
O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 02PU-002116

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: Šppf- í
Adresa: N f t  / / £ & '  V nD c
IČO: J tm s w é  '  x
DIČ: ČX J f£ 4 f3 £ 0 é r 
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: 1/9 v podjezdu pod dálnicí D8 v MÚK Zdiby

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 21200 Provozní úsek, Na Pankráci 56, 140 00 
Praha 4

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 
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 účimiá 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 havarijního stavu přečerpávací stanice povrchové vody z 
komunikace 1/9 v podjezdu pod dálnicí D8 v MÚK Zdiby, kdy bude provedeno přetěsnění a 
celková údržba elektroinstalace, doplnění chybějících součástí včetně revize elektro. U 
kabelových rozvodů dojde k úpravě a doplnění pro napájení druhého čerpadla, na armaturách 
obnova antikorozních nátěrů a provedení vyčištění, likvidace kalů a desinfekce spodních 
prostor. Zároveň dojde k doplnění druhého čerpadla (bylo vadné, neopravitelné), jelikož jedno 
čerpadlo v případě nárazového deště nestačí přivedené množství vody dostatečně rychle 
odčerpat a bude sloužit i jako případná rezerva v případě poruchy, aby nedocházelo 
k zaplavování prostoru pod mostem i nadále.
Pro bezproblémový provoz přečerpávací stanice je potřeba řádně provést údržbu, vyčištění, 
doplnění a znovu zprovoznění plného čerpacího výkonu, včetně revizí.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31.10.2018 ode dne nabití 
účinnosti smlouvy.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 1 ť ť ť y  / ~~

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace dodávky

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 -  Smlouva o zpracování osobních údajů

V Praze dne 

Za. Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

2 ^ - I ď i š
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Příloha č. 1

Specifikace dodávky

V rámci zakázky dojde k provedení opravy havarijního stavu přečerpávací stanice povrchové 
vody z komunikace 1/9 v podjezdu pod dálnicí D8 v MUK Zdiby, bude provedeno přetěsnění 
a celková údržba elektroinstalace, doplnění chybějících součástí včetně revize elektro. U 
kabelových rozvodů dojde k úpravě a doplnění pro napájení druhého čerpadla, na armaturách 
obnova antikorozních nátěrů a provedení vyčištění, likvidace kalů a desinfekce spodních 
prostor. Zároveň dojde k doplnění druhého čerpadla (bylo vadné, neopravitelné), jelikož jedno 
čerpadlo v případě nárazového deště nestačí přivedené množství vody dostatečně rychle 
odčerpat a bude sloužit i jako případná rezerva v případě poruchy, aby nedocházelo 
k zaplavování prostoru pod mostem i nadále.
Pro bezproblémový provoz přečerpávací stanice je potřeba řádně provést údržbu, vyčištění, 
doplnění a znovu zprovoznění plného čerpacího výkonu, včetně revizí.
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