
O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 60ZA-003012

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 12 Řehlovice, Hliňany 20, 400 02
Ústí nad Labem
.....................................
......................................................
.........................
..............................

Dodavatel:

Obchodní jméno: ARMEX Oil s.r.o.
Adresa: Mánesova 2022/13, Děčín VI-
Letná, 405 02 Děčín
IČO: 25403460
DIČ: CZ2503 460
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: závoz motorové nafty arktic ...... .. dieselagregátů (DA) umístěných u 
dálničních tunelů Panenská, Libouchec, Prackovice a Radejčín v jejich PTO a dále DA na 
střediscích SSÚD Petrovice a Řehlovice

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

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

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 12 Řehlovice, Hliňany 20, 
400 02 Ústí nad Labem

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
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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.

Smluvní sankce:
Za prodlení s řádným dodáním Zboží se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 %  z Kupní ceny nedodaného Zboží, a to za každý i započatý den prodlení. 
V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Dodavatel oprávněn po Objednateli 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody 
způsobené druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena 
povinnost Dodavatele dodat Zboží Objednateli.

Objednáváme u Vás: je celoroční dodávka motorové nafty arktic pro dieselagregáty .... 
............................................... .................. ................... ................ . ............... ........... .... 
............................................ ...... ............. . ...... ...................................................................... 
.................... ...................... . ....... ............................................

Závoz bude prováděn do vyčerpání stanovené ceny dle Objednávky na dodávky nebo po 
celou dobu platnosti této Objednávky, dle toho, co nastane dřív.

Zavážka motorové nafty musí být v případě havárie nejpozději do 24 hodin od nahlášení 
havárie.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31. 12. 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: 98.000,-- / 118.580,—

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele .......................  
..........................................
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V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem platí, že Dodavatel 
objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Technická Specifikace dodávek dle ČSN 590+A1

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny/CENOVÁ NABÍDKA 2022 Ředitelství silnic a dálnic

Za Objednatele:

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

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

Stránka 3 z 3



s .r .o .>4RME*con.
r o p n é  p r o d u k t y

Technická specifikace
.....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....
....... 

......

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

1



>4RMGAcO/// s.r.o.
r o p n é  p r o d u k t y

Technická specifikace
.....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2



>4RM BCOIL
CENOVÁ NABÍDKA 2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Vážení,

dle dřívějších dohod si Vám pro nadcházející období dovolujeme předložit naši cenovou nabídku:

Platnost cen dle nabídky: 

Množství:

Produkt:

Dodací podmínka:

10.1.2022 až 31.12.2022

v předem dohodnutých dílčích objemech 

Motorová nafta třídy 2 - arktická dle ČSN EN 590+A1

tunely

Splatnost: Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží do 30
dnů po dodání zboží. Den dodání zboží je rovněž dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění

Cena:

Dopravu produktu do místa dodání zajišťuje třetí osoba (dopravce), která je samostatnou osobou,
která nebezpečí eventuálních škod na majetku a zdraví 
prodávajícího a/nebo kupujícího nese samostatně na vlastní 
odpovědnost.

Dílčí dodávky budou realizovány dle požadavku kupujícího, kdy si kupující určí množství a datum
doručení dodávky.

Objednávky bude kupující směřovat na oddělení logistiky prodávajícího v centrále Děčín, na tel.

prodávající kupujícímu písemně určí.

Objednávky zboží prodávající vyřizuje v pracovní dny v čase od 8,00 hodin do 13,00 hodin.

Smluvní strany se mohou individuálně dohodnout na vyřizování objednávek v jiném časovém rozmezí

Pokud prodávajícímu dojde objednávka zboží mimo shora stanovenou dobu nebo mimo dobu
individuálně dohodnutou, má se pro účely stanovení času



doručení objednávky za to, že objednávka prodávajícímu 
došla v 7,00 hodin nejbližšího následujícího pracovního dne.

Lhůta pro přijetí objednávky u objednávek s dobou dodání do 48 hodin činí 48 hodin od doručení
objednávky prodávajícímu

Pro uplatnění (fakturaci) kupní ceny za dodané zboží jsou rozhodné tyto údaje:

a) jednotková kupní cena stanovená prodávajícím

b) závazné údaje o množství dodaného zboží (údaj ze stáčecího
lístku) s následným přepočtem na množství při 15 stupních 
Celsia (dle platného zákona o spotřební dani a souvisejících 
předpisů);

V Děčíně 4.1.2022 

Vyhotovil:

Přílohy: Výpis z OR ARMEX Oil, s.r.o. 

Technická specifikace MN

Digitálně podep

Digitálně podepsal:
Datum: 20.01.2022 14:27:27 +01:00

Datum: 2022.01.27 
11:43:00 +01'00'


