
Bi
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Odbor strategických investic 
Oddělení pozemních staveb a Městského okruhu

PRA
PRA
PRA VIHMPXP9MKC1
PRA

VIS, a.s. 
Bezová 1658/1 
Praha 4, 147 00 
DS: ayps87n

Zakázka č. Výři zuje/tel.:
Ing. Markéta Fialová 
236 005 610

OSI/OB/1168/18
Č.J.:

MHMP 1628829/2018 
OSI/03/1128/2018 
Sp. zn.
S-MHMP 1605074/2018

Počet listů/příloh: 3/1 
Datum: 17.10.2018

Objednávka č. OBJ/OSI/22/03/00192/2018

Kontrolní číslo: K22501811581
OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 
110 01 Praha 1

IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer, 
ředitel OSI MHMP 
Ve věcech technických:
Ing. Markéta Fialová
referentka přípravy a realizace investic

DODAVATEL / ZHOTOVITEL
VIS, a.s.
Bezová 1658/1 
Praha 4, 14700

IČO: 60192712 
DIČ: CZ60192712
Zapsán/Registrován u: U Městského soudu v Praze 
Spis. značka: B 2257

Zastoupený:
Ing. Petrem Kalabisem 
předsedou představenstva

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
I. Číslo a název stavby: Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

zpracování zadávací dokumentace pro pokračováni geotechnického 
monitoringu - Průzkumná štola

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102 
E-mail: oosta@nraha.eu. IDDS:48ia97h1/4

mailto:oosta@nraha.eu


2. Specifikace a rozsah předmětu plnění
Předmětem plnění je zpracování zadávací dokumentace pokračování geotechnického monitoringu (GTM) 
průzkumné štoly v režimu provozu a údržby v délce 48 měsíců (01/2019-12/2022). Průzkumná štola byla 
realizována v období 05/2014 - 01/2017 v rámci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu stavby 
č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov. Projekt svým rozsahem navazuje na již prováděná měření v 
rámci provozu a údržby štoly. Rozsah měření GTM v rámci zadávací dokumentace je následující:
02 Geodetické body na terénu
03 Měření deformací objektů nadzemní zástavby
04 Sledování a měření poruch nadzemní zástavby
05 Konvergenční měření
07 Měření namáhání primárního ostění
08 Klouzavé doformetry
10 Měření na portálech a stavebních jámách
Dokumentace bude předána v počtu 3x tištěné paré a lx na CD (PDF).

II. DOBA PLNĚNÍ

Od: zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
Do: koncept do 30 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky 

čistopis do 10 pracovních dní od projednání konceptu

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena 
DPH

Cena včetně DPH

96 000,00 Kč 
20 160,00 Kč

116 160,00 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po odevzdání čistopisu zadávací 
dokumentace na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky (zadávací dokumentace) 
bez vad a nedodělků, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude 
přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu".

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury - daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve 
dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. 
Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, 
příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby 
z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto 
údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)_____

Faktura -
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- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodnim (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění v termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní 
pokutu dohodnutou na 0,01 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.
Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne 
v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazuji řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především 
dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení 
Dodavateli/Zhotoviteli.
Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této 
objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí 
objednávky" a toto „Potvrzení" doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer
ředitel odboru strategických investic 
Magistrátu hlavního města Prahy 
podepsáno elektronicky

/

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky
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Odbor strategických investic MHMP 
Zdeněk Šudák 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1605074/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00192/2018 k veřejné zakázce malého 
rozsahu č. OSI/OB/1168/18 ze dne 17.10.2018 na stavbu:

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov; zpracování zadávací dokumentace pro pokračování 
geotechnického monitoringu - Průzkumná štola

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 96 000 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky 
provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: VIS, a.s.
Sídlo: Bezová 1658/1, Praha 4, PSČ 147 00 
IČO: 60192712
DIČ: CZ60192712 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petr Kalabis, předseda představenstva

V

Datum:

Podpis statutárního zástupce

Interně pro MHMP:
Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH. 
Kopie: Ing. Markéta Fialová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR
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Potvrzujeme tímto přijetí Vaši objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00192/2018 k veřejné zakázce malého 
rozsahu č. OSI/OB/1168/18 ze dne 17.10.2018 na stavbu:

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov; zpracování zadávací dokumentace pro pokračování 
geotechnického monitoringu - Průzkumná štola

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 96 000 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky 
provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručeni.

Jméno/Firma: VIS, a.s.
Sídlo: Bezová 1658/1, Praha 4, PSČ 147 00 
IČO: 60192712
DIČ: CZ60192712 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petr Kalabis, předseda představenstva

Datum:

Podpis statutárního zástupce

Interně pro MHMP:
Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH. 
Kopie: Ing. Markéta Fialová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR
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