
S M L O U V A  NA O P A K U J Í CÍ  S E  P L N Ě NÍ  -  

K O O R D I N A CE  P R O V O ZN Ě - E K O N O M I CK É H O  

P L N Ě N Í  P R OJ E K T Ů  I M P L EM E N T A Č N Í HO  P L Á N U  

I T S  A  D A LŠ Í C H  V Ý ZN A M N Ý C H  A K C Í  

Smluvní strany: 

Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace 

se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05 

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX 

osoba jednající jménem zadavatele: XXXXXXXXXX, generální ředitel 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXX, vedoucí odboru 

(dále jen „Objednatel")  

číslo smlouvy Objednatele: 97ZA-000653 

 

a 

 

Deloitte Advisory s.r.o. 

se sídlem: Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00 

IČO: 275 82 167 DIČ: CZ 275 82 167 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 113225, 

bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

č. účtu: XXXXXXXXXXXX 

zastoupená: : xxxxxxxxxxxxx, Partner, na základě plné moci 

(dále jen „Poskytovatel") 

číslo smlouvy Poskytovatele: 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") 

(dále jen „Smlouva")  
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že: 

1.1.1 je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy ČR, 

jejímž základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu 

k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, 

údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a 

modernizace dálnic a silnic I. třídy., a 

1.1.2  splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2 Poskytovatel prohlašuje, že: 

1.2.1  je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého 

právního řádu, a 

1.2.2  splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, 

1.2.3  ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení 

úpadku jeho společnosti. 

2.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je stanovení rámcových ujednání mezi Objednatelem a 

Poskytovatelem, která upravují podmínky plnění týkajících se jednotlivých 

veřejných zakázek na poskytování služeb dle této Smlouvy. Jednotlivé veřejné 

zakázky budou uzavírány a realizovány po dobu platnosti a účinnosti této 

Smlouvy. 

2.2 Vybrané veřejné zakázky v rámci této Smlouvy budou realizovány na základě 

písemných výzev k poskytnutí plnění (dále jen ,,Výzva“) zaslaných 

Objednatelem v písemné formě Poskytovateli. Výzvy jsou návrhem na uzavření 

smlouvy a písemným potvrzením Výzvy Poskytovatelem, zaslaným Objednateli 

nej později do tří (3) pracovních dnů od doručení Výzvy, jsou přijetím návrhu 

na uzavření smlouvy. Výzvy (a jejich potvrzení) mohou být činěny i 

elektronickými prostředky (e-mailem, datovou schránkou apod.) s tím, že cena 

bude určena způsobem dohodnutým v článku 5 této Smlouvy. Náležitosti Výzev 

a procesu jejich zasílání stanoví článek 4 této Smlouvy. 

2.3  Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat pro Objednatele 

následující služby a plnění: 

Zajištění koordinace provozně-ekonomického plnění projektů implementačního 

plánu ITS a dalších významných akcí zejména pak: 

a) Podpora plnění projektů ITS a dalších významných akcí ve stanovených 

parametrech (konkrétní cíle, harmonogram, rozpočet) 

 

 



b) Podpora sestavení aktuálního stavu příprav a rozpracování vybraných projektů 

a akcí, sestavení návrhu přístupu ke koordinaci plnění projektů a akcí (např. 

šablony pro projektové statusy, formy a frekvence schůzek, kontrolní a 

komunikační mechanismy) 

c)  Kontrola čerpání finančních prostředků na vybraných akcí a projektů (aktuální 

čerpání vůči rozpočtu akce nebo projektu) 

d)  Podpora realizace vybraných akcí a projektů formou podpory (coaching) osob 

zodpovědných za danou akci na straně ŘSD 

e)  Sestavení postupů pro sledování rizik vybraných projektů a akcí včetně návrhů 

na eliminaci a snížení rizik 

f)  Podpora při stanovování, resp. potvrzení rozsahu personálních zdrojů použitých 

za stranu ŘSD, případně jeho externích partnerů 

g)  Další činnosti podporující realizaci vybraných akcí a projektů ve schválených 

parametrech (konkrétní cíle, harmonogram, rozpočet) 

(dále společně jen ,,Služby“). 

2.4 Objednatel se zavazuj e zaplatit Poskytovateli za řádně a včas poskytnuté Služby 

cenu dohodnutou v této Smlouvě. 

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli Služby nebo výstupy jednotlivých 

Služeb po dobu trvání této Smlouvy. 

3.2 Služby, které jsou Poskytovatelem poskytovány na základě Výzvy, budou poskytovány 

v době ve Výzvě uvedené. Tato doba nepřesáhne dobu trvání této Smlouvy. 

3.3 Místem plnění je sídlo Objednatele nebo, vyplývá-li to z charakteru poskytované Služby 

či z Výzvy, jakékoli jiné místo v České republice výslovně stanovené Objednatelem. 

