených dle katastrálních území
dotčených stavbou.
Počet výtisků: 2x v elektronická verzi (Flash disk) + 1x tištěné
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Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny
Předmětem zeměměřických činností je provedení aktualizace záborového elaborátu výše
uvedené stavby. Aktualizovaná dokumentace bude obsahovat srovnávací sestavení parcel dle
aktuálního stavu katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a pozemků sousedních
sestavené dle katastrálních územích dotčených stavbou, které na základě výzvy požaduje
předložit KÚ PK, Odbor dopravy a silničního hospodářství k žádosti ŘSD o prodloužení
platnosti rozhodnutí o umístění stavby.

1)
Aktualizace záborového elaborátu stavby Silnice I/21 Planá – Trstěnice, přeložka I.
etapa km 0,00 až 5,15 v rozsahu 52 MJ.

2)
Aktualizace záborového elaborátu stavby Silnice I/21 Planá – Trstěnice, přeložka I.
etapa km 5,15 až 7,86 v rozsahu 27 MJ.

Jednou MJ se rozumí aktualizace ZE v délce 100 bm trasy stavby silnice

Celkem: 79 MJ
Cena za 1 MJ = 1590,- Kč
CELKEM: 112 MJ x 2100 = 125.610,- Kč

Nabídková cena činí: 125.610,- Kč

Zpracovatel není plátcem DPH

Nabídku zpracovala: Ing. Jana Pekarská

V Plzni 21.09.2021
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