
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor investic ni 
Oddělení technické vybavenosti

•s»

MHMPXPCMHPEE

Ekologické a tnřenýr>k« stavby 
Ing. Jiří Pospíšil. jednatel společnosti 
Náchodská 2421

Praha d - llomi Počernice, 19100 
[>S 46n3brru

Zakázka č,

IN V/OB/1363/19
Vyřmjjc/lcl 
Wachtlm á/4695

Č.I.:

MHMP 2174S8S/2019 
bp. 2n.

S-MHMP 2173742/2019
Počet lis tů> příloh: 3 2 
iDatum. 4,11.2019

Objetfaávk a č. OBJ/IINV/21 /08/00 42 0/20)9

Kontrolní číslo: K24035293232

OBJEDNATU/ZAJUVAI KJ,

I(I«vt>j místo Praha
M arianske nám 2, 
11001 1’ralu I

IČO: 00064SBI 
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve ví cech 'mluvních: 
Ing Karu) Pfijjcr 
telit el INVVfHM P

Bankovní *pujcni: PPF banka as , Praha 
(islo účtu: 20028-5157998/0000

Ve ví cech technických: Jitg, Ivo Kreimann

PO D AVATEI/ZIIOIC >\TTKL
FKtS. spol s r o 
Náchodská 2421 
193 00 Praha 9 IČO:

DIČ:
Zapsán/Kegistrován u:

Spis, značku;

18626084
CZ18626084
Místského soudu v Praze 
t 2362

Zastoupený:
Ing Jiřim l'oS|>Kilem, 
jednatelem spoloůnvo i Bankovní spujení: 

Číslo účtu;
Komerční banka, a.s. 
4U12303031/0100

Objccbávámc u vis poskytnuti prací za následujících podmínek;

I. Předmít ptnfní:
1. Číslo a ni?.e\ vtuvtiy a etapy:

Suvha č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikucc III část 1

Sídlo Mariánské nám 2/2. 110 01 Praha 1 
Pracoviště* Vyšehradská 2075/51.120 00 Praha 2 
Kontaktní centrum 12 444 fex* 236 007 102 
E-mail posta@prahaeu, ID OS 40ia97h

Elriujcaukr u ji>i j
Cc?>lfc41 dlUQft

Iiici^ la> iirAhqm
>,Ul U
lUn.iJ> Í^.JOhiíiX
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rřtdmět plnlní:

Předmětem plněni jc zaplnění nefunkční ilritVé kanalizace v ulici Lovčickú pomoci popilkobeionu.

II, Duba plnění
Od zveřejnění objednávky v regLstiu smluv dk zák. č 340.'2015 SK o /vletních podmínkách účinnou 1 některých 
srrilov, uvcřeiňovám tčduo smluv a o rcgismi smluv u závatkúnad 50.000, Kř bez I>WI (platnost nastává dnem 
podpisu „Pongem o pí ijctí objednávky ' a účinnost nastava druan kdy je zaregistrováno v RS M VCR)

do: předeni .skutečného zamiřeni, ncjpozději však do I5 12 2019

ilt <«na

Celková cena za předmětné práce je stanovenadohodou smluvních stránko maximální

72 098.00 Kč 
1 5 1-40,SS K£ 
87 236,58 Kč

Základní cena 
DPH 2 1 °/o 

Cena včetně DPH

IV, Plate hni podmínky

Faktura - duňavv doklad bude vestavena ve dvojím vyhotoveni po splněni poskytnutí předméiuobjcdnavky. Bude 
doložena soupisem provedených prací a Zápisem o předání a převzetí dilahez vada nedodělků.
Den uskuicč"ř"í xilinítclnélio plnění bude den podpt.su 7ápísu o předaní a převzetí díla bez vad a nedodělků 
Dodavatel bude fakturoval práce v ílcnční dle budoucích správců - provozovatelů (viz Příloha é. 2).

Cenu uhradí objednatel dodavateli tu základě láktury - daňového dokUlu Faktura budu vystavena ve dvojím 
vyhotovení a odeslána na adresu Hlavni místo Praha, Mariánské nám, i, 110 IKI Praha 1. Fakturu jcmoSné 
doručit i osobrtč nebo kurýrem do podatelny MIIIVIP .Mariánské nám. 2, Praha 1, přfp. .(ungmannova 35/29, 
Praha I,

Splatnost faktury činí 30 dní od doručeni objednateli, remíncm úhrady se nizuini den odpisu platby z účiu 
objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náleJitmu daňového dokladu w smyslu zákona 0. 235/2UU4 S b. ve znčnt 
po/díjllch předpisů i další náležitostí požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- uduje nhjednaielatfadavatclc. sídlo. IČO. DIČ
- údnje dodav*dd«^?lfOtovitelc. sídlo. IČO. DIČ
• číslo ankev stavby, popř. číslo a název etapy 
•evidenční číslo dobového dokladu
• bankovní spojení tk>davaie)e/? hotov itele
• datum vystavení daňového dokladu
• datum uskutečněni zdanitelného plnéní
• rozsah a předmět fakturyvímého plném
• číslo objednávky
• kontrolní físlo (vyznačené shora na objednávce)
- I.ikturovanou ěaatku ve složení základní ctná. DPH acenaalkcm 
-zápis v oltchodnlin (čijiném) rejstříku (číslu, uddil, aj.j
- razítko a podpis o práv nčrté osoby, stvrzující oprávněnost. formální a věcnou správiuKt takturv

