
Stejnopis č.

Objednávka

ke stavbě č. 0065 Strahovský tunel 2.st.

OBJEDNATEL:

DODAVATEL:
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PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G

Č.j.:MHMP 533049/2020
Sp. zn.: S-MHMP 533049/2020

Číslo zakázky: INV/OB/1112/20
Číslo objednávky: OBJ/INV/21/06/00107/2020
Kontrolní číslo: K13218317611

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční
Odděleni Městského okruhu

Sídlo: Mariánské nám. 2J2. 110 01 Praha I 
Pracovišti: Vyšehradská 2075/51. 128 00 Praha 2 
Kontaktní centrum: 12 444. fox: 236 007 102 
E-mail: nostaff nrahaxu. ID DS: 48ia97h

VIS, a.s.
se sídlem: Bezová 1658/1. 147 00 Praha 4
doručovací adresa: Bezová 1658/1. 147 00 Praha 4 datová schránka: ayps87n
IČO: 60192712
DIČ: CZ60I927I2 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 2257
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
čisto účtu: 68708021/0100
zastoupen: Ing. Petrem Kalabtsem, předseda představenstva
(dále jen „Dodavatel“)

MHMPXPDOUFOS

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2. 110 01 Praha 1
IČO: 00064581.
DIČ: CZ0006458I registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty', 
v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.. Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivem Freimannem. pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. 
Prahy
(dále jen „Objednatel“)
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III.
Cena

95 220.00 Kč
19 996.20 Kč

I 15 216.20 Kč

Základní cena____
DPH 21%_______
Cena včetně DPH

IV.
Platební podmínky

1. Faktura - daňový doklad bude vystavena po splnění předmětu Objednávky - tj. po vydání 
kolaudačního souhlasu a po předání vyčíslení pořizovací hodnoty díla odboru INV. Přílohou 
faktury bude kopie kolaudačního souhlasu a originál Protokolu o předáni vyčíslení pořizovací 
hodnoty díla odboru INV. jehož převzetí potvrdí příslušný pracovník oddělení vyvádění 
majetku INV MHMP.

2. Den uskutečnění zdanitelného plněni bude den podpisu ..Protokolu".
3. Cenu uhradí Objednatel Dodavateli na základě faktury - daňového dokladu. Faktura bude 

vystavena ve dvojím vy hotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha. Mariánské nám. 2, 
110 00 Praha I. Fakturu je možné doručil i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP 
Mariánské nám. 2. Praha I. přip. Jungmannova 35/29. Praha I.

4. Splatnost faktury činí 30 dni od jejího doručeni Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den 
odpisu platby z účtu Objednatele.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb.. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované Objednatelem. 
Musí ledy obsahovat tyto údaje:

- údaje Objednátele/zadavalele. sídlo. IČO. DIČ:
údaje Dodavatele/zhoioviiele. sídlo. IČO. DIČ: 
čisto a název stavby, popř. čisto a název etapy, je-li stanoveno: 
evidenční číslo daňového dokladu: 
bankovní spojeni dodavatele/zhotovitele: 
datum vyslaveni daňového dokladu: 
datum uskutečnění zdanitelného plněni: 
rozsah a předmět fakturovaného plněni: 
číslo objednávky: 
kontrolní čisto (vyznačené shora na objednávce): 
fakturovanou částku ve složení základní cena. DPH a cena celkem; 
zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (čisto, oddíl aj.):

I.
Předmět Objednávky

1. Předmět plněni Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.st.
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění: Přejezd v ulici Patočkova. Inženýrská činnost a 

technický dozor investora dle nabídky zhotovitele ze dne 11. 3. 2019 (viz. Příloha)

II.
Doba plnění

1. Od zveřejnění Objednávky' v registru smluv (dále jen RS MVČR) dle zákona č. 340/2015 Sb. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru 
smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH. Platnost nastává dnem podpisu obou smluvních 
stran, přičemž jako závazný se bere den podpisu poslední z obou smluvních stran 
a účinnost nastává dnem, kdy je zaregistrována Objednávka v RS MVČR.

2. Termín plnění je do předáni kolaudačního souhlasu a předání vyčíslení pořizovací hodnoty 
díla odboru INV.



3.

