
Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
IČO: 60162694

OBJEDNÁVKA číslo: 6440-0004-2021-134
Název: PS 0004 - Stará Aerovka - Technická pomoc

- zpracování podkladů pro opravu střechy H č.3
Místo plnění: Stará Aerovka
číslo CE: 00-09-61/004
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
č. účtu: 404881/0710

Zhotovitel: Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů
lng. Filip Nehonsk Doručení faktury: nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení
Místo podnikání: Doručovací adresa (pro korespondenci i faktury):

IČO: 71724257 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha
Odbor provozu nemovité infrastruktury
Provozní středisko 0004 Praha
Mladoboleslavská 300
197 00 Praha

Závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Pol.
čís.

Specifikace předmětu objednávky (zboží či služeb) Měrná
jedn.

Množství Cena za mj.
bez DPH

CELKEM
s DPH

1. Objednáváme u Vás zpracování podkladů pro opravu střechy H
č.3, dle přílohy č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné
zakázky a v rozsahu přílohy č. 2 - Cenové nabídky, které jsou
nedílnou součástí této smlouvy.

21% DPH
soubor 1 98 300,00 Kč

20 643,00 Kč
Cena celkem s DPH 118 943,00 Kč

V případě prodlení ze strany zhotovitele se zahájením plnění/ukončením plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 500,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za plnění je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády,
kterým se stanoví výše úroku z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., ObčZ.

Záruka na jakost: ANO
Délka záruky: 24 měsíců

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.235/2004
Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Termín zahájení plnění: do 5 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

Termín ukončení plnění: do 60 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

Přílohy č.: I Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - o počtu 2 listů; č. 2 - Cenová nabídka - o počtu I listu;
Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení 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 zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR"),
budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních
povinností pro naplněni smlouvy.

Objednatel:
Vyřizuj soba objednatele:
tlf.:
fax:
Osoba jednající jménem objednatele:
Ing. Zdenko Pohranc

Datum:] § -Q7- 2021

razítko a podpis

Zhotovite
Vyřizuje - kontakt.os.zhotovitele:
tlf.:
fax:
Osoba jednající jménem zhotovitele:
lng. Filip Nehonský

Ing. Filip
Nehonský

Datum: 25.6.2021

Podepsal Ing. Filip Nehonský
DN: cn=lng. Filip Nehonský, c=CZ,
o=lng Filip Nehonský, ou=1,
email=f.nehonsky@centíum.cz
Datum: 2021.06.25 08:03:31
+0200'

razítko a podpis



Příloha č.l 
Počet listů: 2

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Název zakázky: PS 0004 - Stará Aerovka - Technická pomoc - zpracování podkladů 
pro opravu střechy H č.3 “

Místo stavby: Stará Aerovka

Objekt: CE 00-09-61 / 004 Hala III

Uživatel: VZ 124100 Praha

1. Vymezení plnění veřejné zakázky:

Předmětem díla je technická pomoc - zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, realizace 
opravy střechy celého objektu včetně přístavků v rozsahu pro provedení stavby dle podmínek 
a rozsahu obecného zadání. Bude provedena oprava střešního pláště v celkové ploše cca. 2 300 
m2 včetně klempířských prvků a opravy stávajících světlíků. Technická pomoc bude obsahovat 
stavebně technický průzkum stávajícího stavu střešního pláště, který je nutné provádět 
z výškové plošiny.

2. Rozsah požadovaných prací:

a) Zpracovat dokumentaci na stavební akci „PS 0004 - Stará Aerovka - Oprava 
střechy včetně přístavků H č.3“ dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky ě. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů v rozsahu:

° stavebně-technického průzkumu (,,STP“),

• dokumentace pro výběr zhotovitele (,,DVZ“),

b) Rozpracovanou dokumentaci předložit k odsouhlasení a k projednání a připomínkování 
(svolat technickoekonomickou radu - dále jen ,,TER“).

c) Dokumentaci zpracovat podle platných ČSN, požadavků výrobce, vyhlášek a zákonů 
platných v době zpracování PD.

d) Dokumentaci zpracovat ve 3 paré v tištěné podobě a lx v elektronické podobě na nosiči 
CD ve formátu *.pdf a *.dwg.,
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e) Zpracovat „slepý soupis stavebních prací a dodávek či služeb“ (dále jen ,,soupis“)
nezbytný k úplné realizaci stavby, případně dalších prací, dodávek a služeb nezbytně nutných
k plnění. Soupis s vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb (s
uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu - vzorec) zpracovat s výkazem
výměr lx v tištěné formě, lx na nosiči CD ve formátu *.xls s možností editace pouze těch
položek, které se budou doplňovat (cena za měrnou jednotku). Zajistit provázanost soupisu
jednotlivých položek do rekapitulace a následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis
nesmí obsahovat položky, které se netýkají rozsahu díla, rozpočtovou rezervu a neurčité
vedlejší a ostatní náklady (dále jen ,,VON“). VON jako součást rozpočtu budou uvedeny v
samostatné části. V dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou soustavu.

f) Zpracovat oceněný položkový rozpočet lx v písemné formě a lx ve formátu *.xls na

nosiči CD.
g) Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu výše specifikovaného

rozsahu.
h) Výkresy budou v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení
zřejmé a přehledné. Součástí výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků.

i) Dokumentace, výkaz výměr a soupis nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy
výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány
a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle
uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.

j) Rozpočty zpracovat položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a
sborníků cen a materiálů ÚRS Praha a.s., vydaných v roce zpracování PD. Použití
agregovaných cen se nepřipouští. Soupisy stavebních prací a dodávek pro účely přenesení
daňové povinnosti DPH dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.

k) Objednatel po odsouhlasení návrhu na TER nepřipouští variantní řešení.

l) Před vypracováním dokumentace se zhotovitel podrobně seznámí se skutečným stavem
objektu. Zjištěné poznatky budou zapracovány do PD.

m) V cenové nabídce budou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s realizací
předmětu plnění v plném rozsahu.

3. Ostatní pokyny:

Práce budou prováděny pouze v pracovní dny v době od: 7:00 hod do 15:00 hod.

Pracovníci budou uživatelem poučeni o pohybu v prostoru uvedeného vojenského areálu,
dodržování BOZP a místních předpisů v místě pracovní činnosti.

Před zahájením prací zhotovitel předloží seznam pracovníků - jméno, příjmení č. OP a RZ
vozidel pro zajištění vstupu do prostor vojenského areálu.

Zpracoval: - ZV PS 0004 Kbely
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CENOVÁ NABÍDKA

Název zakázky: PS 0004 - Stará Aerovka - Technická pomoc - zpracování podkladů pro opravu střechy H č.3

Název firmy Zpracoval:
IČO: 717 24 257 Datum: 21.6.2021

č. Popis MJ Množstvi Cena jednotková Cena celkem

1 Vstupní prohlídka - konzultace na místě kpl.

2 Zaměření střešního pláště včetně přístavků kpl.

3 Stavebně-technlcký průzkum střešního pláště - použití výškové plošiny kpl.

4 Stavební část - půdorys střechy, typický řez, textová část - technická zpráva kpl.

5 Rozpočtová část kpl.

Celková cena bez DPH
DPH 21%

Celková cena s DPH

98 300,00 Kč

20 643,00 Kč

118 943,00 Kč

Ing. Filip
Nehonský

Podepsal Ing Filip Nehonský
DN cn=lng Filip Nehonský. c=CZ.
o=lr.g Filip Nehonský. ou=1
emai!=f nehonsky@ccntium cz
Datum 2021 06 22 08 38 15
♦0200'


