
Dodatek č. 2

k objednávce projektových prací int. č. OMl/OBJ/768/10 ze dne 9.9.2010

pro stavbu:

č. 41207 Hasičská zbrojnice Libuš

Dodavatel služeb:

BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4

IČ: 25091905

DIČ: 0225091905

zapsána: V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C vložka č. 48981

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupena: ng. mem avo ým, jednatelem společnosti

Vzhledem k podpisu Smlouvy o postoupení smlouvy ě. INO/20/04/000394/2017 ze dne

27.4.2017, mezi Hlavním městem Praha a Městskou částí Praha-Libuš, kterou Hlavní

město Praha postupuje uzavřenou Smlouvu o dílo ě. DIL/20/04/000386/2017 se

zhotovitelem díla KyraStav spol. s r.o. Městské části Praha-Libuš, přejímá tímto

Městská část Praha-Libuš i závazky vyplývající z uzavřené objednávky prací č.

OMI/OBJ/768/10 ze dne 9.9.2010 kontrolní číslo K-624-474-370 na projektové práce,

včetně jejího dodatku č. 1. Ztohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření

tohoto dodatku č. 2 k výše uvedené objednávce projektových prací výše uvedené stavby.

Tímto dodatkem se mění následující články objednávky takto:

Objednatel:

Městská část Praha-Libuš

Zastoupená: Ing. Jiřím Koubkem, starostou

Se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš

1č:00231142, DIČ: 00231142

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel “)



\
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„

' Ing. Martin Závodný \ Ing. Jiří Koubek
jednatel ; starosta

BOMART spol. s r.o. / Městské části Praha-Libuš

' /

Ostatní ustanovení objednávky prací tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

Přílohy:

- Kopie Smlouvy o postoupení smlouvy č. INO/20/04/000394/2017

- Kopie objednávky prací č. OIMI/OBJ/768/10

- Kopie Dodatku č. 1 k objednávce prací ze dne 1.12.2014

V Praze, dne

]
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Smlouva o postoupení smlouvy

[NO/20/04/000394/2017

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. §§ 1895 a násl. zákóna' č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, mezi těmito účastníky:

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

Se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha l

zastoupené: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické

vybavenosti MHMP

IČO: 00064581
.

DIČ: CZ00064581 , reg. dle. 94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění

(dále jen Postupitel)

Městská část Praha-Libuš

Zastoupená: Ing. Jiřím Koubkem, starostou

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš

IČO: 00231142

DIČ: cz 00231 142

(dále jen Postupník)

KyraStav spol. s. r.o.

Se sídlem: Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3

  

 

IČO: 02408112

DIČ: CZ02408112

Zapsaná: v obchodním re'stříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 219287Bank. spoj.:

Číslo účtu:

Zastoupen: ar em us em, jednatelem společnosti

(dále jen Postoupená strana)

(Dále též společně Účastníci smlouvy)

I.

Postupitel a postoupená strana mají mezi sebou uzavřenu Smlouvu o dílo (dále jen SoD)č.DIL/20/04/0003 86/2017 na stavbu č. 41207„Has1'čská zbrojnice Písnice“. Postoupená stranauzavřela SoD jako vítězný účastník zadávacího řízení na zakázku stavba č. 41207 “Hasičská
zbrojnice Písnice“ ze dne 28. 2. 2017.



II.

Předmětem této Smlouvy o postoupení smlouvy je bezúplatný převod práv a povinností ze

Smlouvy o dílo č. DIL/20/04/000386/2017 na Postupníka a Postoupená strana stímto

postoupením souhlasí. Strany se dohodly, že do práv a povinností Postupitele dle, této

smlouvy vstupuje Postupník a postoupena strana se změnou souhlasí. Všechny strany

prohlašují, že je jim obsah uzavřené Smlouvy o Dílo č, DIL/20/O4/000386/2017 znám a

nemají proti němu výhrady.

. Dohoda je vyhotovena v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 4 obdrží Postupitel, 2

Postupník a l Postoupená strana.

. Squvm’ strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v Centrální evidenci

smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o

smluvních stranách, číselné označení této dohody, datum jejího podpisu a text této dohody.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vte'to dohodě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k

jejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek.

. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její

obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva

nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy, a že je

projevem jejich pravé, svobodné a vážně vůle prosté omylu, projevená při plné Způsobilosti

právně jednat, a dále, že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem 'a veškerá

prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.



