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OB.J/HOM/35/04/00145/2019
Včc:

Pasportizace ob,jcktli na Královské ccstč

OJlJTD'\'A TRl.:

Tihwni město Praha,
Praha I, Mari<ínské n<ÍI11Č$\Í 2, PSČ' I I000
se sídlem
Nám. fran7.e Kat'ky I, IlO Ol P1·aha I
pracovi.5tč:
Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodařcrú s majetkem tvi.HlvlP
zastoupené:
rč:o:
f)((':

bankovní tiČet:
kootai<tní osoba

0006458 1
C7()()()(>;J S 81

27-5157998!6000
Ing. Renata Šimkovi, vedoucí odděleni vyu7.iti a ,;právy ohjektú

DODA VA TRl.:
TRAI)F: CRNTRF. PRAHA a.s.,
se sídlem:
Praha 2, Blanickú 1008/28, PSČ 12000,
IČ:O:
004093 16
Ol(:
CZOO<I0<)3 1ú
Filipem Vcscl):m, přcdscd011 přcd;.lnvcn,;tva a
~tsloup~mt
Mgr. .lanem Houškou, místopi·edsedou představenstva
Ing. P~tr Seidl, vedoucí im•c>lÍčuího odd člení
kontaktní osoba
Vážení;

ve smyslu § 27 <t § 3 J Lákona č. 134!:!0 16 Sb., o 7,td;ívání vcř~jn)•ch 7.tká7.ck, v platncm 7.nčn i,
u Vá~ objednáváme pasporti?.ac.i prostor sloužících podnikaní všech objektů podél Královské
cesty v ro~sahu a l.ll podmínek thílc uvcJ<.:n)·ch. Cílem pasponi'l~cc je .ccjména 7j isrční účclú
n;íjtnil prostor :;lou~ících podnikaní 7. hledi~ka so11i menn1 prodavaneho zboží (suven)' ry,
upomínkové pt·edměty, sklo apod.) a zj ištění provowven sm~ntíren v předmčtných objckt~ch.
V souladu s občanským Lákoník~m se akccplací této objednávky zaklád~ dvou,.;t,·anný smluvní
vnah mez i Ohjcdnat.clem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmě1
plnění v požadov;mém ro~sahu a jeho v)•>kdky předat uížc uvedenému á~l11pci Objednatele a
Olljcdnatcli v7.niká pnvinnost zap latit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

li·1

I.

PŘEDMf:r Pl.N ĚN Í:

l'ředmětem plnění j e

:aÍ\·a;.:ek dodavatele vypract>va( pro objednatele p<lSJ>Ortizaci prostor
, luu.:ikieh podn ikání (\·yjma kancel>iří) nbje ktii pndél l<rálnv;;ke cesty, ~j. Celetná ul ice od
Prašne br::lny, jižni strana Staroměstského mtntěstí> J\..l alé náměstí> Karlov~l u lic~> Kři/ovnické
mímcstí a Mostcclq\ ul ice (celkem 12 1 ol:iekai) ve forml:' S0ubrnné 7.právy.
Pa;;portizace bude provúděna bez kontaktu s vlastníky či správci objekttr a s n{~cmci
předmětn)•ch pro~tor a Souhrnná ·t prá va bude obs~hovat minimálné:
•
•

•
•

•
•
•
•

úvodní .:právu a komcnuíř k p~spori.Vaci s popi&em ' ýeho7.ích podkladů, podmínek,
komentářem k j ednotlivým údajiim, k fmodokumentac.i apod.
údaje o vla~tnikovi domu. číslo listu v lastnictví, parcel ni číslo. .:působ využití objektu a
další podstatné údaje.: výpisu 'L kat<blnr nemovitostí (bude dolo,.cna informace 7 kata;tn.1
ncnwvitostL příp. te7. kopie údajC1 z obchodní ho rejstříku u právnických osob vlastník\1)
základní popis domu (u rohov)•ch objckttr všech uličních č;ístí a \r dvorních obj ekllr i
přístupné mitřní prostory donrů); n11ra.7.cm na popis prosrc>r <lo u7.icich k podnikáni
podrobné údaje (ro7.;;ah, nájemce, so11imem, otevírací doba, kopie údaji! <:obchodního
rejstříku u pnívnick~·ch t>sob n{\iemctr. .. ) o pws torech slou/icich podnikáni s přínrým
vstupem 'lul ični úrnvnč, přip. dal~ích pří;;t.upnych pr·o;;tor v j ednotlivých podlažíc.h
olliektu (vyjma kance.llíří)
odhad cclkovt plochy prw.tnr slou7.íc.ích podnikání, tó, oJe :>.púsobu využiti
7.akres Jen i kon kretn ího objektu do mapového podkladu
vlastní bare vnou fotodokumentaci objektu dokumentující celkový V/hlen objckru a dle
moLnOsti jcdnotli vé prostory s lou7ící pod nikán i
r.~Jmlk}' ;; uvedením j ednotlivých ohjekď1 v členění dle vlastnictví o~jektu, zpilsobu
využití pro.~aor a sortimentu