V, Smluvní sankce

Nctidev/dá-h dodav ar ekzhotovitcl řadnč provedené plním, zavazuie se uhradit objednateli smluvní pokutu 
dohodnutou n« ) % ze zakladu! ceny slu?cbza ksidý započaty den prodleni

lálo dohoda o smluvní pokuté nevylučuje povinnost dodav aide/z hotov itele uhradit obfcdnatelF/aduvtiich Škodit 
kleta vznikne v souvislost > s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu
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VL Reíení sporů

Obě imluvm strany sc/.i\wujítcSit vctkcrd *pory. vyplývající/ezáva/kú o obrcdnavky.pfefcviím dohodnu

Ml. Zivťreíná ustanovení

I ato objednávka jc poptávkou, ktcránmsib) t přijaial*/ zbytečného mlklailu od doruOvni Dodav atcli£ hotov iteh 
Objedn.del'7ada\ atei tímto ve smyslu usi. § 1740 ud»t 3 zakona t. KV/2012 Sb vylučuje přijet i této objednávky * 
dodatkem nebo cnichy Ikon.

Přijeti lálo objednávky pomd^epLsemtuJiak.j^jc uvedeno v přilo/ciétoobicdnavťy .Potvrzeni přijetlobjednávk*- 
a toto .J’oi wení" doručte Objodjutelt

Vztahy neupravené touto objednávkou řídi obcmič /ava/ný/in pfedpisv

Za objednatele.

Ing. Kil re I Prajer

fcditel n«iK*ru investičního 
Mu^slnbu hlavního mísu 1'rahy 
potkpsáno é/éklronkkv

Přílohy:
PfíloJto C ) • Put vržen! přijeti objednávky 
Příloha é 2- Tabulka budoucích sprúvcti
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Příloha t 2

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby 0196 
Číslo etapy 0003 
Číslo objednávky

Název stavby TV Klánovice
Název etapy: Komunikace ni, 1 část
JNV/08/1363/19

Celková cena dle OBJNázev objektu
MČ Praha - Klánovice

dešťová ks na li táce 72 098,00
Cena celkem bez DPH 72 098,00
DPH 21% 15 140,S8
Cena stavby vč. dph 87 238,58

Zhotovitel:
Jméno, podpis, datum:

EKIS spol s r.o.
mg. Miloš Smolík a Eva Smolíková



/ I '
A

Příloha č. I

čiSiCucrN-" MMP

- h -12- 20t9 Odbor investiční MHMP 
Ing. Karel Pntjer 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1

ruci^C*

r-,ci
i.d* Ol ""I'

í-im- r
Pirv: íi. ' '/u'

r, coi '".i*u'.ori
p-C* i.

n/'}'/L:9

Potvrzení přijetí objednávky 
S-MHMP 2173742/2019

*’*•' k> 0 OfíH\V'2IW00420/20l9 
INV-OB'í36.VIQ na stavbu:

Potvrzujeme dm to přijeti Vaií objed 
k veřejné zakázce malého rozvahu č ze dne 4 I ] 20Id

Stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace lil, l.část

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 72 098,00 Kč

Objednávka bila přijala v čelem ro/šehu. hc; phpommek dodatků 
0bj.--d.iavk> provede oslovenv/é bvz >b,léčného odkladu ode dne doručeni

Ekologické a iněenvrské stavby 
Náchodská 2421. i V3 00 Praha 9 
1862084 
C21862084 
Komerční banka, a ».
40 ] 230.303)'0100 
Ing. MiloS Smolík a Eva Smolíkova

a odchylek. Přijeti

Jmeno-Tinno.
Sídlo*
IČO 
DIC.
Bankovní spojeni 
Číslo účtu
Jmen o zo^tupc valena statutárního orgánu

V A.íč£ ^zstíiofé y

Podpis stdtulámilio zástupce

JnternČ oro Dracovníkv MI|MP - Ikv?

Originál: Ims. Dana Machová, odd. 03 s 
Kopie: Mariinj Waclnlová. DiS

dutém registrace u závazku nad 50.000.- Kč be/ DPH.

Objednávka byla zaregistrováno v RS MVČR dne
ptrd ID smluuvv

Jméno u podpis zaměstnance. kierv provedl registraci v RS VIVCR



\ |. řuí»nl »pi>rB

nhc ^irilus <i> -.ujm vc /^a/uv ri*»it' «.<fccrc «nMr) •' > f»l>' j|'^' /v /j-.i/ku tčnt .'hfcdnpředci íim

\ II /jitreinu uslaftnvtni

[ ,j,i ,ih|..ln.i\kjjť popt.ixk.m kter.umi. Km při,.Uj her ?h»<rfnéhn odkladu «>«l .l'»wii IWji Jld« 7K»un udí 
nhi«Jnjicl/*Jj»4.cl Mmn- vc .imdu uM jPJiloJa /Mú v v luíuic přiku lem k> .
ili.ljikcm ”ťK<i ixlvh\1kiHi

j*r:|C(i k\ pi'l'rdlv pKemrvuk nik Ic mcdeno ' pFilivíM' «>h|%:ilna\k\ .>*<>cvr'o" pmelioKiuInjik>
jiido JVtvf/ťm doručte l*K|viltui>:ii

V/t.ilu nojp^.i'vTClouui i*K|cdna\kou «e ř»di uhemiJ ,’jvj/n^ >ni nrcdpiii

/ ,1 nl'j<illlíU cle

(ng Karel l’nj«r

ri-Oilel ikUhm'1 »n\cMiťniho 
\< j^y.iríiu Uljvnilio mč»ia 1‘r.dii

fřilohy*
1'Moh.ic i • huM/ump rncu »'bieJnK> 
ťřilohj c ‘•TdlHilljlnuJ.Hioi.il ><'ij%ai
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