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HLA VNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚST A PRAHY 

C.-iJor strategických investic 
IDmiiii~I~IIIIIIIIIIR 

MHMPXP9WF AIC 

Oddělení vodohospodářských a dopravních staveb 

Zakázkač.: 

OSI/OB/1190/18 

Č.j.: 
MHMP 1865138/2018 

Sp. zn.: 

S-MHMP 1857243/2018 

Objednávka č.: 

OBJ/OSl/22/04/00218/2018 

Kontrolní číslo: 23941537818 
Objednatel/ZAD A V A TEL 
mavní město Praha 
Mariánské nám. 2, 
ll O O 1 Praha l 
Zastoupená: 
Ve věcech smluvních: 
Ing. Karel Prajer, 
ředitel OSI MHMP 
Ve věcech technických: 
Ing. Jana Hubálovská 

• 

DODAVATEL/ZHOTOVITEL 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Nábřežní 4 
150 56 Praha 5 

Zastoupený: 
Ing. Jiří Frýba 
ředitel djvize Ol 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Nábřežní 4 

150 56 Praha 5 

Datová schránka: 4qfgxx3 

Vyřizuje/tel.: 

Ing. Jana Hubálovská 

236 005 668 

Počet listO/přnoh: 3/1 

Datum: 23.11.2018 

IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 

IČO: 47116901 
DIČ: CZ 47116901 

objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek: 

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Číslo a název stavby: 6963 Celk. přest. a rodíření ÚČOV na Císař. ostrově 

• 

Číslo a název etapy: 0008 Kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plaveb. kanálu Troja 
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění 

Technická pomoc ve fázi přípravy pro potřebu výběru zhotovitele 

Sldlo: Mariánské nám. 2/2, I 10 Ol Praha 1 
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102 
E-mail: posta@.praha.eu, ID OS: 48ia97h 
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II. DOBA PLNĚNÍ 
Od: 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 přijetí objednávky" a 
účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR) 

Do: 5 měsíců 

ID.CENA 

Celková cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální 
Základnl cena 

DPH 
Cena včetně DPH 

Maximální rozsah poskytovaných služeb činí 110 hodin 

Cena jedné odpracované hodiny bude maximálně: 

90400,00Kč 

18984,00Kč 

109 384,00 Kč 

840,- Kč bez DPH - dle ceníku UNIKA 2017 velmi náročné a koncepční práce. 
Ve vazbě na skutečně odpracované hodiny nemusí být celková cena vyčerpána beze zbytku. 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Faktury - daňové doklady budou vystavovány měsíčně ve dvojím vyhotovení vždy na základě 
Soupisu odpracovaných hodin s datem a popisem provedených činností odsouhlasených a 
podepsaných objednatelem, jehož originál s uvedením jména a podpisu dodavatele služeb bude 
přiložen u každé faktury 
Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den odsouhlasení Soupisu provedených prací 
objednatelem. 
Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktur, které budou vystaveny ve dvojím 
vyhotovení a odesílány na adresu mavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. 
Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, 
Praha 1, příp. Jungmannova 35129, Praha 1 
Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu 
platby z účtu objednatele. 

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. 
Musí tedy obsahovat tyto údaje: 
- údaje objednatele, sídlo, JČO, DIČ 
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ 
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy 
- evidenční číslo daňového dokladu 
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele 
- datum vystavení daňového dokladu 
- datum uskutečněni zdanitelného plnění 
- rozsah a předmět fakturovaného plněni 
- číslo objednávky 
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ) 
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.) 
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury 
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V.S~~ÍS~CE 
Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plněni, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu 
dohodnutou na I% ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení. 
Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která 
vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu. 

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

Vll. ZÁ VĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení 
Dodavateli/Zhotoviteli. 
ObjednateVZadavatel tímto 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 přt1oze této objednávky 
,,Potvrzeni přijeti objednávky" a toto ,.Potvrzení" doručte Objednateli. 

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy. 

Ing. Karel Prajer 
ředitel odboru investic 
Magistrátu hlavního města Prahy 

Podep ~ f{elctromcky ~h~ 
p j 

Příloh}i· "fotvtzení přijetíillbjednávky 
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Odbor strategických investic MHMP 

Zdeněk Šudák 

Mariánské nám. 2/2 

HO Ol Praha l 

Potvrzení přijetí objednávky 

S-MHMP 1857243/2018 

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSV22/04/00218/2018 k veřejné zakázce 

malého rozsahu č. OSVOB/1190/18 ze dne 23.11.2018 na stavbu: 

6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0008 kompenzační opatření, 
Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja, Technická pomoc ve fázi přípravy pro potřebu 

výběru zhotovitele 

Celková maximální cena za předmětné práce včetně DPH: 109 384,- Kč 

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

objednávky 

provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení. 

Jméno/Firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 
Bankovní spojení: 

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

47116901 

CZ 47116901 

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Jiří Frýba 

V .. . .... . .. .. ... . .... ... dne .. . ...... .. ... .. .... ..... . 

Podpis statutárního zástupce 

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

Kopie: log. Jana Hubálovská 

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

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

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .. . .... .. . ... ... . ... .. .... .. . . 
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lllllllllllll l/1111111111/llllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll 
MHMPP08PH8XA 

Odbor s trategických investic MHMP 

Zde ně li Šudák 

Mariánské nám. 2/2 

110 Ol Praha I 

Potvrzení přijetí objednávky 

S-MHMP 1857243/2018 

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSJ/22/04/00218/2018 k veřejné zakázce 

ma lého rozsahu č. OSJ/OB/1190/ 18 ze dne 23.11.2018 na stavbu: 

6963 Celk. přest a rozHření ÚČOV na Cís ař. ostt·ovč, etapa 0008 kompenzační opatření. 

Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja, Technická pomoc ve fázi přípravy pro poti"ebu 

výběru zhotovite le 

Celková max imální cena za předmětné práce včetnč DPH: l 09 384,- Kč 

Objednávka byla přijata v ce lém rozsahu, bez připomínek, dodatkl'1 a odchylek. Přijeti 

objednávky 

provede os lovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručeni. 

Jméno/Firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

IČO: 47116901 

DTČ: CZ 47116901 

Bankovní spojení: 

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: I ng. Jiří Frýba 

7fr;,?e- 21-. 41. 70(f V ....................... dne ............. . .. . ........ . 

Originál: Ing. Dana Machová, odd. Ol s datem registrace u závazkí'1 nad 50.000,- Kč bez DPH. 
Kopie: Ing. Jana Hubálovská 

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

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


