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Objednávka

11a zajištění služeb

Číslo zakázky: INV/OB/1147/21
Číslo objednávky: OBJ/INV/21/05/00147/2021
kontrolní číslo: K93969604674

OBJEDNATEL:
Hlavni město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2. 110 01 Praha I 
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2(K4 Sb.. o dani z přidané hodnoty. 
\ platném zněni
bankovní spojeni: PPF banka as. 
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivem Freimannenu pověřeným řizenim odboru investičního Magistrátu hl m 
Prahy
(dále jen „Objednatel**)

DODAVATEL:
SATRA, spol. s r.o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2. Praha 9190 (X) 
doručovaci adresa: DS bxisdgG 
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v 
platném zněni
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. sp. zn. C‘ 3014
bankovní spojeni: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 835949011/0100
zastoupen: Ing. Ludvíkem Sajtarem. jednatelem
(dále jen „Dodavatel*4)

Sídlo: Mariánské mim. 2/2. 110 01 Pnilia 1 
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praho 2 
Kontaktní centrum: 12 444. lax: 236 007 102 
E-mail: noslar/mnlia eu. ID DS: 48ia97h1/4



I.
Předmět Objednávky

1. Předmět plněni: zajištění služeb- zpracování podkladu pro vzdělávací účely
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění: zpracování textových, výkresových a obrazových 

podkladu pro vytvoření vvebových stránek a informačních panelu, které budou umístěny 
v prostoru průzkumné štoly. která byla realizována v rámci stavby Č. 9567 Radlická radiála JZM 
- Smíchov.
Specifikace plněni v iz příloha objednávky.

II.
Doba plnění

1. Od zveřejnění Objednávky v registru smluv (dále jen RS MVČR) dle zákona č. 340/2015 Sb. 
o zv láštních podmínkách účinnosti některých smluv , uv eřejňováni těchto smluv a o registru 
smluv u závazku 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 30. 9. 2021.

III.
Cena

Základní cena 87 000.00 Kč
DPH 21% 18 270.00 Kč
Cena včetně DPH 105 270.00 Kč

1. Sazba za předmětné služby je stanovena dohodou ve výši 870.- Kč bez. DPH za 1 hodinu 
poskytnutých služeb v předpokládaném rozsahu 10 hodin na I téma, při celkovém rozsahu 10 
témat. tzn. celkem 100 hodin.

2. Celkov á cena za dohodnuté služby je stanov ena dohodou smluv ních strany jako maximální.

IV.
Platební podmínky

1. Faktura - daňový doklad bude vystavena po splněni 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. Součástí Protokolu bude 
přehled fakturovaných hodin s uvedením celkové ceny.

2. Den uskutečnění zdanitelného plnění 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 (X) Praha I. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP 
Mariánské nám 2. Praha I. příp. Jungmannova 35/29, Praha I.

4. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího doručení Objednateli. Terminem 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 zněni pozdějších předpisu 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. je-li stanoveno;
evidenční číslo daňového dokladu.
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bankovní spojeni dodav atcle/zhotovitcle. 
dalum v \ slaveni daňového dokladu, 
dalum as kule čněni zdanitelného plněni: 
rozsah a předmět fakt uren anebo plněni: 
číslo obiednávkv:
kontrolní číslo (v\ značene shora na objednávce).
fakturovanou č asi ku v e s ložem /akladm cena. DPI I a cena cd kom:
zápis v obchodním (či imém) re|sInku (číslo, oddíl. a| ).
razítko a podpis oprávněné osobv. stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktum.

V.
Smluvní sankce

I Neodev/da-li Dodav alel řádné provede ne plněni. znva/uie se uhradit Ob|ednaleli smluvní 
pokutu ve v\si 0.1% /e /akladní cem /a ka/dv /apočalv den prodleni Toto ustanoveni o 
smluvní pokutě ne\ slučuje nárok Objednatele na náhradu škodv v/nikle \ případě nesplněni 
/áva/ku v>pl>vaiícicb /c smluvního v/tabu

VI.
Řešeni sporu

I Obč smluvní stranv sc /ava/ují řešit veškeré spor). v v plovající /c /áva/ku icto Objedná v ks. 
především dohodou

VII.
Záv c ne čná os táno vc ní

1 Smluvní sirnnv v vs lov ně souhlasí s lnu abv lálo Objednávka b\)a vedena v evidenci (ES. 
li \ centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, kierá je veřejné přístupná a kierá obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, číselné o/na čem této Objednávkv. datum jejího podpisu a te\l tělo 
Objednavkv Smluvní stratu piohlašuji. >e skutečnosti uvedené v teto Objednávce nej>ova>uji 
/a obchodní laicmslvi vc sítiv slu § óiu zákona č 8V';2012 Sb. občansko ho zákoníku, vc znčm 
po/dčjšich před pistu a udčluii svoleni k jejímu užili a zveřejněn i bez stanoveni jakvchkoli 
dalších podmínek

2 Smluvní slram berou na vědomí, že lato Objednávku obsahuje iejich osobni údaie. a uiednavaji 
$i. že s lejich uvedením souhlasí Smluvní stranv berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rad> (EL*) 2oi<V(i7'ž. o ochraně K/ickvch 
osob v souvislosti sc zpracováním osobních údaju a o volnem pohvbu těchto udaiu a o zrušeni 
směrnice lkV-kVbS (obecné nařízení o ochraně osobních ťidaju). ve zněni pozdějších předpisu, 
a zákon č 11u/201c> Sb.. o zpracovaní osobních údaiu Ochrana osobních udaju v lomlo dodatku 
obsa>en> ch se řídi timto nařízením a zákonem

3 Smluv ni stianv ve $m>$lu zákona č in<v|W Sb. o svobodném přístupu k intoimacím. 
ve/něm pozdějších předpisu, berou na vědomi, že Obiednalel je povinmm subiekiem. 
a pro len t o úč e l si sjedná v ajic i. že obě s ouhlas i s pos k> tov amin v eš ken c h m formac i 
ohsaženvch v léto Objednávce žadatelům

4 Smluvní iiram v> slov ně sjednávají. Že uveřejněni této Objednávkv dle /.ikona Č 34o/2(d5 Sb. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některvch smluv, uveřejňováni těchto smluv a o reuistru 
smluv (zákon o rceistru smluv), vězněm po/dějšich předpisu, zajisd Objednatel

5. Ve věcech souvisejících s plněnim podle teto objednavkv je za Objednatele oprávněn jednal 
ve věcech lechnickvch 
osobou

.edoucí odděleni Městského okruhu kontaktní
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Příloha č. I Nabídka zhotovitele

V Praze dne V Praze dne
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Objednatel
Ing. Ivo Freimann
pověřený ří/ením odboru investičního 
MHMP
pude psáno elektronicky1

Dodavatel
lng. Ludvík Sajtar
jednatel
SATRA spol. s r.o. 
pode psáno elektronicky ’

Interně pra pracovníky MHMP- INV:
Objednávka byla zaregistrov&ia v RSMVČRdne .. •••••••••••••

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVC R..........
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