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HLA VNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLA VNÍHO MĚSTA PRAHY 

Odbor strategických investic 

OSI/OB/120 I I 18 

CES: OBJ/OSI/22/04/00230/2018 

č.j.: 

MHMP 1928303/2018 

Sp. zn .: 

S-MHMP 1916298/2018 

• 
Obermeyer Helika a.s. 

Beranových 65 

199 21 Praha 9 

Datová schránka : 

gj7ed2r 

Vyřizuje/tel. : 

Ing. Zbyněk KJí 

236004 576 

Počet listů/přiloh : 3/1 

Datum: 

28.1 1.2018 

42932 P+R Černý Most ID., dodatečné projektové práce 

MHMPXP9YWLA8 

• 

Kontrolní číslo : K 41360191437 
OBJEDNATEUZADAVATEL 

Hlavní město Praha 
Mariánské nám. 2, 
110 Ol Praha I 

Zastoupená: 
Ve věcech smluvních: 
Ing. Karel Prajer 
ředitel OSI MHMP 
Ve věcech technických: 
Ing. Petr Hankovec 

DODAV A TElJZHOTOVITEL 
Obermeyer Helika a.s. 
Beranových 65 
199 21 Praha 9 

Ing. Pavel Pol 
prokurista 

IČO: 00064581 
DlČ: CZ00064581 

IČO: 60194294 
DIČ: CZ60 l94294 

Zapsán/Registrován u: MS v Praze 
Spis. značka: oddll B, vložka 2449 

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujíclch podmínek: 

L Předmět plněn i: 
Předmětem plněni jsou projeJ....'1ové práce, jejichž potreba vznikla v průběhu přípravy a projednávánj stavby č. 42932 
P+R Černý Most lil. 

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění: 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, I 10 Ol Praha I 
Pracoviště: Vyšehradská 2075/5 I , 128 00 Praha 2 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 l 02 

E-mail: I'''~.a u pr.tha cu, ID OS: 48ia97h 
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• změna již dokončené ZDUR - dokumentace pro změnu územního rozhodnuti - z důvodu změny rozsahu a 
způsobu řešení přeložky VTL plynovodu, odlučovače ropných látek, dešťové retenční nádrže a unústění 
dieselagregátů, včetně inženýrské činnosti 

• koordinační schůzky a zapracování dodatečných požadavků zpracovatele dokumentace SSZ-světelného 
signalizačního zaffzeni (Eilodo a.s.) do již dokončené ZDUR, DSP-dokumentace pro stavební povolení a DZS
dokurnentace pro zadání stavby 

• rozděleni kontrolniho rozpočtu a výkazu výměr na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, dle požadavk"U poskytovatele 
finanční dotace 

• příprava podkladů pro úplatný převod pozemků a komunikací 
• zpracování 2 paré částečné DSP v tištěné podobě pro vodoprávní řízeni a 2x koordinační situace s uvedenlm 

pozemků pro souhlas podle§ 15 

U. Doba plnění 
Od :zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem 
podpisu "Potvrzení o přijeti objednávky" a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR) 
Do: 31. 12.2018 

lll. Cena 
Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální. 

Základní cena 

DPH21°/o 

Cena včetně DPH 

TV. P latební podmínky 

95 400 ,00 Kč 

20 034,00 Kč 

1 1 5 434 ,00 Kč 

Faktura - daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotoveni po splněni poskytnutí předmětu objednávky na 
základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu 
předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury. 

Den uskutečněni zdanitelného plněni bude den podpisu "Protokolu". 

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury - daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím 
vyhotovení a odeslána na adresu Hlavni město Pra ha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha I. Fakturu je možné 
doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. J ungmannova 35/29, 
Praha 1. 

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozuml den odpisu platby z účtu 
objednatele. 

