
OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky: 24ZA-000946 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009
Název veřejné zakázky: 527 - nákup ochranných pracovních pomůcek pro SSÚD 30

Rozvadov

Objednatel: Dodavatel:

Obchodní jméno: vochoc trade, s.r.o.

Adresa: Plzeňská 297, 330 22 Zbůch
IČO: 26375435

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 30 Rozvadov
Rozvadov 286 348 06 Přimda

ICO: 65993390
DIČ: CZ65993390

DIČ: CZ26375435
Kontaktní osoba: fl

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: SSÚD 30 Rozvadov

Kontaktní osoba Objcdnatelc:^H^^^^^^|

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

Faktury zasílejte na adresu: ŘSD ČR SSÚD 30 Rozvadov 286, 348 06 Přimda

Faktura dále musí obsahovat číslo Objednávky: 24ZA-000946

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, místo dodání a Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND). 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 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 
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(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: dodání ochranných pracovních pomůcek pro SSÚD 30 Rozvadov v 
roce 2023.

Fakturace bude probíhat do konce roku 2023 dílčími fakturami za opravdu odebrané 
zboží. Celková částka objednávky nesmí být přečerpána, ale může zůstat nevyčerpána.

Lhůta pro dodání či termín dodání: 31. 12. 2023

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 70.000,- / 84.700,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do c-mailové schránky ObjednatcI^^^^^^^^K v kopii 

V případě nepotvrzení akceptace objeunaW^^Oojednatele
Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že 
Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

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 dodávky dodané 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 
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.
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Nedílnou součástí této objednávky je následující příloha:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

V Rozvadově dne:

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:
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Rozpis ceny

Materiál (popis)
Položk

Obuv gumová

Obuv gumoplstěná

Vesta výstražná reflexní žlutá

Triko výstražné reflexní žluté

Brýle ochranné

Kalhoty krátké reflexní žluté

Obuv lehká pracovní

Ochranné špunty do uší

Rukavice letní kožené

Rukavice zimní

Výstražný kabát SEFTON 3/4

Rukavice PVC

Rukavice gumové

Ručník

Protipořezový oblek

Lesnický komplet

Bunda letní reflexní HI-VIS žlutá

Obuv protipořezová

Ručník (osuška)

Obuv kožená polobotková

Obuv kožená kotníková

Brýle sluneční

Čepice zimní

Čepice letní

Bunda zimní s vložkou reflexní žlutá

Cena celkem bez DPH

Cena za 1 KS 
bez DPH

celkem bez obj.číslo

Z20165

Z90205

7051906

707100

306128

S172

1CRAK23C

3M2821

HA10

6561

IS8434AV32

Z90001

15a

309727

148

175

6286004

PR3190XX

25074

6281911

PW98ORR

S427YER

301046470

14 112,53

13.01.2023

1700
VOC0003 /
132 pelican

VOCHOCTRADE, s.r.o.
IČO:26375435


