
Objednávka Číslo:2018100007 

 

Odběratel: SILNICE OROUP a.s. 

Na Florenci 2116/18 

110 00 PRAHA 1 

IČO: 62242106 DIČ: CZ62242106 

Mtjtsky toud v Praze apti ZN. B, vl. 12068 

Způsob dopravy: Dodavatel Cílová 
stanice: dálnice DO 
Dodavatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Středisko správy s údržby dálnice 8 Rudná 
Masarykova 963 
Rudná 
262 19 RUDNÁ U PRAHY  IČO: 66668860 DIČ:

Datum vystaveni: 02.10.2018 
Datum dodáni: 
Počet dnů splát.: 45 
Způsob platby, bankovnímpřevodem 

Dopravní omezeni - pro ŘEKL (1722019/033) 

P.č. Popis položky Jednotková cena Množství MJ Pfedpokl. Objednací 
Text ________  __________________________   ___________________________________ celk.cena kód 
1 Dopravní omezeni 58 376,85 1.000 KPL 58 376,85 001 

Touto cestou u Vás objednáváme DOPRAVNÍ OMEZENÍ na akci: č, 1722019 - PO Oprava AB vozovek MÚK Tfabonlca a mostů 1-211. 1-
212 a 1-213“ dle Vaší cenové nabídky ze dne 01.10.2018 dle níže uvedené specifikace: 

ROZSAH PRACÍ; 
Dopravní omezení kvůli reklamaci 

TERMÍN REALIZACE 
09.11.2018-11.11.2018 

£1M: 
Cena dle cenové nabídky dodavatele, předpokládaná celková cena za výkon činí 58.376,85 Kč bez DPH. 
Cena je uvedena v Kč, DPH bude připočteno v zákonné výši v době realizace zakázky. 
Cena obsahuje veškeré náklady spojené $ provedením požadovaných prací. 

PLATBA: 
Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, které bude vystavena po ukončeni prací na základě 
protokolu o jejich provedení. Protokol bude potvrzený odpovědným zástupcem objednatele na stavbě. Splatnost faktury činí 45 dní 
ode dne doručení daňového dokladu do sídla objednatele, faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 28 a § 
29 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále bude každá faktura obsahovat číslo a plné název smlouvy / akce 
objednatele, stejně tak jako soupis provedených prací. Oblednatel (tuzemský plátce) tímto prohlašuje, že veškerá přijatá plnění 
vyplývající z této objednávky využije pro svou ekonomickou Činnost. Zhotovitel / dodavatel tímto prohlašuje, že předmět plnění 
sjednaný v této objednávce NE/NÁLEŽÍ do skupiny CZ CPA 41-43 a v návaznosti na toto zařazení NE/BUDE uplatněn režim přenesené 
daňové povinnosti (dále jen RPDP) dle § 92a) a e) zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Veškeré daňové doklady musí mít 
uvedenou platnou sazbu DPH a obsahovat ustanovení: „daň odvede zákazník". V případě, že faktura bude vystavena sice oprávněně, 
avšak nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn jl neakceptovat a vrátit jl před datem 
splatnosti k doplnění s vytčením chybějících náležitostí. Dnem vrácení faktury skončí plynutí původní Ihůty splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené nebo řádně doplněné faktury objednateli._Smluvní strany sjednávají vyloučení možnosti 
postoupení pohledávek z Jejich závazkového vztahu na třetí stranu, pokud se písemně nedohodnou jinak. 

ZÁRUKA. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ KVALITY: - POKLADY O 

POUŽITÝCH MATERIÁLECH A VÝROBCÍCH: - SANKCE: 
Pokud Je objednatel v prodlení s platbou zhotoviteli, je povinen uhradit dlužnou částku a dále má zhotovitel nárok na úrok z prodlení 
dle §1970 NOZ. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výší 10.000,00 Kč za každý i 
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započatý den prodlení. 
Pro případ porušení jiných ustanovení této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč 
za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, Že se jedná o 
porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ: 
Zhotovitel / dodavatel se zavazuje, Že na provedení díla se budou podílet pouze osoby, které jsou k tomu podle obecné závazných 

právních předpisů oprávněny, a Že při provádění díla neumožní výkon nelegální práce ve smyslu $5 písm. e.) zákona č. 435/2004 Sb. v 

platném zněni.

 
ZODPOVĚDNĚ OSOBY OBJEDNATELE: 
Ing. David CYROŇ - ředitel oblasti STŘED 

mobil: +420 724 047 498 e=mail: 

cvromBsilnicegroup.com

ian HLADKÝ - vedoucí střediska HSV 

mobil: +420 724 122 785 e-mail: 

hladkvPsilnicegroup.com

 

gŠílQHA; 
Cenová nabídka zhotovitele, ze dne 01.10.2018 
Smluvní podmínky dodavatele v oblasti BOZP, PO a ochrany živ. prostředí na staveniště 

Předpokládaná celková částka 

Vystavil: Kamila Hofmannová 
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