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OBJEDNÁVKA OBJ/54/10/021881/2022č. CES

Objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákona Č. 134/2016 Sb.. o zadáváni veřejných 
zakázek, v platném zněni. V souladu se zákonem ě. 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 následně vzniká povinnost zaplatit Dodavateli 
dohodnutou smluvní odměnu.

Objednatel: Hlavni město Praha 
zastoupené RNDr. Štěpánem 
Kyjovským,
ředitelem odboru ochrany 
prostředí MHMP

Dodavatel: Jan Richtr

Na vyhlídce 586
561 64 Jablonné nad Orlicísídlo:

sídlo: Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1

DIČ: není plátce 
DPHIČO: 00064581 DIČ: CZ00064581 IČO: 04286332

kontaktní
osoba:

kontaktní
osoba:

tel. spojení: tel. spojeni:
fax: fax:
e-mail: e-mail:

Název zakázky: Mapováni potenciálu zelených střech ve vlastnictví hl. m. Prahy

Sídlo: Mariánské nám. 2/2. 110 01 Praha I 
Pracoviště: Jungmannova 35/29. 110 00 Praha I 
Kontaktní centrum: 12 444. fax: 236 007 157 
E-mail: nos ta'*< prak cu. ID DS: 48iu97h1/4



Studie potenciálu zelených střech je jedním z projektu Implementačního 
plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 - 2024. 
Bude zahrnovat analýzu existujících vegetačních střech (budov ve vlastnictví 
hl. m. Prahy), analýzu potenciálu využití střech v Praze pro umístění vegetace, 
popř. pro udržitelnou energetiku a snižování tepelného ostrova města. 
Získaná data budou využívána při plánováni města a pro dotační a jiné 
pobídkové aktivity HMP.

Předmět
plnění:

Předmět zakázky dle činnosti:
■ Návrh vhodné metodologie analýz a typologie pro hodnocené 

střechy, získání a příprava podkladových dat: 25 hodin
■ Zmapování stávajících zelených střech ve vlastnictví HMP (cca 800 

budov), předpokládaná doba mapování v prostředí GIS: 60 hodin
doplnění atributů zelených střech v GIS 
provedení analýzy a statistiky vytvořených dat (mapový 
výstup, procentuální zastoupení jednotlivých typologií střech 
atd.)

■ Zmapováni potenciálu zelených střech pro budovy ve vlastnictví HMP 
(cca 800 budov), předpokládaná doba: 40 hodin

kombinace vrstev GIS pro výpočet potenciálu zelených střech 
(vysoký potenciál, střední potenciál, nízký potenciál, jiný 
potenciál)
analýza a statistika kombinovaných dat (mapový výstup s 
legendou, identifikace nejvhodnějších objektů pro instalaci 
zelených střech atd.).

■ Výpočet výstupních dat pro každou střechu = infopanel o potenciálu 
zelených střech, předpokládaná časová náročnost: 50 hodin

výpočet požadovaných údajů a přidání atributu do vrstvy GIS. 
(roční srážky, sklon a konstrukce střechy, výnosnost střechy, 
potenciál zelených střech, energetický potenciál, použitá 
střešní plocha apod.)

■ Pracovní konzultace se zadavatelem: 10 hodin
■ Příprava výstupů, jejich zobrazeni a závěrečné publikace: 50 hodin

- grafické zpracováni analýz a mapových výstupů
- textové a grafické úpravy

Rozsah práce: max. 235 hodin

Cena za hodinu: 630,- Kč bez DPH

Celková maximální nabídková cena: 148. 050,- Kč bez DPH

Termín zpracování: 1. 9. 2022, popříp. do vyčerpání finančních prostředků

Cena /a předmět plnění bez DPH:
148.050,- Kě(cena jc maximální a ne překročili’lnů a zahrnuje veškeré náklady 

Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizaci předmětu plněnii
21 dnů od doručení
faktury objednateliSplatnost daňového dokladu (faktury) minimálně:

Termín plnění: do 1.9. 2022, popříp. do vyčerpání finančních prostředků

Místo plnění: Hl. m. Praha
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Platební podmínky:

1- Cena za předmět plněni bude uhrazena Objednatelem nu základě Dodavatelem 
vystaveného daňového dokladu (faktury) a uhrazena bankovním převodem na účet 
Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře). Dílo bude fakturováno po 
částech, a to měsíčné v závislosti na počtu hodin poskytováni poradenských služeb, na 
základě soupisu skutečné provedených prací, potvrzeného Objednatelem.

2. Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského zákoníku. 
Dílčí faktury budou vyhotoveny elektronicky anebo v listinné podobě ve třech 
vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu nejpozději do 15 dnu od odsouhlasení 
soupisu skutečné provedených prací (výkazu odpracovaných hodin). Konečná faktura bude 
vyhotovena elektronicky anebo v listinné podobě ve třech vy hotoveních a doručena 
objednateli na adresu nejpozději do 15 dnu od odevzdáni finálního soupisu provedených 
prací.

3. Každá faktura bude dále obsahovat předmět a číslo objednávky, místo a termín plnění, 
rozpis fakturovaných položek dle předmětu plněni (materiál, doprava, práce. příp. výkaz, 
odpracovaných hodin jako příloha faktury* apod.), razítko a podpis oprávněné osoby 
dodavatele stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury a číslo účtu. na 
který1 bude poskytnuta úplata (toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu 
správcem daně pro účely DPH dle § 98 pism. d) zákona o DPH).

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, 
je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravé/doplněni. 
V takovém případě se přeruší plynutí Ihúty splatnosti a nová Ihúta splatnosti začne ply nout 
od data doručení opraveného daňového dokladu/faktury objednateli.

Smluvní sankce:

1. Při prodlení 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 prodleni až do řádného 
splnění této povinnosti.

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

Další podmínky:

1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tim, aby tato objednávka byla uvedena 
v centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, tato evidence je veřejné 
přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu objednávky, číselné označeni 
této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuji za 
obchodní tajemství ve smyslu $ 504 občanského zákoníku a uděluji svoleni k jejich užiti a 
zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.
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»objedtv O
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti jiě. 
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajisi-

3. Smluvní strany této objednávky výslovné sjednávají, že uveřejněni tě

Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomi, že tato objednávka podléhá podr":J .' 
a omezením dle zákonu o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu fogye.wjm.ii* 
objednávky v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude objednávka 
zrušena od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazuji poskytnout si vzájemně 
veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nové objednávky o stejném obsahu.

4. Tato objednávka se vyhotovuje v pěli stejnopisech, z nichž Čtyři obdrží Objednatel a jeden 
Dodavatel.

5. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této objednávky třetí osobě bez 
výslovného písemného souhlasu druhé strany.

6. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn 
objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.

7. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak 
nej později do 15 kalendářních dnů ode dne vystaveni objednávky, jinak tato nabídka na 
uzavřeni objednávky zaniká.

S. Tato objednávka nabývá platnosti dnem její akceptace Dodavatelem a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

I4). Bližší 
webu

i

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni si 
informace o zpracováváni osobních
http://w\vw.i)ral»a.eu/inp/cz o mestc/mai>istral/u«

Za
- k -05- 2022Objednatele:

odbor ochrany prostředí

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Dne:

- k -05- 2022
Za
Dodavatele:

Mgr. Jan Richtr
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