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Odběratel: 
Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 2050/17 
143 00 Praha 12 

. Datum vystavení: 
1 

Bankovní spojení: 

IČ: 00020699 

tel.: 
„vv . 'nıxn . n n  

Faktura na adresu: 

Dodávka na adresu: 

Požadované datum dodávky: 
Forma úhrady: 
Způsob dopravy: 

Na Šabatce 2050/17 
143 00 Praha 4 - Komořany 

Telefon: 

Na Šabatce 2050/17 
143 00 Praha 4 - Komořany 

Telefon pobočky x střediska: 
Pracovník: 
Telefon: 
Mail: 
Správce rozpočtu a podpis: 

šżê 

n n  n n y  

CZ00020699 

I 

31.01 22 
převod p í k  

Doprava dodavatelem š 
Ž 

ž 
E 

Ing. Petr Žemla 
Hradištko 733 
Sadská 
289 12 

udavatel 
 ž 1* 

ž 
ž 

Ing. Petr Žemla 
Matúškova 798/7 
Praha 4 Háje 
149 00 

1 

š 
š 

ž 
š 

š 
Z 
š 

IČ: 71061274 DIČ: 

06.09.21 

Plnění objednávky bude použito pro činností, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k dani podle § 5  odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané 
hodnoty. 
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Předmět objednává Identifikace ČSN Rozměry 
Dodavatelské číslo Typ předmětu Číslo předmětu Množství MJ Cena za MJ 

Projektová dokumentace pro rekonstrukci oplocení zahrádek Komo 
1 99 800.00 

dle nabídky. 
Cena celkem: 99.800,-Kč (neplátce DPH). 

Předpokládaná cena s DPH: 
v v v v  wan v v 

nn 

.nn I d u  „na..„ 

99 800.00 

Ve smyslu §2 odst 1 zákona č. 

Upozornění: 
Na faktuře uveďte číslo naší objednávky. v případě přesáhne-li předmět plnění 50 000Kč bez DPH potvrzenou objednávku přiložte. 
Na vystavované faktuře je nutné uvádět údaje O armě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a IČ v souladu se zápisem OR nebo jiné 
evidence. V případě neúplnosti či nesprávných údaje bude faktura vrácena zpět k doplnění. 
Cena za předmět plnění je určena v souladu S platnými předpisy o cenách jako cena pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná. 
Odsouhlasením přijaté objednávky na základě písemného potvrzení o její akceptaci vzniká smlouva. na které se vztahují ustanovení zákona Č. 
89/2012 Sb občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru (zákon O 
registru smluv). vzniká zákonná povinnost ČHMÚ zveřejnit obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnů, přesáhne-li předmět plnění 
výší 50.000,-Kč bez DPH, S ohledem na výjimky § 3 zákona o registru, jinak nenastane její účinnost a nedojde k úhradě faktury. 
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PŘOUECT 
STUDIO 

PROJECT STUDIO je značka, která sdružuje specializované projektanty a odborníky. lng. Petr ŽEMLA je součástí tohoto sdružení 

Nabídka Č. nAB-2021-31-že 
PROJEKTY I FUIIUDKY I øozonv 

1 . Zhotovitel: 2. Doručovací adresa : 3. Objednatel: 
PROJECI STUDIO 
Ing. Petr Zemla 
Hradištko 733 
289 12 Sadská 

Petr Žemla 
IČ: 71061274 
DIČ: CZ7605270222 
mQbiI:  

-‹ 

Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 2050/17 
Praha - Komořany 143 00 
kontaktní osoba: 
tel.: +  

tl. Akce: 

,,Projektová dokumentace pro rekonstrukci oplocení zahrádek v areálu ČHMÚ 
V Praze - Komořanech" 

5. Předmětný objekt: 6. Předmětná konstrukce a části: 

Oplocení pozemků 772 a část pozemku 
4 k.ú. Komořany 

I Oplocení hranice pozemků - rozsah 
definován poskytnutým zaměřením obj. 