3.4 Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje, a pokud to Objednatel ve Výzvě 

nevyloučí, je Poskytovatel oprávněn poskytovat Služby také vzdáleným přístupem. 

4. VÝZVY A PROCES JEJICH ZASÍLÁNÍ 

4.1 Z důvodu, že načasování poskytnutí výstupů některých Služeb dle této Smlouvy 

je z povahy věci vázáno na konkrétní potřebu a poptávku Objednatele vyjádřenou ve 

Výzvě, použije se pro uzavření dílčí smlouvy na poskytnutí takových Služeb, 

následující procedura: 

4.1.1  Objednatel vystaví a doručí Poskytovateli Výzvu (e-mailem) s vymezením 

objednané Služby či jejího výstupu, doby poskytování Služby či dodání jejího 

výstupu, místa poskytování Služby či dodání jejího výstupu a případně lhůty, ve 

které je Poskytovatel povinen zahájit poskytování Služby; 

4.1.2  pokud podmínky Výzvy nejsou v rozporu s podmínkami dohodnutými v této 

Smlouvě,  je  Poskytovatel  povinen  tuto  Výzvu  do  tří  (3)  



 pracovních  dnů  od  jejího  doručení  písemně potvrdit   (lze i elektronickými  

  prostředky   jako  e-mail,  datová  schránka apod.),   čímž  je   uzavřena   dílčí   

  smlouva  a  Poskytovateli  vzniká  závazek  poskytnout  Službu  či její výstup 

  způsobem specifikovaným ve Výzvě; 

4.1.3 pokud Výzva neodpovídá podmínkám dohodnutým v této Smlouvě, 

Poskytovatel tuto Výzvu do tří (3) pracovních dnů od jejího doručení písemně 

odmítne (lze i elektronickými prostředky jako e-mail, datová schránka apod.), 

přičemž zároveň vymezí, v čem spatřuje rozpor mezi Výzvou a podmínkami 

této Smlouvy a navrhne úpravy Výzvy tak, aby tato byla v souladu s 

podmínkami této Smlouvy. Objednatel tyto návrhy na úpravy posoudí, na 

základě svého posouzení návrhy přiměřeně zohlední a bez zbytečného odkladu 

předloží Poskytovateli upravenou Výzvu s tím, že Poskytovatel je povinen takto 

upravenou Výzvu potvrdit. Závazek poskytnout výstup Služby specifikovaný v 

takto upravené Výzvě, vzniká Poskytovateli až potvrzením upravené Výzvy 

Objednatelem. 

4.2 Vzor Výzvy k plnění tvoří Přílohou č. 4 této Smlouvy. 

4.3 V případě, že Výzva nebude ve lhůtě dle článku 4.1.2 této Smlouvy Poskytovatelem 

potvrzena a Poskytovatel k ní ani nevznese písemně ve lhůtě dle článku 4.1.3 této 

Smlouvy připomínky specifikující její rozpor se Smlouvou, je Výzva (objednávka) 

považována za přijatou a závaznou. 

4.4 Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služeb na základě Výzvy ve lhůtě v této 

Výzvě uvedené. 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy je sjednána ve formě sazby za 1 hodinu 

poskytování Služeb, a to ve výši uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž výše 

hodinové sazby je sjednána jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou případné 

změny sazby DPH. 

5.2 Celková cena za celou dobu plnění předmětu Smlouvy nesmí přesáhnout částku 1 950 

000 Kč,- bez DPH (slovy: jeden milion devětsetpadesát tisíc korun českých bez DPH). 

Pokud Poskytovatel poskytne Objednateli Služby, při jejichž účtování Objednateli by 

celková cena v součtu přesáhla částku uvedenou v předchozí větě, pak platí, že tyto 

služby nad stanovenou částku poskytl Poskytovatel Objednateli bezúplatně. 

5.3 Poskytovatel je oprávněn fakturovat Objednateli cenu za plnění dílčích Služeb (tj. 

Služeb objednaných Objednatelem prostřednictvím jednotlivých Výzev) v okamžiku 

řádného dokončení celého plnění dílčí Služby (včetně případného předání výstupů 

Služby a odsouhlasení těchto výstupů Objednatelem), pokud nebude v rámci jednotlivé 

Výzvy mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Objednatel je povinen uhradit 

Poskytovateli pouze cenu za skutečně poskytnuté Služby (tj. za skutečně poskytnuté 

jednotky Služeb). 

5.4 Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na třicet (30) kalendářních dnů od 

doručení Faktury Objednateli. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.      V 

případě, že Faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané  
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náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Poskytovateli s tím, že 

Poskytovatel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou Fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti počne běžet doručením opravené Faktury. 

