
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor hospodaření s majetkem 
Odděleni využití a správy objektů

MHMPXPGRF3 DPRA
PRA

OBJEDNÁVKA OBJ/HOM/35/04/00306/2021č. CES

Objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.. o zadáváni veřejných zakázek, v platném 
znění. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů, se akceptací této 
objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká 
povinnost realizovat předmět plněni v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli 
dohodnutou smluvní odměnu.

Datum vystaveni: Číslo VZ tkuMrolni systémově):25.8.2021

Objednatel: Hlavni město Praha 
zastoupené Ing. Janem Rakem, 
ředitelem odboru hospodařeni s 
majetkem MHMP 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 
00064581

Dodavatel: Gatum Advisory s.r.o. 
Italská 2581/67’
120 00 Praha 2 - Vinohrady

sídlo: sídlo:

IČO: IČO: 04153499 DIČ:1
kontaktní 
osoba: 
tel. spojení:

Ing. Rená kontaktní 
osoba: 
tel. spojení:236 00 21

fax: fax:
renata.simkova^ praha.eue-mail: e-mail:

Název zakázky: Poradenské služby v oblasti dotačního poradenství a projektového řízeni se 
____________ j zaměřením na oblast energetiky_____________________________________
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Poradenské služby v oblasti dotačního poradenství a projektového řízeni se zaměřením 
na oblast energetiky. Poradenské služby budou spočívat v analýze dostupných zdrojů, 
výběr vhodných energetických hospodářství v kontextu financování projektových 
záměrů a komplexní správu celého dotačního cyklu s aktuálním zaměřením na čerpáni 
dotací z Modernizačního fondu, který je součásti Státního fondu životního prostředí 
ČR. Předmětem plněni je zejména příprava a podáni žádosti z programu RES+ č. 
1/2021 se zaměřením na FVE do 1 MWp.

Poradenské služby budou spočívat především v následujících činnostech:

• Kompletní projektová podpora a koordinace aktivit
• Řízeni dotačního cyklu vč. konzultaci v oblasti čerpáni dotací pro úspory 

energii
• Příprava konceptu využití fotovoltaických elektráren na vybraných objektech 

HMP
• Odborné energetické konzultační služby v oblasti problematiky FVE
• Konsolidace relevantních informaci a dokumentů
• Výběr a prioritizace vhodných objektů pro zařazení do žádosti 

Modernizačního fondu
• Příprava žádosti o financováni z programu RES+ Modernizačního fondu
• Podáni žádosti o financováni z programu RES+ Modernizačního fondu
• Správa žádosti o financováni a návazná administrativní podpora
• Poskytování odborných konzultačních služeb v průběhu projektu
• Asistence při konzultacích s odpovědnými orgány

Předmět plněni:

Celková cena všech plnění nesmi přesáhnout částku 150.000.- KČ bez DPH. Objednatel 
v Sak není povinen tuto částku vyčerpal. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
Cena za jednu hodinu poskytováni služeb je stanovena ve výši 1.100.- Kč'hod bez DPH.
Cena plněni je konečná a musí zahrnoval vedle ceny za služby stanovené hodinovou sazbou též 
paušálně stanovenou náhradu režijních nákladů, které tedy jíž nebudou zvlášť účtovány, a to 
zejména:

- náklady za telefon a fax
- administrativní náklady
- vnitrostátní poštovné
- náklady spojené s kopírováním a tiskem
- cestovné
- ztrátu času na cestě

Platba za služby bude probíhat na základě daňových dokladů - faktur (dále jen ..faktura"). 
Dodavateli vzniká nárok na zaplaceni ceny po odpracováni skutečného počtu hodin služeb. 
Součásti faktury bude výkaz práce 5 vyčíslením počtu hodin realizovaných činnosti x hodinová 
sazba ve výši 1.100.- Kč bez DPH. Výkaz práce bude potvrzen podpisem zástupce objednatele. 
Faktura musí byt vystavena dodavatelem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané 
hodnoty', ve zněni pozdějších předpisů. Splatnost faktury musi být stanovena na 30 dnů od 
jejího doručeni objednateli, přičemž za dobu úhrady se považuje den. kdy byla daná částka 
odepsána z účtu objednatele. Platba proběhne vý hradně v české měně. Rovněž veškeré cenové 
údaje budou uváděny v Kč. V případě neúplnosti faktury ve smyslu ustanovení léto objednávky 
je objednatel oprávněn tuto ve Ihúté splatnosti dodavateli vrátit. Vrácením faktury podle věty 
předcházející dojde k přerušeni lhůty splatnosti.
Objednatel je bez dalšího oprávněn naložit s výstupy v rámci plněni této objednávky 
jakýmkoliv způsobem, včetně jejich postoupeni třetím osobám, či seznámit sjejich 
obsahem třetí osoby.
Faktura za provedené práce bude vystavena na:

Hlavní město Praha
zastoupené odborem hospodařeni s majetkem 
Mariánské nám. 2. Praha I. PSČ 1100 1 
IČ : 00064581 DIČ : CZ00064581

Cely vztah objednatele a dodavatele se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník.

6>

Cena /.a předmět plněni bez DPH:
tčena je maximální a nepřekročitelná a zahrnuté veíkeré náklady 
Dodavatele \yna!oiené v souvislosti s realizaci předmětu plněni)

150.000 Kč
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Cena za předmět plnění celkem s DPH:
(DPH bude ůčlována /mdle platných právních předpisů)
Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín plnění:
Místo plněni: 
hl.m. Praha

Kě

60 dnu

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
s přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisu, vystupuje hl. m. jako osoba povinná k dani:

Platební podmínky:
1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktur)') 

a uhrazena bankovním převodem na účel Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře).
2. Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.. o dani 

7 přidané hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského zákoníku.
3. Vystavený daňový- doklad (faktura) bude dále obsahovat předmět a číslo objednávky, místo a termín 

plnění včetně rozpisu položek dle předmětu plnění (materiál, doprava, práce. příp. výkaz odpracovaných 
hodin jako příloha faktury apod.).

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn 
daňový doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravě-doplněn i. V takovém případě se přeruší plynuti lhůty 
splatnosti a nová Ihúta splatnosti začne plynout od data doručeni opraveného daňového dokladu, faktury 
objednateli.

Další podmínky:
1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí stlm, aby lato objednávka byla uvedena v centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o jejích účastnících, předmětu, číselné označeni této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svoleni k jejich užití a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv 
dalších podmínek.

3. Smluvní strany této objednávky výslovné sjednávají, že uveřejněni této objednávky v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajisti hl. m. Praha.

4. Tato objednávka se vyhotovu je ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.
5. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemné, a to v případě změn objednávky 

číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nejpozději do 

5 kalendářních dnů ode dne vystaveni objednávky, jinak tato nabídka na uzavřeni objednávky zaniká.
Smluvní sankce:
1. Při prodleni Dodavatele s předáním předmětu plněni dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0.05% z maximální ceny předmětu plněni včetně DPH stanovené v této 
objednávce, a to za každý započatý' kalendářní den prodlení až do řádného splněni léto povinnosti.

2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího dýručeni.

V Praze dne: 25.8.2021
IS

Za Objednatele:

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne:

Za Dodavatele:

Poznámka: kopie akceptované objednávky musí být přílohou faktury
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