l 

7. Situace: 
Objednatel požaduje podání cenové nabídky na projekční práce pro stavební záměr 
rekonstrukce oplocení zahrádek v areálu ČHMU v Praze - Komořanech. 
Předmět cenové nabídky: 
Předmětem cenové nabídky je vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci 
oplocení kolem plochy zahrádek, související S areálem komořanského zámku : - rozsah rekonstruované části oplocení je dán geodetickým zaměřením - viz příloha - likvidace stávajícího oplocení včetně cihelné podezdívky - nový plot: svařované sítě Z drátů dle stávající linie mezi zahrádkami a zámkem, 
ocelové sloupky, podhrabové desky, cca 50 bm želbet. podezdívky sloužící zároveň jako 
opěrná stěna - rozdíl úrovní terénu cca 0,7 m - 2 branky, 1 dvoukřídlá vrata. . 
Objekt zámku S přilehlými pozemky je zapsán v Ustředním seznamu kulturních památek. 

8. Rozsah služeb: 

1. průzkumné a přípravné práce: prohlídky in Situ, průzkumné sondy, doměření a 
další činnosti nutné pro plnění předmětu cenové nabídky 

2. dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
Vyhotovení: 5 x park tištěné dokumentace, 1 x digitální verze na CD, formáty *.pdf 

3. dokumentace pro provedení stavby (DPS) + rozpočet S výkazem výměr pro výběr 
zhotovitele 
Vyhotovení: 4 x park tištěné dokumentace, 1 x tištěný rozpočet + výkaz výměr, 1 X 
digitální verze na CD, formáty *.pdf, výkaz výměr též *.xls nebo *.xlsx 

Formální stránka vyhotovených dokumentací bude splňovat zejména požadavky 
stanovené vyhl. č. 499/2006 Sb. V platném znění. 
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PROJECT I 

STUDIO 
PROJECT STUDIO je značka. která sdružuje specializované projektanty a odborníky. Ing. Petr ŽEMLA je součástí tohoto sdružení 

nabidka č. nAB-2021-31-že 
PRUJEKTY I nosuçııar 4 ıaaoıır 

9. Termíny: 

DSP - 31 .říjen 2021 . 
DPS - 30 pracovních dní po vydání souhlasného stanoviska odboru výstavby Uřadu 
městské části Praha 12 

10. Cenv: 
Průzkumné a přípravné práce - Kč 
Dokumentace pro stavební povolení - Kč 
Expedice PD V požadovaném počtu park (DSP) ,- Kč 

Inženýrská činnost není předmětem této nabídky (zajišt'uje objednatel) 

Dokumentace pro provedení stavby ,- Kč 
Výkaz výměr a srovnávací rozpočet ,- Kč 
Expedice PD v požadovaném počtu park (DPS) - Kč 
CELKEM 99.800,- Kč 

Ceny jsou včetně DPH nejme plátci DPH. 
Zhotovitel nepožaduje zálohy. Podmínkou zahájení prací je řádně potvrzená objednávka 
nebo SOD. Splatnost faktur je dle požadavku objednatele 30dní po předání dílčí části 
prací dle členění v této CN. 

11. Další ujednání: 

Objednatel se zavazuje poskytnout veškeré dostupné informace o pozemku o existujících sítích a 
stávajícím stavu oplocení, zajistit přístup na pozemek a k oplocení po celé jeho řešené délce. 
Podklady vhodné pro zpracování PD: půdorysné a výškové zaměření hranic pozemku, situace 
podzemních vedení. 
Hlavní inženýr projektu bude pověřen l  V oboru pozemních staveb. 
v případě zájmu o naše služby zašlete prosím objednávku (potvrzenou tuto nabídku) na e-mail: 

nebo poštou na adresu firmy (bod 2). Nabídka je Z hlediska cen platná 
4měsíce. Termíny uvedené v nabídce jsou platné 14dní od vystavení nabídky. Při objednání do 
14dní od vystavení nabídky platí termíny uvedené v nabídce. Později na dotaz. 

Za PROJECT STUDIO 19.8. 2021 
nabídku vypracoval: 

Potvrzení objednávky 
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