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IILAVNl MÉSTO PRAHA 
MAGISTRÁT II LAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Odbor strategických investic 
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Oddě lení právn i 

é.j.: 

MHMP 1909018/2018 

Sp. zn.: 

S-MRMP 1827171/2018 

• 

MHMPXP9Y6LD7 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Nábřežní 4 

150 56 Praha 5 

DS: 4qfgxx3 

Vyfizuje/tel.: 

I ng. Jan T uvora/236 004 651 

Ing. Otto Janda I 236 004 509 

Počet li stll/příloh: 5/0 

Datum: 

23.11.2018 

OBJEDNÁ VKA č.: OBJ/OSI/22/04/00227/2018 (OSUMZ/0070/18) 

• 

Kontrolní čls l o: P18VOOI48833 
OBJEDNATEL/ZA OA VA T EL 

ll hwní město Pra hn 
Mariánské nám. 2. 
Il O Ol Praha I 

Z:utou pená : 
Ve věcech smluvních: 
Ing. Karel Prajer 
fcditel OSI MHMP 

Ve věcech technirkýrh: 
Ing. Petr Hankovec 
vedouci odděleni vodohospodarských 
o clopravnfch staveb 

DODA VA TELIZHOTOVlTEL 
odohospodá řský ro~voj a v)rstavba R.s. 

Nňdražni 4 
ISO 56 Praha 5 

Zastoupený: 
Ing. Štírka Balšánkov~ 
místoJ)i'edsedkyně pi·edstavenstva 

Ing. J iří F rýba 
člen Pf'edstavensrva 

IČO: 00064.58 1 
DIČ: CZ0006458 1 

I ČO: 47116901 
DIČ: C Z4711690 1 
Zapsl\nfRegisrrován u: MS v Praze 
St>is. wačka: oddíl 8. slo1ka 1930 

Na záJ..:Iadě rozhodnuti o přiděleni ' erejne zakázky pod č.J . MHMP 1907068/20 18 ze dne 22. 1 1.20 18 
Objednávám e u vás J) OSky t nuti J) rRci za n!Ísledujících pod m ínek: 

I. Předmět pln~ni: 
I. Číslo a název stavby: 6963 Celk. přest . :1 rozšíření ÚČOV 1111 Císn ř. ost rově, etn t>n 0005 Ntítokový 

labyrint - J)r:w) breh. část O I - Výst·11vba ubikace kotulů 

idlo: Mariánské nám . 2fl. IlO Ol Praha I 

Pracovi~tě: Vy~ehradská 2075/51. 128 00 Praha 2 

Kontaktní centrum; 12 444. fax: 236 007 102 

E-mai l: posta@ pra ha.eu. ID DS : 48ia97h 
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2. pcciliknce 11 rozsn h předmět u plněni : 

TOl - zajiStěni kompletní inženýrské činnosti od předan i sta,cnt~tě po ')'edem z ůčtu O I MH~'IP. 

ll. Doba plněn í 

Od: z.,ete.ineni objedná\ky v regist.ru smJu, dle zák. č . 340 2015 b. o'' láSmtch podmtnkách ůčinnosti něktel)ch 
smluv. U\etejt,O\áni tčchto smiU\ a o registru smlu' 

Oo: '> 'edent stavby z ůčtu OSIMHMP 

111. Cena 

Cclko'á ceno za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální. 

Zákl adní cena 

DPH 21 °/o 

Cena včetně D PH 

IV. Platebnl podmínky 
F:lzc rea lizace 

147 2 00 ,00 Kč 

30 9 1 2.00 Kč 

1 7 8 1 1 2,00 Kč 

Uhrada cen) bude rozdělena do dílčích pinem' ná,aznosti na časove a H~cné hlcdtsko. Objednatel uhradí faktul) 
daňove dol.. lad} \ ~ sta"ené dodavatelem takto. 