Faktura musi obsahovat vdkeré nAiežitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů i další náležitosti požadované obj ednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje: 

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, fČO, DJČ 
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 
- číslo a název stavby, popf. čisto a název etapy 
- evidenční číslo daňového dokladu 
- bankovní spojeni dodavatele/zhotovitele 
- datum vystavení daňového dokladu 
- datum uskutečnění zdanitelného plněni 
- rozsah a předmět fakturovaného plněni 
- čisto objednávky 
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce) 
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (čisto, oddll, aj.) 
-razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formélní a věcnou správnost faktury 
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V. Smluvnr sankce 

Neodevzdá-li dodavateVzhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu 
dohodnutou na I %ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení. 

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, 
která vznikne v souvislosti s nesplněnlmjeho závazk-ů vyplývajícich ze smluvního vztahu. 

Vl. Řešeni sporú 

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou. 

VIJ. Závěrečná ustanoveni 

Tato objednávka je poptávkou, J...'terá musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení Dodavateli/Zhotoviteli 
ObjednateVZadavatel timto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s 
dodatkem nebo odchylkou. 

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky ,,Potvrzení přijeti objednávký' 
a toto ,,Potvrzení" doručte Objednateli. 

Vztahy neupravené touto objednávkou se l'ídí obecnč závaznými předpisy. 

Za objed natele : 

Magistrátu hlavního města Prahy 

podepsáno elektronicky 

Příloha: Potvrzeni přijeti objednávky 



4/4 

Odbor strategických investic MHMP 
Zdeněk Šudák 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praba 1 

Potvrzení přijeti objednávky 
S-MHMP 191 6298/2018 

Potvrzujeme túnto pfijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/04/00230/2018 k veřejné zakázce malého 
rozsahu č. OSVOB/ 1201/ 18 ze dne 28. 11.2018 na stavbu: č. 42932 P+R Černý Most m., dodatečné 
projektové práce. 

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 95 400,-Kč 

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomJnek, dodatkd a odchylek. Přijeti objednávky 
provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení. 

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

Obenneyer Heli.ka a.s. 
Beranových 65, 199 21 Praha 9 
60194294 
CZ60194294 

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Pavel Pol 

V Praze dne 

Podpis statutárního zástupce 

Interně pro pracovníky MHMP - OSI: 

Originál: Ing. Dana Machová, odd. O I s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč 

bez DPH. 
Kopie: Ing. Zbyněk KJir 

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ... ... . .......... .... . ... pod ID 

smlouvy .. ..... ... ............ . 

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .. .. . .......... ...... . 
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Odbor strategických inws tic MHMP 
Zdeněk Šudák 
Mariánsk é nám. 2/2 
110 Ol Praha 1 

Potvrzení přijetí objednávky 
S-MHMP 1916298/2 018 

Pot,rrzujerne tímto př-ije tí Vaš í objednávk-y č. OBJ/OSl/22104/00230/2018 k veřejné 2akázcc malého 
rozsahu č. OST/OB/1201/ 18 'li! dne 28.11.2018 na stavbu: č. 42932 P+R Černý Mos t LU, dodatečné 
projektové práce. 

Celková cena za předmětué práce bez DPH: 95 400,-Kě 

Objednávka by la přijata v ce lém rozsahu, bez připomín ek, dodatků a odchy lek. Přijetí objednávky 
provede os lovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doJUčení. 

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

Obermeyer Helika a.s . 
Beranových 65, 199 21 Pral1a 9 
60194294 
CZ60194294 

Jméno zás tupce/č lena s tatutám il1o o rgánu: Ing. Pavel Pol 

Podpis s tatu tárního zástupce 

I nte rně pro pracovník v MHMP- OSI: 

Ol"iginál : Ing. Dana Machová , odd. Ol s datem registrace u závazkLI nad 50.000,- Kč 

bez DPH. 

Kopie: Ing. Zbyněk Klír 

Objednávka byla zaregis trována v R S MVČR dne .. .... .. .. ........ .... . .. pod ID 

s nllouvy .... .. ... ... .. ... .. ... . 

.Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR . .... .. ...... . .. .... . . 




