
O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 60ZA-002943

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 12 Řehlovice, Hliňany 20, 400 02
Ústí nad Labem
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: CROY s.r.o.
Adresa: .................................................... 
IČO: 45147647 
DIČ: CZ45147647 
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 služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Adresa Dodavatele

Kontaktní osoba Objednatele: ...... ........................................... 

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

Faktury zasílejte elektronicky na adresu: ...................................

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 
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 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.
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Objednáváme u Vás: Opravu servořízení a jeho přestavbu na nový typ a výměnu spojovací a 
strkací tyče na vozidle VIN:WDB4051031V212352 (4U24577)

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 12.11.2021, konkrétní datum 
a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 246 476,50 / 298 236,57

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele...................................
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních 
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval 
a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky je: Rekapitulace zakázky č UB006502

Za Objednatele: ............................. 

.............................

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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CROY s.r.o
Ředitelství silnic a dálnic ČR autorizovaný prodejce a opravce 

vozidel Mercedes-Benz
Na Pankráci 56

140 00 Praha 4

IČ 65993390 DIČ CZ65993390

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

R ekap itu lace  zakázky  U B 006502
P rovozovna

SSÚD č. 12 - Řehlovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Hliňany 20
400 02 Ústí nad Labem Kód zákazníka. 4/S

Datum vystavení Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění

Strana
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Datum splatnosti Forma úhrady:

RZ

4U2 4577
Identifikační číslo vozidla

W D B 40 51 031V 2 12352
Prodejní označení

U 400
Datum přijetí / Čas

03.09.2021 10:51
Stav km

5318
Číslo motoru

90091600629592
Objednávka č. Převzato kým

........ . . . . . . .
Zakázka číslo

U B006502
Datum posledního servisu / stav km

03.09.2021 5318
První registrace

13.12.2006
Termín dokončení

10.09.2021

Pracovní operace

Pozice Popis Sazba
V... . ................

...........
. . . . . . . . . . .

.......
.......

Sleva Cena
. ................

VÝMĚNA SPOJOVACÍ A STRKACÍ TYČE

V... . ................ ... .. . .. . . ... ....... . . . ................
PŘESTAVBA SERVOŘÍZENÍ NA NOVÝ TYP

Práce celkem: 103 530,00 Kč

Vydaný materiál

Katalogové číslo / Název Jedn.cena Počet DPH Sleva Cena

A0009890807 ...............
BRZDOVÁ KAPALINA DOT4 (MB 331.0)

........ ....... ...............

Q193580257 ...............
OLEJ CASTROL MONOGRADE 10WCF

........ ....... ...............

Q8930005 ...............
ODMAŠŤOVAČ BRZD (500 ML-DINITROL)

........ ....... ...............

Q8931123 ...............
MONTÁŽ. SPRAYANTI RŮST

........ ....... ...............

QR-134A . . ........... .... 
CHLADIVO KLIMATIZACE R-134A

........ ....... . ................

A0004663004 ...............
FILTR SERVOŘÍZENÍ / NÁHRADA ZA

........ ....... ...............

A0009970296 ...............
PŘÍPOJKA

........ ....... ...............

A0009972867 ...............
NÁTRUBEK

........ ....... ...............

A0015468641 .............
KABELOVÁ SPOJKA - ČERVENÁ

........ ....... ...............

A0019908151 ............... ........ ....... ...............

............................... . . ................. ...... ........... ............. .. ...... ...... .... ... ........ ........................... ...................
..... ................ ...... ..................................... ........................................................ 
............................... ....................................... . .. .. . . ........................................

..... ................ . . . . . . ........................................... ........................................................ 
............................ ...................... . . ................... .... .......................................................... ......................... .. ................

Fakturu vyhotovil a obsloužil Vás pan
Děkujeme za Váš zájem a přejeme Vám mnoho bezpečných kilometrů
Náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik podle § 99 zákona č. 542/2020 Sb. O výrobcích s ukončenou životností činí 3,20 Kč na 1 kg. Použité pneumatiky je možné odevzdat
zdarma na místech zpětného odběru.

Vozidlo předal: Vozidlo převzal:

Zpracováno systémem firmy TeaS Zlín

zdanitelného plnění
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MATICE
A0019908678

DÍL ÚHLOVÝ
............... ........ ....... ...............

A0019976189
PŘÍMÉ ŠROUBENÍ

............... ........ ....... ...............

A0019976289
PŘÍMÉ ŠROUBENÍ

............... ........ ....... ...............

A0029904678
PŘÍPOJKA

............... ........ ....... . ................

A0029906171
ŠROUBENÍ

............... ........ ....... ...............

A0059903470 ...............
T-KUS / NÁHRADA ZA A0039909668

........ ....... ...............

A1409970945 .............
TĚSNÍCÍ KROUŽEK

........ ....... ...............

A3819900114
ŠROUB

............. ........ ....... .............

A3859971682
HADICE

. ................ ........ ....... . ................

A4053300203
SPOJOVACÍ TYČ

. ................ ........ ....... . ................

A4054600005
TYČ ŘÍZENÍ

. ................ ........ ....... . ................

