
 
 

 
 

O B J E D N Á V K A 
Číslo objednávky: [bude doplněno] 

 

Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SSÚD 9 Svojkovice 

Bankovní spojení:  xxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO:  65993390 

DIČ:  CZ65993390 

 

Zhotovitel: 

SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 

Adresa:   Plzeňská 666, 330 21 Líně  

IČO:        25229761    

DIČ:        CZ25229761   

 

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních 

prací“ pro zakázku „D5 Oprava svodidel – BESIP D5 28,5 – 80,0“ uzavřené mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dne ………., číslo Smlouvy 20ZA-002691 (dále jen „Smlouva“) 

a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto 

objednávkou stanovených závazků. 

Místo dodání:  Dálnice D5, úsek [bude doplněno] 

Kontaktní osoba Objednatele:  xxxxxxxxxxx, technický pracovník SSÚD 9, xxxxxxxxxxx 

Fakturujte:  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4 

                      Faktury budou doručovány na adresu: Ředitelství silnic a dálnic  ČR  

                                                                                  SSÚD 9 Svojkovice, 338 22 Volduchy 413 

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva. 

Objednáváme u Vás: [bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v 

souladu s čl. II a přílohou č. 1 Smlouvy a požadované množství plnění (je možno uvést včetně 

dílčích cen požadovaného plnění)] 

Lhůta pro dokončení díla:  [bude doplněno] 

Stupeň eskalace: [Hrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 12 hodin od 

účinnosti objednávky / Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 

kalendářních dnů od účinnosti objednávky] 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:   [bude doplněno]  /  [bude doplněno] 



 
 

Další informace pro Zhotovitele:  [lze doplnit další informace pro Zhotovitele týkající se Dílčí 

objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené 

Smlouvy] 

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí 

prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla 

doručena tato objednávka  -  xxxxxxxxxxxx . 

 

 

V Svojkovicích  dne  

 

Za Objednatele:  xxxxxxxxxxxx, vedoucí Střediska SSÚD 9 Svojkovice Správy dálnic 

 

Podpis oprávněné osoby: 

 

 

 

 

Za Zhotovitele:  …………….. 

 

Podpis oprávněné osoby: 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  Lze podepsat i elektronicky prostřednictvím platného zaručeného elektronického podpisu. 

 

 

 


