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Objednávka č. Vyřizuje/kancelář/linka Datum 
ZAK 16-0131.3 Fedina/PRAV/5663  

 

Objednávka 
 
Objednáváme u Vás analýzu a koncepci odvodnění vnitrobloku Vybíralova (dále jen „předmět 
objednávky“). 
 
Specifikace předmětu objednávky 

Zpracování dokumentace, která bude jedním z koncepčních podkladů pro vypracování plánu 
revitalizace. Základní struktura práce: 

 
- Konzultace s místními aktéry a koordinační jednání s odborníky a zpracovateli plánu 

revitalizace 
- Analýza vymezeného území, celkový pohled na stávající systém odvodnění, klíčové 

aspekty stávajícího odvodnění a potenciál jeho úprav. Analýza bude podkladem pro dílčí 
nebo komplexní revizi systémů odvodnění 

- Nová (rámcová) koncepce odvodnění území (objektů, areálů a veřejných prostranství), 
s ohledem na existující záměry dalších subjektů (výstupy participace budou k dispozici 
v druhé půlce května) 

- Dílčí návrh na nakládání s dešťovou vodou v areálech ZŠ Vybíralova a MŠ Vybíralova 

Termíny a způsob předání předmětu objednávky 

 
• předání předmětu objednávky: v elektronické podobě ve formátu .pdf, v tiskové podobě 

1 paré 

• předání díla se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného akceptačního 
protokolu (v příloze č. 1) 

• doba plnění předmětu objednávky: do 30.7.2016 

   
Cena předmětu objednávky 
 
Cena za průzkum analýzu a vypracování konceptu pro území: 0,40 Kč/ 1 m ² bez DPH. Celkem 
půjde maximálně o 250.000 m². 

Celková cena za plnění předmětu objednávky bude činit maximálně 98.000,- Kč (slovy:  
 

JV Projekt VH s.r.o. 
IČO: 26917581 
Kosmákova 1050/49 
615 00 Brno 
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devadesát osm tisíc korun českých) bez PDH za celou dobu plnění předmětu objednávky. 

Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní licenci pro užití autorského díla v neomezeném 
rozsahu. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně předmětu objednávky. 
 
Poskytovatel je plátcem DPH. K celkové ceně bude účtována DPH ve výši dle platných 
předpisů. 
 
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se splněním předmětu objednávky. 
Vyúčtování – faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu.  
 
Sjednaná cena za splnění předmětu objednávky je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího 
doručení objednateli. 

 

Poskytovatel je dále povinen uvést na faktuře číslo objednávky. 

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných daňových 
předpisů. Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn 
ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury. 
 
Objednávku, prosím, potvrďte obratem. 
 
Potvrzení objednávky dne…………………………….   
 
Za poskytovatele …………………………………….... 
 

Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku. 
 
S pozdravem 
 

 
                                                                         Ing. arch. Pavla Melková 
                  ředitelka Sekce detailu města 
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ZAKÁZKA  

Název zakázky: 
 

Analýza a koncepce odvodnění vnitrobloku Vybíralova 

Číslo smlouvy, popř. 
jiného dokumentu: ZAK 16-0131.3 

SMLUVNÍ STRANY  

ZADAVATEL 

Název vč. IČ: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková 
organizace,  IČO: 70883858 

Adresa: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město 
Kontaktní osoba vč. funkce 
(uvedená ve smlouvě):   

DODAVATEL 

Název vč. IČ:  

Adresa:  
Kontaktní osoba vč. funkce 
(uvedená ve smlouvě):   

ZÁVĚR AKCEPTACE (hodící se zaškrtne, popř. doplňte přílohou) 
 Při akceptaci nebyly zjištěny závady. 

 Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis vč. termínu odstranění je dále uveden: 
 
 
 
 
 
 Tyto závady NEBRÁNÍ akceptaci. 

 Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis vč. termínu odstranění je dále uveden: 
 
 
 
 
 
Tyto závady BRÁNÍ akceptaci. 

SCHVALOVACÍ TABULKA 
ZADAVATEL Jméno a příjmení Datum Podpis 

Kontaktní osoba: 
 
 

  

DODAVATEL Jméno a příjmení Datum Podpis 

Kontaktní osoba:  
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