 

5.5  Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený v této smlouvě. Peněžitá částka se považuje za 

zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu 

příjemce. 

5.6 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky 

vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta 

(0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani 

omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

6.  PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Poskytovatel se zavazuje: 

6.1.1  poskytovat Služby a jejich výstupy řádně, včas a s odbornou péčí v 

souladu s podmínkami sjednanými v této Smlouvě; 

6.1.2  chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob; 

6.1.3  upozorňovat Objednatele na možné či vhodné rozšíření či změny

 Služeb za účelem jejich lepšího využívání v rozsahu této Smlouvy; 

6.1.4  upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění či 

potenciální ohrožení lhůt plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré 

informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné; 

6.1.5  neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu 

brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností 

souvisejících s plněním předmětu Smlouvy. 

6.2 Objednatel se zavazuje poskytnout ke splnění smluvních závazků Poskytovatele 

nezbytnou součinnost definovanou v této Smlouvě. 

7.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

7.1 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 

dozví v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, pokud z jejich povahy není 

zcela zřejmé, že se jedná o informace běžně veřejně dostupné. Veškeré 

dokumenty či doklady, které Objednatel Poskytovateli předá za účelem plnění 

předmětu Smlouvy jsou důvěrné povahy a po akceptaci příslušné části 

poskytnutých Služeb nebo v případě ukončení účinnosti této Smlouvy je 

Poskytovatel povinen všechny takové dokumenty či doklady vrátit Objednateli 

neboje zničit (dle volby Objednatele). 

7.2 Povinnost mlčenlivosti a důvěrnosti dle předchozího článku této Smlouvy trvá 

po dobu trvání smluvního vztahu mezi stranami této Smlouvy a dále po dobu 

dvou (2) let od ukončení tohoto smluvního vztahu. Povinnost mlčenlivosti se 

však netýká informací a dat, které měl Poskytovatel k dispozici před jejich 

získáním  od Objednatele,  nebo  které  jsou  v příslušných obchodních kruzích  
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běžně dostupné, nebo informací známých z veřejně přístupných databází, nebo 

pokud k jejich zveřejnění Objednatel dal výslovný předchozí písemný souhlas. 

7.3 Poruší-li Poskytovatel povinnost mlčenlivosti nebo důvěrnosti, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé 

porušení. Tím není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

8. SANKCE 

8.1 Objednatel je v případě, že Poskytovatel neposkytne dílčí plnění (jednotlivou 

Službu) na základě Výzvy ve stanovené lhůtě, oprávněn požadovat po 

Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

8.2 V případě porušení povinností Poskytovatele uvedených v čl. 6.1.4 a 6.1.5 

Smlouvy je Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat úhradu 

jednorázové smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun 

českých), a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností. 

8.3 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody 

v plné výši. 

9. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

9.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné 

osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve všech 

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. 

9.2 Oprávněné osoby jsou oprávněny zastupovat strany ve změnovém řízení a 

připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám 

oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich 

zplnomocněným zástupcům. 

9.3 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek 

změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu. 

9.4 Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze ě. 2 této Smlouvy a jejich role 

stanoví tato Smlouva. 

9.5 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na 

takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce 

oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 

10. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

10.1  Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018 od nabytí její 

účinnosti nebo do okamžiku, kdy celková cena za celou dobu plnění předmětu 

Smlouvy dosáhne částky 1 950 000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion 

devětsetpadesát tisíc korun českých bez DPH). Smlouva nabývá platnosti dnem 

jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v 

registru Smluv. Poskytovatel bere v potaz, že uzavřená Smlouva bude 

uveřejněna v registru smluv. 

10.2  Objednatel je oprávněn Smlouvu kdykoliv vypovědět i bez uvedení důvodu, a 

to   s  účinností  od doručení  písemné  výpovědi  Poskytovateli.  V případě,  že  
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Poskytovatel do okamžiku doručení písemné výpovědi poskytl (byť částečně, tj. 

plnění na základě Výzvy nebylo dokončeno) Objednateli na základě Výzvy 

plnění, které nebylo Objednatelem do tohoto okamžiku uhrazeno, má nárok na 

uhrazení ceny za toto již poskytnuté plnění (uhrazení příslušného počtu hodin 

poskytování Služby), pokud bylo toto plnění poskytnuto řádně. 

10.3  Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět s účinností od doručení písemné 

výpovědi Objednateli v případě, že Objednatel závažným způsobem porušil své 

povinnosti vyplývající z této Smlouvy a Poskytovatel Objednatele na toto 

porušení písemně upozornil včetně stanovení přiměřené lhůty pro zjednání 

nápravy, přičemž Poskytovatel prostřednictvím tohoto písemného upozornění 

na možnost vypovězení Smlouvy Objednatele výslovně upozornil a Objednatel 

ani v Poskytovatelem stanovené přiměřené lhůtě nápravu nezjednal. Za závažné 

porušení smluvních povinností Objednatele se považuje zejména prodlení s 

uhrazením ceny za dílčí plnění poskytnuté na základě jednotlivé Výzvy delší než 

30 dnů. 