a) za činnost TOl do \vše 85% z celkové odměm 
Odmčna bude hrazena na základě dilčtlak'"ttlry V}Stavcne na zál..ladě podepsaného předávacího protokolu mezi 
zhotOvitelem stavby. TOl a uživatelem (ZOO Praha). člmž dojde k ukončeni činnosti TOl na stavbě. Předávací 
protol..ol musí b)'l. bez vad a nedodělků. Přilohou fal..1ury bude originál tohoto ptedávaciho protokolu. 
Dnem uskutečněni zdanitelného plněni bude datum podepsaného ptedávacího protokolu oběma stranami. 

b) za z~ni a předám komplexmch podl..ladu pro V) veden! OHM z účtu OSl MHMP ve wSi .5% z celkO\é 
~ 
Přílohou fnktury bude origimil Protol..olu o pi·edání a pfezl..oumt\ni komplexních podkladú pro vyvedeni OHM z ličtu 
OS l MHMP porvrzeného pfísluSným praco,mkem právnlho odděleni odpovědného za správu a vyváděni majetku 
OSl MHMP s 11m, že po provedené kontrole nebyly shledány zhvody. 
Dnem uskutečněn! zdanitelného plnenf bude den podpisu Protokolu o pfcdánl a ptezkoumáni správnosů a 
komplexnosti podkladů předávaných pl'ikaznfkem. 

c) konečná fi1ktura ve vÝši I 0% z celkové odměny bude vystavena po podpisu ,.Protokolu o převodu hmotn.!ho 
ma.ietl.u zisl..aneho in' estiční ')stavbou 'četně předám a převzcti a nibkdnc!ho ptedáni do sprá") ·· 
Přílohou fal..tury bude originál tohoto .. Protokolu ... 
Dnem uskutečnění zdanitelného plněni konecné taktury bude poslcdni datum podpisu .. Protokolu .. u přisluSného 
přo.~jimaciho a pted•i\ajicího (f'cditel O I MHMP. ředitel EVM MHMP" budouci spnhce - pro,ozovatel) 

Fal.. turu - dat)O\.) dol.. lad bude vysta,ena ve d'ojim ')'hoto,ent a odeslána na adresu Hlavní město Praha. 
Mnril\ nské ntim. 2, ll O 00 Prnha I. Fnk"turu Je možnc: doručit 1 osobně nebo l..urýrem do podatelny MHM P 
Mariá nské nám. 2, Praha I, příp. Jungmannoqt 35/29, Praha l. 

Splatnost fal.. tur} činí 30 dm od doručem objednateli. T crrnínem ll hrad)' se rozum i den odp1su plato) z ůčtu 
obj..:dnateh:. 

Faktura musí obsaho,•at veškeré náležitosti daňového doktnd u ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve zněn í 
po7di!jších předpisů i datši n:\ ležitosti 1>0Ž:1dované objedn:Jtclcm. Mu !tedy obsn hoHtt ty to ůdaje: 

- ůda.te ob.tednAtelefladavatele, sidlo, IČO. DIC 
- ůdaje dodnvatele/zhotoviteh:. sídlo. I CO. Dit 
- číslo a náfev stavby, popř. člslo a ná7ev etap) 
- evidenční čfS IO dat)Ového dokladu 
- bankovnl spojení dodavatelc/zhotovilt:le 
- datum vystaH:ni daňo"ého dokladu 
-datum uskutečněni zdanitelného lnění 



- roz~ah .1 preclmct lnkturo' .1nc:h0 pltll'nt 
- éblu nh.kJná\ 1..~ 
- kontrol nt číslo (vyznl! čeM shora na objednllvce) 
- faktlllll~·lllU\1 (;l~tl..u \>C 'h•i.:ni ~l..l.tdní cen.t. DPH oll:<'liil cell..ct ll 
·zápis v obchodním (či jinťm! rejstrl lw (čis l o. odd i I. :IJ.) 

• raziti..!';) podpt~ oprávn~n~ osoh). stvrzující opr;ivneno~t forma lni a vél:nou správnost f.1krur:-

V. Smluvní sankce 

Neodevzdá- li dodavarel/zhtll\Witel i'áóně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednatel i smluvni pokutu 
dohodmnou na I %ze základ nf ceny slu1eb za každ)• započatý den prodlení. 