Pasportizace bt1de vyholovena v písenmé poúobč ve třech v)·ti~dch a jedno vyhotovení
elektronicky (CO).
2.
CE:\ A ZA I'ŘWtvtEI' I'LN~N Í:
:?.1 CelkO\·lÍ <:cna na Lákladč nabídky Oodavatcle činí 475.530,00 f< č.
2.2 Onrla.vatel j e plátcem DPI 1. DJ>I I bude účtována podle p latnych právn ích předpisu. Cena
včetně ll PH činí 575.391 ,30 Kč,
3.
PLATF.H'\Í PODlvlŤNKY
3 . I Cena za pl·edmět plnění bude účtována Objednateli na Lákladě \·y~ta\·Cného daiiového
dt>ldadu (Litkwry) jcdnorá;ovč p0 splněni přcdmčn.r plnční. l'akrura mu,~i b~t vystavena
nejpo7.déji do 30 d nCt ode dne splněni předmětu objednávky. SouČ<Ístí fakt ury musí b)•t
pt•drobný ro'Lpis konkrét nč uskutcčnčncho pl nčn i
,\.2 Konečná taktura bude vystavena po předaní předmětu plněni (viz čl. 4 .2.) na základě
•• Proto kolu o předání a převLetí Souhnm<i >:právy''. Dn~rn uskutcčnčni zdanitelného
plnění bude den pfcv/etí p~cdmčm plnčn i.
3 ..1
Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v :táhla ví t>bj~dnávky.
3.4 Fal,tuta bude doručena na Mlre:;.u pracovi~tč. Objcnnatclc uvedenou v 7.áhlavi objednávky .
.\.5
Splatnost faktury bude ;;tanovena na minimálně 30 dntt
3.6 Vystavená f<tktura musí wil vc~kcré n;ilc,.it.ost i daríového dokladn ve ;.my;;Ju 7.ákona č.
235!2004 Sb., o dani 7 přidané hodnoty, ve 7.nční po7Clčj~ích předpisC1 a musi obsahovat
minimálně tyto údaje:

-a) Ol.llačení Objednatele a Dodavatele, jejicb sídla,jcjicb IČO a DIČ, bankovní spojení a
údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové
7načh:y,

3.7
3.8

3.9

4.
4.1
4.2

b) Předmět a číslo ol~jednávky,
c) Číslo faktury, den v;ystavt:ní faktury, datum splatnosti, den usku tečnění plnění a
fakturovanou ča;;tkll,
d) Základ daně (DPH), sa:tbu daně a její v)•ši, razítko a podpis oprávněne osoby
Dodavatele, srvr7.ující oprávněnost a formální a včcnou správnost lak tury.
V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné úda je nebo nebude obsahovat právními
předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě.
Splatnost opravené faktury musí být stanovena opčt na m ini má l nč 60 dn<1.
Objednatel uhradí cenu za předmět plněni bankovním převodem na účet Dodavatele,
vedený u banky v České republice, specifikovaný v (Čto objednávce. Ke splnčuí áva:tku
Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.
Powrzením přijetí objednávky 'l.e strany dodavatele se dodavatel zava:ttůe obstarat shora
specifikovanou zále7.itost objednatele, a to v 7JL~toupcní objednatele jeho jménem a na
jeho (•čet. Obdržené dm1ové doklady (faktury) od j ednotlivých dodavatelů služeb na
úhradu 7ajišťovan)'eh či nností budou přctakturovány objednateli.
STANOVENÝ TERMÍN A MÍSTO I'LNĚNÍ
Dodavatel je povinen ·'-aháj it provMční přcdmčtu plnční nejpozději do 5 dnú po u:atvření
této objednávky.
['ředmět plnění podle této objednhky je Dodavatel povinen předat k rukám Ing. Renaty
S imkové včetně předávacího p•·otoko lu na adresu nám. F•·anzc Kafky I, I l O Ol, Praha l.
Tenn ín dokončen í pt·edmětu plnění je nejpozd~ji do 30.6.20 I').

S.

SMLUVNÍ SA.'<KCE

5.1

Při prod lení Dodavatele s předáním předmětu plněn í d le člán ku I. této ohjednávky 7aplatí
Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z maximáb1í ceny předmětu plnění
včetně OP l l stanovené v č lánku 2. této objednávky 7.a kaMý 7.apočalý kalendářní den
prod lení až do řádného splnění této povinnosti.
Dodavatel je povinen sm luvní pokutu uhradit na V)ÍNu Objednatele do 5 dnll od jejího

5.2

doručení.

