
O B J E D N A V K A
Číslo objednávky: 08PT-001457 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 542 151 0015 
Název veřejné zakázky: I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno

odstranění výmladků

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Chomutov 
..................................... 
...................................................... 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: Suchopýr o.p.s.
Adresa: Oldřichov v Hájích 5, 463 31
Oldřichov v Hájích
IČO: 254 19 358
DIČ: CZ25419358
.....................................................
............................

Dodavatel:
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: I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno a v místě sídla 
Dodavatele.

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

Kontaktní osoba ve věcech technických: .......................................................................... 
.............................................................................

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

Faktury zasílejte na adresu: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975/10, 430 01 
Chomutov (osobní podání), datovou schránkou, nebo prostřednictvím centrální emailové 
adresy ......................

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, místo dodání a Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby
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ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré 
povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně 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. / Objednávka je na základě výjimky stanovené v § 6 
odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinná okamžikem doručení akceptace 
objednávky Dodavatelem Objednateli. 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: Zajištění odstranění výmladků pařezů před zahájením stavebních prací 
na stavbě. Kompletní dokumentaci předloží Dodavatel v elektronické podobě po ukončení 
zakázky na datovém nosiči, popřípadě zašle elektronickou cestou.

Záruční doba: 24 měsíců

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 14 dnů od Výzvy Objednatele -  před zahájením 
realizace stavby.

Fakturace: Měsíční, na základě soupisu prací schváleného Objednatelem, nebo zástupcem 
Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 51 917,60 / 62 820,30

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel Objednávku elektronicky podepíše a 
zašle na e-mailovou adresu: ................................. ... ..................................

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 
člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti a

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto 
objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, 
že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem 
na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
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Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -  Rozpis Ceny Služeb

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

Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu 
vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

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

.........

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

....................................................... 
.................
............................................................... 
s........................................ ........... ... 
........... ............................. 
............................................ ........ 
............................................... 
..........................................................
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I/62 Ústí nad Labem, OK Krásné Březno - odstranění výmladků
Číslo

položky
Kód

položky Název položky MJ Počet MJ Cena za MJ Cena celkem

11 Přípravné práce
118 Řez dřevin
1184 Odstranění výmladků z obvodu kmene

11841 Odstranění výmladků z obvodu kmene do 60 cm ks .......... .......... 2 750,00
Pozn.:
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.
- Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.
- V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.
- V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku.
- Měrnou jednotkou obvod kmene se rozumí část obvodu kmene obrostlou výmladky.

11842 |Odstranění výmladků z obvodu kmene přes 60 do 180 cm | ks | .................................| 3 000,00
Pozn.:
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.
- Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.
- V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.
- V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku.
- Měrnou jednotkou obvod kmene se rozumí část obvodu kmene obrostlou výmladky.

18 Povrchové úpravy terénu
188 Sečení
1881 Ručně

18811A Ručně odstranění rudeálního porostu v rovině nebo na svahu do 1:5 ___________ 1 m2 . .............. .......... 23 083,80
Pozn.:
- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.
- Ceny jsou určeny na odstranění bylinného porostu s příměsí mladých náletových dřevin v neupravením terénu nebo upravených, ale neudržovaných plochách popř. upravovaných nejvýše 1x za vegetační 
období.
- V cenách jsou započteny pouze náklady na odstranění nadzemní části porostu.

18811B |Ručně odstranění rudeálního porostu na svahu od 1:5 do 1:2 | m2 | . .............. ..................... | 23 083,80
Pozn.:
- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.
- Ceny jsou určeny na odstranění bylinného porostu s příměsí mladých náletových dřevin v neupravením terénu nebo upravených, ale neudržovaných plochách popř. upravovaných nejvýše 1x za vegetační 
období.
- V cenách jsou započteny pouze náklady na odstranění nadzemní části porostu.

Celkem cena bez DPH 51 917,60
DPH 21% 10 902,70
Celkem cena s DPH 62 820,30

Digitálně podepsal. ............................... 
Datum: 24.11.2022 12:52:31 +01:00