Tato dohoda o smluvní pokme nevylučuje povinnost dodav:.uetel?hotovitek uhradit nbJťdnateli/ndavatch Skodu. 
která vznikne v ~ouv is l o5ti ~ nesplntnfmjeho 7.ňvazků vyplyva.tiCil'll ze ~ml u vníh cJ V7tuhu. 

\'I. Rešeni sporu 

Obě smluvní stntn) ,e zavazuji rcsn ve~keré spnry. vypl)·vajicí z.: záv>uku této objednávky. pf~dťvšim dohodou 

Vll. Závěrečná ustanoveni 

·r ato objednávka je poptávkou. která musi byt př ija ta hcz zbytečného od l< Ind u od doruec:ni Dodavateli/Zhotoviteli. 
O~jednatei/Zadavateltimto ve smyslu ust. § 1740 od~t J tlikona e 89/1011 b. vyluťuje pfije1i této ohjc:dnávf..·y '
dodatkem nebo odchylkou. 

Přijeli teto objednJvky potvrďte p1SC11111l' tal... jak je ll vedeno v pří loze této objednávky .. Potvrzeni přijeti objednávky" 
a toto •. PotHzení" doručte Oojednateli. 

Vztah}' neupravené touto objednávkou se íidi obecné závaznými pfedpisy. 

Mag.ístrutu h lavního 
twdep.l'llnO i'/ekmmu:k_l 
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Odbor strategických investic MHMP 
Zdeněk Šudák 
Mariánské nám. 212 
110 Ol Praha 1 

Potvrzení přijetí objednávky 
S-MHMP 1827171 /2018 

Potvrzujeme tímto přijetí Vaši objednávky č. OBJ/OSJ/22/04/00227/20 18 k veřejné zakázce 
malého rozsahu č. OST/MZ/0070/ 18 ze dne 23.11.2018 na stavbu: 

St. č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint 
- pravý břeh, část Ol - Výstavba ubikace kotulů; 
TDJ - zajištění komp letní inženýrské činnosti od předání staveniště po vyvedení z účtu OSl 
MHMP. 

Ceii<Ová cena za předmčtné práce včetně DPH: 178 112,00 Kč 

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijeti 
objednávky 

provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení. 

Jméno/Firma: 
Sídlo: 
lČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Jméno zástupce/člena statutárního 

přc:dstavcnstva. 

v _____ dne-----

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Nádražní 4, 150 56 Praha 5 

47116901 
CZ47116901 

Ing. Jiří Frýba - člen ptedstavenstva 

Podpis statutárního zástupce 

Origi nál: Ing. Dana Machová, odd. OJ s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH . 
Kopie: Ing. Otro Janda 

O bjednávka byla zaregistt·ována v RS MVČR dne ____ pod ID smlouvy ____ _ 

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR: - -----



4/4 

lllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
MHMPP08PH900 

Odbor s trategických investic MHMP 
Zde ně k Šudák 
Mariánské nám. 2/2 
110 Ol P raha 1 

Potvrzení přijetí objednávky 
S-MHMP 1827171/2018 

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/04/00227/2018 k veřejné zakázce 
malého rozsahu č. OSI/MZ/0070/18 ze dne 23.11.2018 na stavbu: 

St. č. 6963 Celk. pře st. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint 
- pravý břeh, čás t Ol- Výstavba ubikace kotulů; 
TDI - zajištěni kompletní inženýrské činnosti od předání staveniště po vyvedení z účtu OSI 
MHMP. 

Celková cena nt předmětné práce včetně DPH: 178112,00 Kč 

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí 
objednávky 

provede oslovený/á bezzbytečného odkladu ode dne doručení. 

Jméno/Firma: 
Sídlo: 
lČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Nádražnl4. 150 56 Praha 5 

47116901 

C ZA7It690t 

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: 
představens1va, 

Ing.Ji ří Fr)•ba - člen představenstva 

Originál: Ing. Dana Machová, odd. Ol s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH. 
Kopie : Ing. Otto Janda 

Objednávka byla rnregis trována v RS MVČR dne ____ pod ID smlouvy ___ _ 

Jméno a podpis 7~městnance, který provedl registraci v RS MVČR: _____ _ 