A4054600824
VEDENÍ

. ................ ........ ....... . ................

A405460130180 ... . ........... .... 
PŘEVODOVKA ŘÍZENÍ

........ ....... . . . ................

A4054603724
ZPĚTNÉ VEDENÍ

. ................ ........ ....... . ................

A4054604424
TLAKOVÉ VEDENÍ

. . ........... .... 
OLEJE

........ ....... . ................

A4054604624
TLAKOVÉ VEDENÍ

. . ........... .... 
OLEJE

........ ....... . ................

A4054610129
PŘÍLOŽKA

. ................ ........ ....... . ................

A4054623739 ............... ........ ....... ...............

............................... . . ................. ........... ..................... .................. ... ........ ........................... ...................
..... ................ ...... ..................................... ........................................................ 
............................... ....................................... . .. .. . . ........................................

..... ................ . . . . . . ........................................... ........................................................ 
............................ ...................... . . ................... .... .......................................................... ......................... .. ................

Fakturu vyhotovil a obsloužil Vás pan
Děkujeme za Váš zájem a přejeme Vám mnoho bezpečných kilometrů
Náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik podle § 99 zákona č. 542/2020 Sb. O výrobcích s ukončenou životností činí 3,20 Kč na 1 kg. Použité pneumatiky je možné odevzdat
zdarma na místech zpětného odběru.

Vozidlo předal: Vozidlo převzal:

Zpracováno systémem firmy TeaS Zlín

zdanitelného plnění
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DRŽÁK
A4054623839

DRŽÁK
............... ........ ....... ...............

A4054623939
DRŽÁK

............... ........ ....... ...............

A4054660681
HADICE TLAKOVÁ

. ................ ........ ....... . ................

A4054664565
ZPĚTNÉ VEDENÍ

. ................ ........ ....... . ................

A4055000472
VEDENÍ

. ................ ........ ....... . ................

A4055000772 . . ........... .... 
HADICE KLIMATIZACE

........ ....... . ................

A4055536583
HADICOVÉ VEDENÍ

. ................ ........ ....... . ................

A4055536683
HADICOVÉ VEDENÍ

. ................ ........ ....... . ................

A6254660281
HADICE

............... ........ ....... . ................

A6254660381
HADICE

. ................ ........ ....... . ................

A9060910224
ŠROUBENÍ

............... ........ ....... ...............

A9329970972
NÁTRUBEK ÚHLOVÝ

............... ........ ....... ...............

A9429970172
NÁTRUBEK

............. ........ ....... .............

A9709900051
MATICE

............. ........ ....... ...............

N000000000666
SPONA

............. ........ ....... ...............

N000000000667
SPONA

............. ........ ....... ...............

N000000005974 ............. ........ ....... ...............
SPONA

............... ......... ...... . . . . ................ ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ... ........ ............................................... 
..... ................ ...... ..................................... ........................................................ 
............................... ....................................... . .. .. . . ........................................

..... ................ . . . . . . ........................................... ........................................................ 
............................ ...................... . . ................... .... .......................................................... ......................... .. ................

Fakturu vyhotovil a obsloužil Vás pan
Děkujeme za Váš zájem a přejeme Vám mnoho bezpečných kilometrů
Náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik podle § 99 zákona č. 542/2020 Sb. O výrobcích s ukončenou životností činí 3,20 Kč na 1 kg. Použité pneumatiky je možné odevzdat
zdarma na místech zpětného odběru.

Vozidlo předal: Vozidlo převzal:

Zpracováno systémem firmy TeaS Zlín

zdanitelného plnění
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Materiál celkem: 142 946,50 Kč

!!! NENÍ DANOVY DOKLAD - NEPLAŤTE !!!

R e k a p itu la c e  D P H C E LK E M  B EZ DPH 246 476 ,50  Kč
Sazba DPH Základ DPH DPH DPH C E LK E M 51 760 ,07  Kč
Základní 21% 246 476,50 Kč 51 760,07 Kč Z A O K R O U H L E N Í 0,00 Kč
Snížená 15% 0,00 Kč 0,00 Kč C E L K E M K Ú H R A D Ě 298 236 ,57  Kč

0% 0,00 Kč

............... ......... ...... . . . . ................ ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ... ........ ............................................... 
..... ...................... .......................................................................................................................
............................... ....................................... . .. .. . . ........................................

..... ................ . . . . . . ........................................... ........................................................ 
............................ ...................... . . ................... .... .......................................................... ......................... .. ................

Fakturu vyhotovil a obsloužil Vás pan
Děkujeme za Váš zájem a přejeme Vám mnoho bezpečných kilometrů
Náklady na . . . . . ..... . .. ........ .. ........ . .. . . . . ..... ............ . .. .......2020 Sb. O výrobcích s ukončenou životností činí 3,20 Kč na 1 kg. Použité pneumatiky je možné odevzdat

zd™ na m , ^ ^ .  {4^ 0.2021 11:52:01 +02:00
Vozidlo předal: Vozidlo převzal:

Zpracováno systémem firmy Teas Zlín

zdanitelného plnění