10.4  Právo smluvních stran odstoupit od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

11. ZAVERECNA USTANOVENI 

11.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími. 

11.2  Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při 

výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů. 

11.3  Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 

Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních 

stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných osobami 

oprávněnými jednat jménem smluvních stran. 

11.4  Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to 

povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

11.5  Poskytovatel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu ani jakékoliv práva a 

povinnosti z ní vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. 

11.6  Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Nabídková cena 

      Příloha č. 2:  

    Příloha č. 3: 

   Příloha č. 4: 

 

11.7 Tato Smlouva byla vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve dvou (2) 

stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

Oprávněné osoby 

Seznam subdodavatelů 

Vzor výzvy k plnění 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

Objednatel Poskytovatel 

 

 

     V Praze dne 5.1.2018                                                V Praze dne 2.1.2018 

 

 

  

……………………………………..…….                     ……………………………………….. 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky                            Deůpotte Advisory spol. s r.o. 

  

         XXXXXXXXXXXXXXX                                               XXXXXXXXXXXXXX 

                 Vedoucí odboru                                                   Partner, na základě plné moci 
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Příloha č. 1 

Nabídková cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis plnění Jednotka plnění Cena v Kě bez DPH za 

hodinu plnění 
DPH 21% Cena v Kčs DPH za hodinu 

plnění 

Činnosti při poskytování Služeb dle 

Předmětu smlouvy 
Jedna (1) hodina 1 250,0 262,5 1 512,5 



Příloha č. 2 
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Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Osoba ve věcech smluvních: 

 

Osoba ve věcech technických a realizačních: 

 

Za Poskytovatele: 

Osoba ve věcech smluvních: 

 

Osoba ve věcech technických a realizačních: 

 

 

Jméno a příjmení XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Adresa Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 

E-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefon XXXXXXXXXXXXXXXX 

Jméno a příjmení XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Adresa Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 

E-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefon XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Jméno a příjmení    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Adresa Karolinská 654/2, Praha 8, PSČ 186 00 

E-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefon XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fax XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Jméno a příjmení    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Adresa Karolinská 654/2, Praha 8, PSČ 186 00 

E-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefon XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fax XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Příloha č. 3 

 Seznam subdodavatelů 

Při plnění této smlouvy nebude využito subdodavatelů.
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Příloha č. 4 

Vzor výzvy k plnění 

V Ý ZV A  

(výzva k poskytnutí plnění v rámci veřejné zakázky s názvem 

„Koordinace provozně-ekonomického plnění projektů implementačního plánu ITS 
a dalších významných akcí“ 

1. Zadavatel: 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ,IČO: 65993390, 

právní forma: státní příspěvková organizace, (dále jen „Objednatel1*); 

2. tímto v souladu s článkem 4 „Rámcové smlouvy na Návrh koncepceobnovy a funkcionalit datového 

centra 

a centrálních systémů ŘSD“, uzavřené pod číslem [*] dne [*] (dále jen „Smlouva"), objednává u: 

3. uchazeče: 

I*], se sídlem [*] IČO: |*| (dále jen „Poskytovatel"), 

v rámci předmětu plnění nadepsané veřejné zakázky, který je specifikovaný ve Smlouvě a který spočívá v 

poskytování služeb expertní, poradenské a informační činnosti pro Objednatele 

4. následující plnění: 

a)  vymezení objednávané Služby či jejího výstupu: |* | 

b)  vymezení rozsahu objednávané Služby či jejího výstupu a případný popis způsobu jejího 

poskytnutí: [*] 

c) doba poskytování Služby či dodání jejího výstupu, resp. lhůta, ve které je Poskytovatel povinen 

zahájit poskytování služby: [*) 

d)  místo poskytování Služby či dodání jejího výstupu: [*] 

e) další specifikace dílčího plnění: [*] 

5. přičemž 

a) odpovědnými zástupci Objednatele pro poskytování uvedené Služby jsou [*]; 

b) písemné potvrzení této Výzvy ve smyslu odst. 3.2 Smlouvy musí Poskytovatel doručit Objednateli ve 

Ihůtě 3 pracovních dnů od doručení této Výzvy, a to k rukám výše uvedeného zástupce Objednatele. 

6. Pojmy použité v této Objednávce mají významdaný jim ve Smlouvě. 

V _________dne . ….                                                ...................................................................................................  

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

[jméno], [funkce] 


