
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HI.AVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor investiční
Odděleni technické vybavenosti I.

PRA
PRA
PRA MHMPXPBWN2EI

PRA

INSETs.r.o. 
Lucemburská 1170/7 
130 00 Praha 3 
ID DS óccsnfh

Zakázka č.
INV/OB/1262 /19

ČJ.: MHMP 1536916/2019
HMV/08/466/2019
Sp. 71).

\fyfizujc/tcl.: 
Ivana Kraloval

Počet lis tú/příloh: 3/1 
Datum; 11.9.2019

Objednávka č. OB.I/INV/21/08/00358/2019

Kontrolní číslo: K28777141135

objei)\ati:l/zadavatki .

Hlavní město Praha
M ariánskc nám. 2, 
11001 Praha 1

IČO: 000645X1 
DIČ: CZ 000645X1

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

Bankovní spojeni: PPF banka a.s., Praha 
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

Ve vřccch technických: Ing, Ivo Freimann, 
vedoucí otld. technické vybavenosti 1.

DODAVATEI / ZJIOTOVT1KJ. 
INSET s.r.o.
Lucenburská 1170/7 
130 00 Praha 3

IC; 03579727 
<203579727

Zapsán/Registrován u: Méstského soudu v 
FYaze 
C234236
Komerční banka, a.s. 

90303071/0100

DIČ:

Spis. značka: 
Bankovní spojeni: 
Čis/o účtu:

Zastoupený:
Ing. Ludvik Hcgrllk, jednatel

Objednáváme u vás poskytnuti prací zu následujících podmínek:

I. Předmět plnění:
I. Stavba č. 0042474 „Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle11

IL Specifikace n rozsah předmětu plněni:
Předmětem plněni jc monitoring deformací lělcsa skládky.
Zpracování a vyhodnoceni výsledků bude předáno závěrečnou zprávou a to 2x v tištěné podobě a I x na Hasli disku.

Skfk>: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2 
Kontaktní centrum: 12 444. fax; 236 007 102 
E-mail: .ni.^„/r.-iiha.cu. ID DS: 48ia97h

Elektronický podpu - I! 9.201« 
&ninkilaMu«prai

1/4 l«| Xm*Vrtia »r*-ra« ouiiiuj
IKn». ,U 7VS SMO.31 -Wi



II. Doba plněni 
Varianta
Od zvcřqněni objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování tčdito smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem 
podpisu „Potvrzeni o přijeti objednávky** a účinnost nastává dnem kdy jc zaregstrováno v RS M V ČR)

do: 13 měsíců-Protokolárním předáním závěrečné zprávy ________________________ _

III. Ona

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

97 520,00 Kč 
20 479,20 Kč 

117 999,20 Kč

Základní cena 
DRH 21 % 

Cena včetně DPH

IV. Platební podmínky

Faktura - daňový doklad bude vyslavena ve dvojím vyhotovení po splněni poskytnuti 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 uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu**.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury 
vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha. Mariánské nám. 2, 110 00 Praha l. Fakturuje možné doručit i 
osobně nebo kurý rem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha I, pfíp. Jungmannova 35/29, Praha l.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručeni objednateli. Terminem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu 
objednatele.

Faktura musí obsahoval 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 objednalcle/zadavatclc, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavalckc/zbolovitele, sídlo. IČO, DIČ
- čisto a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavaiele/zhotovitck:
- datum vy staveni daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plněni
- rozsah a předmět fakturovaného plněni
- čisto objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)
- Identifikační číslo EIS (CZ.05.3.29/0.0/0.0/15 024/0001391)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzujíc! oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

daňového di>kladu. Faktura bude vystavena ve dvojím

V. Smluvní sankce
Neodevzdá-li dodavalcl/zhotovitcl řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu 
dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatclc/zhotovitelc uhradit objednateli/zadavatcli škodu, 
která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VL Řešení sporů
Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.
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VII. Závěrečná ustanovení

Tálo objednávka je poptávkou, která musí být přijata bez zbytečného (nik ladu od doručení Dodavateli* hotovitcli. 
Objednateli'*adavatci tímto ve smyslu usl. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijeli této objednávky s 
dodatkem nebo odchylkou

Přijetí této objednávky potvrďte písemné tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky1* 
a toto „Potvrzení" doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního 
Magistrátu hlavního mčsta Prahy 
podepsúno e/ek Ironicky

Příloha: Potvrzeni přijetí objednávky

Kopie: Ix odd. 03, lx odd. 08
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hHHrXP&rit/tJ
Hlavni město Praha - Magistrát hl. m. Prahy

 Odbor investiční

ClSLO JE3 Wď: MHMP

CCflftSCOSE I 3 -01- 2020
Odbor Investiční MHMP 
ZdenčkŠudák 
Mariáuské nim. 2/2 
110 01 Praha 1

Psčít -stí .lo-itrcnftr 
Pofie! Imlinnytn p'fc)ti;
Pe&i a ůuh nevinných píňcn:
Piema!

Poůaifetfipriuyi:

m

Potvrzeni přijetí objednávky 
MHMP 1536916/2019

Potvrzujeme tímto přijeti VaSl objednávky C. OBJ/INV/21/08/00358/2019 k veřejné zakázce malého 
rozsahu č. INV/OB/ 1262/19 ze dne 11.9.2019 na stavbu:

Stavba č. 0042474 „Sanace a revitalizace skládky Velká Chnchle“

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 97 520,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijeti objednávky 
provede oslovcný/á bez zbytečného odkladu ode dne doručeni.

INSET s.r.o.
se sídlem: Lucemburská 1170/7,130 00 Praha 3 
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
bankovní spojeni:: Komerční banka, a.s 
číslo účtu: 
zastoupen:

90303071/0100
Ing. Ludvíkem Hegrlíkem .jednatelem společnosti

V Praze dne 1.11.2019

Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez
DPH.

Kopie: Ivana Králová, odd. 08

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