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Sweco Hydroprojekt a.s. 
Táborská 31 
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DS: i2cegr3

Vyřizuje/teL:
Ing. Jan Tuvora/236 004 651 
Ing. Hubálovská / 236 005 668 
Počet listů/příloh: 4/0 
Datum:
04.06.2019

Č.j.:
MHMP 1055424/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 1055424/2019

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/INV/21/06/00220/2019 (INV/MZ/0070/19)

Kontrolní číslo: P19V00157519
OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
M ariánské nám. 2. 
110 01 Praha 1

IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních: 
Ing. Karel Prajer
ředitel INVMHMP

Bankovní s| 
Číslo účtu:

Ve věcech technických: Ing. Jana Hubálovská

DODAVATEL/ZHOTOVITEL 
Sweco Hydroprojekt a.s. 
Táborská 31. 140 19 Praha 4

ICO:
DIČ:

Zapsán/Registrován u:
Spis. značka:

26475081 
CZ26475081
Městského soudu v Praze 
oddíl B, vložka 7326

Zastoupený:
Ing. Stanislav Hanák Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

1. Předmět plnění:
1. Čísloanázevstavby: 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOVna Císař, ostrově 

Číslo a názevetapy: 0004 Nátokový labyrint- levý břeh
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:
Zhotovení dokumentace změny stavby před dokončením v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení 
zajištění pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením

a

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 11001 Praha I 
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2 
Kontaktní centrum: 12 444. fax: 236 007 102 
E-mail: poslán práh a. cu. ID DS: 48ia97h
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IL 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 nastávádnem 
podp isu „Potvrzení o přijeti objednávky” a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS M V ČR)

do: nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením

1IL Cena

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

290 000,00 Kč 
60 900,00 Kč 

350 900,00 Kč

Základní cena 
DPH 21 %

Cena x/četně DPH

IV. Platební podmínky

Zhotovení dokumentace změny stavby před dokončením představuje dvě dílčí plnění.

a) Zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání. Zhotovení dokumentace bez závad 
potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace" nejpozději do 14 
dnú od převzetí dokumentace

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plněni je den podpisu „Protokolu”.Nazákladě potvrzeného protokolu 
dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 80% ceny za zpracování dokumentace a přiloží 
originál „Protokolu” s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

b) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a zajištění pravomocného rozhodnutí o 
změně stavby před dokončením. Předložení schválené dokumentace a pravomocného rozhodnutí potvrdí objednatel 
formou „Protokolu”.

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podp isu „Protokolu. Na základě potvrzeného „Protokolu” 
dodavatel projektových prací vyslaví fakturu-daňový doklad ve výši20% ceny za zpracováni dokumentace a přiloží 
originál „Protokolu” s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktur- daňových dokladů. Faktura bude vždy vystavena ve dvojím 
vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, IIOOO Praha I. Fakturuje možné 
doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha l, příp. Jungmannova 35/29, 
Praha I.

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 zněni 
pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, 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 uskutečnění zdanitelného plněni
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)
- fakturovanou částku ve složeni 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

2/4



V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu 
dohodnutou na I %zezákladní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tatodohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zholovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, 
která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících zesmluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

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

VIL Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení Dodavateli/Zhotoviteli. 
Objednatel/Zadavatcl tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona ě. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s 
dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďtepísemnětak, jak je uvedeno v přílozetéto objednávky „Potvrzení přijetí objednávky" 
a toto „Potvrzení" doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídi obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního 
M agistrátu hlavního města Prahy 
podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky
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Odbor investiční MHMP 
Zdeněk Šudák 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky 
S-MHMP 1055424/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/06/00220/2019 k veřejné zakázce 
malého rozsahu č. rNV/MZ/0070/19 ze dne 4.6.2019 na stavbu:

6963 Celk. přest a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 0004 Nátokový labyrint - levý 
břeh

Celková cena za předmětné práce bezDPH: 290 000,00 Kč

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

provede oslovený/á bezzbytečného odkladu ode dne doručení.

Sweco Hydro projekt a.s.
Tábo rs ká 31,14 0 19 Praha 4 
26475081 
CZ26475081

Jméno/Firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Stanislav Hanák

dneV

Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP- 1NV:
Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 sdatem registrace u závazku nad 50.000,- Kč 
bez DPH.
Kopie: Ing. JanTuvora, Ing. Jana Hubálovská

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 investiční MHMP 
Zdeněk Šudák 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: IvIHÍÁ

« _f'» 07 '3i j l jMTliBIOKlE

Počet listí dclasnsntu: / (, 
Poúl* reíhnýťi pnloh: 7 Počet listí příloh:
Počet a druh neSíunných píiloh:

iů.'-'ar-r?:; f— ř Potvrzení přijetí objednávky 
S-MHMP 1055424/2019i

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/lNV/21/06/00220/2019 k veřejné zakázce 
malého rozsahu č. INV/MZ/0070/19 ze dne 4.6.2019 na stavbu:

6963 Celk. přest a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 0004 Nátokový labyrint - levý 
břeh

Celková cena za předmětné práce bezDPH: 290000,00 Kč

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

provede oslovený/á bez zbytečné ho odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma:
Sídlo:

Sweco Hydroprojekt a.s. 
Táborská 31,14019 Praha 4 
26475081 
CZ26475081

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: rtg. Stanislav Hanak

dne
Hlavní měsíc Praha - Magistrát hi. m. ?:

Odbor investiční
i

ingČÍSLO JEDNACÍ JlílflíP
člei lirtsi
/1 7 -05- 2019
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/
PORUČENO DNE: Podpis statutárního zástupce
Počet listí dokumentu:
Počet listinných nřiloh:
Počet a Ui ult ibI istmných příloh: 
Piiwat:.

Počel listů příloh:

IV
Interně pro pracovníky MHMP- 1NV:
Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč 
bezDPH.
Kopie: Ing. JanTuvora, Ing. Jana Hubálovská

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR
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