Příloha: Nabídka zhotovitele ze dne 11. 3. 2019

V Praze dne

34

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury.
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Datum. JOJO.OS.I 1 MzŽHM -0700

V Praze dne

Ing. Petr
Kalabis

Objednatel Dodavatel
Ing. Ivo Freimann ing. Petr Kalabis
pověřený řízením odboru investičního MHMP předseda představenstva VIS. a.s. 
podepsáno elektronicky

VI.
Řešení sporu

I. Obě smluvní strany se zavazuji řešil veškeré spory, vyplývající ze závazků léto Objednávky, 
především dohodou.

V. 
Smluvní sankce

I. Neodevzdá-li Dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0.1% ze základní ceny za každý započatý den prodlení. Toto ustanovení o 
smluvní pokutě nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v případě nesplněni 
závazku vyplývajících ze smluvního vztahu.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, abj lato Objednávka byla vedena v evidenci CES. 
tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách. Číselné označeni této Objednávky, datum jejího podpisu a text léto 
Objednávky. Smluvní strany prohlašuji že skutečnosti uvedené v léto Objednávce nepovažuji 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku, ve zněni 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoli 
dalších podmínek.

2. Smluvní strany berou na vědomi že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávaji 
si že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomi že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 110/2019 Sb.. o zpracováni osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku 
obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomi že Objednatel je povinným subjektem, 
a pro tento účel si sjednávajíc i že obě souhlasí s poskytováním veškerých informaci 
obsažených v této Objednávce žadatelům.

4. Smluvní strany výslovně sjednávaji že uveřejněni této Objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb.. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této objednávky je za Objednatele oprávněn jednal
ve věcech technických doučí oddělení Městského okruhu, kontaktní
osobou je telefon



pod II) smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR
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Interně pro pracovníky MHMP- INV: 
Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne



NABÍDKA

Identifikační údaje zájemce:

Předmět plnění:

Doba a místo plněni veřejné zakázky:

Nabídková cena:

Podrobný rozpis je uveden v příloze.

V Praze dne 11. března 2020

Předmětem plnění je Inženýrská činnost a technický dozor investora pro stavbu „č. 0065 - 
SAT 2B - Přejezd v ulici Patočkova“ ve fázi před realizační, realizační a po realizace akce, na 
základě poptávky zástupce INV MHMP při konáni 156. kontrolního dne investora 2. stavby 
Strahovského tunelu. Inženýrské činnosti budou prováděny v souladu s vydaným Souhlasem s 
provedením a ohlášením stavebního záměru ze dne 22. 5. 2019 pod čj. MHMP 850705/2019.

Zahájení plnění:
Ukončení plněni:
Výstup:

do 10ti dnu od převzetí objednávky
do 60 dnu od převzetí dokončené stavby od zhotovitele 
kolaudační souhlas, provedeni vyčísleni pořizovací hodnoty díla, 
uvedení stavby do provozu

Ing. Petr Kalabis
předseda představenstva VIS, a.s.

95 220,00 Kč
19 996,20 Kč

115 216,20 Kč

VIS, a. s.
Právní forma: akciová společnost s akciemi na jméno 

zapsaná u Městského soudu v Praze; oddíl B. vložka 2257
Sídlo: Praha 4, Bezová 1658/1. PSČ 147 00
IČO: 60192712
O/ČCZ601927I2
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti:
Ing. Petr Kalabis. předseda představenstva
tel.:
Bankovní spojeni: Komerční banka a. s., Praha 1
Číslo účtu: 68708021/0100
Státní příslušnost (země registrace) společnosti: Česká republika

Cena bez DPH 
Sazba DPH 21%
Celková nabídková cena vč. DPH 21% 



fáze

před realizaci

realizace

po realizaci

95 220,00 KčCELKEM

Cenová nabídka
stavba č.0065 - SAT 2B - Přejezd v ul.Patočkova

POPIS POLOŽKY____________________
projednání nové vypsaných koordinací TSK 
obstarání smlouvy o výpůjčce s TSK 
obstarání výkopových povolení 
projednání odstranění zeleně na MČ P6 
vypracováni plánu BOZP 
předání staveniště 
činnost TDI stavby při výstavbě 
zajištění převzetí/ předání stavby 
ukončení smluvních dohod s TSK 
zajištění kolaudačního souhlasu 
vyčíslení pořizovací hodnoty

Kč/m.j.
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00

počet m.j.
10
5
5
6
10
4
60
8
5
15
10

celkem
6 900,00 Kč
3 450,00 Kč
3 450,00 Kč
4 140,00 Kč
6 900,00 Kč
2 760,00 Kč

41 400,00 Kč
5 520,00 Kč
3 450,00 Kč
10 350,00 Kč
6 900,00 Kč

m.j. 
hod. 
hod. 
hod. 
hod. 
hod. 
hod. 
hod. 
hod. 
hod. 
hod, 
hod.