5.3
5.4

6.
6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

6.6

.1!4

Objednatel je oprávnčn :atpočíst si jednostranně nniklou smluvní pokutu oproti odměně
za 11rovedení veřejné 7.aká7.ky.
Laplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na
náhradu újmy v části převyšuj ící j i~ uhrazenou :;m luvní pokutu.
DALŠÍ P00\1ÍNKY
Sm luvní strany této objednávky výslovné souh lasí s tún, aby tato objedmívka byla
uvedena v Centrální evidenci sm luv (CES) vedcne h lavním městem ·Prahou, která je
veřejně přístupná a kterú obsahuje údaje o jejich účastnicích, předmětu, číselné označení
této objednávky, datum j ejího podpisu a její tcx.t.
Smluvní strany prohlašuj í, že skutečnosti uvedené v této ol~jednilvce nepovažuj í 7.a
obchodní ~ljem>tví ve smyslu§ 504 občanského :.:ákoníku a uděluj í svolení k jej ich už ití
a zveřejně n í bez stanovení j ak)>chko li v dalších podmínek.
Smluvní vztah objednatele a dodavatele se i'idí příslušn)>m i ustanoveními o příkazu dle §
2430 a nasl. 7akona č. 89!20 12 Sb., občansk)• 7ákoník, v p latném zoční.
Smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem j e uzavírán v souladu s § l l a § 3 1
:aíkona č. 134!20 16 Sb., o :atdávání veřejných Lak<ÍLek, v platném znění.
Smluvní strany této objednávky výslovně ~jednáv~j í, že. uveřej nění této ol~jednavky
v registru smluv dle ákona é. 340/20 I 5 Sb., o zvláštních podmínkách úč i nnosti
někte1ých smluv, uveřejňování těchto s mluv a o ··egistl'U sm luv (zákon o •·cgistru sm luv)
:atjístí hl. m. Praha.
Dodavatel bere na včdomí, 7.c Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat
informace v souladu se zákonem č. I06/19<)<) Sb., o svobodném přístupu k informacím ,
ve :mění po:.:dějších předpis(• a souhlasí s tím, aby veškeré infonnace obsa:lené v této
ol~jednávce byly v souladu s c itovaným 7~onem posky1nury třetím osobám, pokud o nčj
požúd<~Í.

>
Dodavatel j e podle § 2 písm. e) :t<íkona é. 320/ 200 l Sb., o tinančni kontrole ve veřej né
správé a o zmčnč nčkt:crých ztí~Ollt• lG<\kou o limm\:ní kontrole), ve znění po:.:dějších
předpisll, m o hou povinnou spolupíi,;ohir při výkonu tinančn i k0nrroly provtídčné
v "'uvi;;dosti ~ iJbradt>u zbo.lí nebo služeb z veřejných výdaj tJ včetně prosrředkll
poskytnutých 7. r:vrop;;ké unie. Toto spolupiisobcni je J.IOVincn 7.'ljisl it i u ~\·ýd1
příp<tdn)·ch subdodttvatdLJ.
6.11 Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv s v6 pohledávky /této objednávky ntt třetí
o.sobu bez přt:zlcho:dbo písenmého souhlasu Obj ednatele, a to ani óistečné.
6.9
Pro případn6 ;,pory ;,m luvní srrany :!(icd oávají m ístní příslušnost obec ného ~oudu
Objednatele.
6.10 Taltl objednávka je vyhotoventt v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednate l a dva
Dodavatel.
6.ll Tato objednávka mťdte být měněna ne bo zrušena pouze pisemně, a to v připadě změn
ol~jednávky číslovanými dodatky, kre1y mu,;i hýr pndcp;.ány >)bčma Smluvními >trauami.
LJCJ::NČNÍ UJJ:;DNANÍ
7.1
[)odavawl :;.ouhla:;.í s tim , aby Obj ednatel přcdmčt plnění (dílo) dále rozmnožoval ,
ro7.šiřoval .ieho ot'iginAI či ro7.nuw7en iny: sdělova l hn vcřqjnosti, to vše v ncontcz.cném
ro;,:sahu a cdosvětově. Dodavatel d<íle souhlasí s tím, aby ()[~jednatel předmět plněni
upravoval a zpracovával.
6.7

8.

LHOTA A AKCEPTACE OBJJ::DNA VK Y

S.l

Dodavatel je povinen doJ'llčit akceptaci t.ét.o objednávky Objednateli
od doručení, ,i inak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.

nejpozděj i

1~ ·04- 101~

Vl

Za

Ing. Jan Rak
ředitel

HOM :V1HJvlP

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.
Za Dodavate le :

předseda

1-'i lip Vesel)'
pkdstavcnstva

Vlgr. J an 13ouška
tuíswpřc::;cda přcdslavcn')lva

(~TCPJ
TRADE CENTRE PRAH~ a.s.

BtanickJ 1QOSJ28, 120 O(l Praha 2

Olt: CZJI!l41li316 IC: OOMl9316
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