 

8. V souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 13 1/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněnípozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této dohody schválilaRada hlavního města Prahy usnesením č. 416 ze dne 28. 2. 2017.

V Praze dne .12:“kia—

Po

Ing.

ředitel OTV MHMP

 

  
staros : městské části Praha- Lib

/'

«'

Postoup

Ing. Kar

jednatel

  

 





HLAVNÍ MĚSTO PRAHA „

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a-..~w_....__.-_m__.....

ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

 

I

BOMART spol.s r.o.

Ohradní 1159/65

140 00 Praha 4

l

Evid.číslo:149241 Č.j. Vyřizuje I linka Datum

mmm/0131171581111 0MII4446/1600l10 9.9.2010

Kontr.č.:K-624-474-370 MIN/76.2,444 I10 Na doručenku

Objednávka prací

ve smyslu Obchodního zákoníku v platném znění pro stavbu

č. 41207

„Hasičská zbrojnice Libuš“

Na úkladě předběhého projedm'mí a Vaší nabídky u Vás objednáváme vypracování projektové

dokumentace upřesněné dále v předmětu objednávky.

Předmět objednávky

1. Popis předmětu objednávky.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace kůzemnimu řízení

(DUR) v počtu 10 pane včetně průzkumů a zaměření, dokumentace ke stavebnímu povolení

(DSP) vpočtu 10 parc, dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS)vpočm 10 pere včetně

výkazu výměr v tištěné i elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora

a výkonu autorského domru (AD) pro realizaci novostavby budovy hasičské zbrojnice

v lu'LPisnice

Doba plnění

Zahájení činnosti: ihned po obdržení objednávky

Ukončení činnosti: předáním zpracované nebo dopracované projektové dokumentace a

vyúčtováním AD

Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje za uvedené práce a činnosti zaplatit dodavateli služeb cenu jako

nejvýše přípustnou ve výši:

Základní cena 1 897 900,- Kč

DPH 20% 379 580 ,- Kč

Cena celkem včetně DPH 2 277 480,- Kč

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Prahal

Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2

tel. 236 001 111, fax 236 007 027

e-mail: omi@cityofprague.cz



Dodavatel služeb je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den

uslnnečnění zdanitelného plnění.

2. Zpracování projektové dokumentace je rozčleněno na fáze a každá fize sestává z dílčíc

plnění v návaznosti na časové & věcné hledisko. Dílčí cena bude hrazena na základě dílčích

faktur — daňových dokladů, vystavených zajednotlivé ňze takto:.

1. fáze

DUR (dokumentace k územnímu rozhodnutí nebo k územnímu souhlasu včetně

průzkumových a podldadových prací))

   

 

Základní cena 493 900,- Kč

DPH 20 % 98 780gig,

Cena I. “ze celkem včetně DPH 592 680,— Kč

 

Zpracování DUR sestává ze dvou dílčích plnění:

&) Zpracování dolmmentace pro nhájeuí veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad

potvrdí zplnomocněný ústupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení

předané a převzaté pmjehové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě

potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši

90% ceny I. fáze (DUR) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedenímjména a podpisu

předávajícího & přejímajícího.

b) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání.

Její dopracování bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou

Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dopracovuné projektové dokmnentace nejpozději

do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu ,,Protokolu“. Na základě

potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu — daňový doklad ve výši

zbývajících 10% my I. fine (DUR) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedenímjména a podpisu

předávajiciho a přejímajícího.

Efize

DSP (dokumentace stavebm'ho povolení nebo ohlášení stavby)

Základní cena 621 000,- Kč

DPH 20 % 124 200 ,- Kč

Cena 11. fáze celkem včetně DPH 745 200 ,- Kč

Zpracování DSP sestává ze dvou dílčích plnění:

a)Zpracování dolnmemace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad

potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení

předané a převzaté projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uslmtečněni zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na úkladě

potvrzeného „Protoko “ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši

70% ceny [[. fáze (DSP) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedenímjména a podpisu

předávajícího a přejímajícího.

b)Bapracování dolmmentace na základě veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad

potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení

předané a převzaté dopracované projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí

dolnunentace.

 



    

 

Jem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě

potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši

zbývajících 30% ceny II. lize (DSP) a půloží originál „Protokolu“ s uvedenímjména a podpisu

předávajíciho a přejimajíciho.

III. fáze

. DZS (dokumentace pro zadání stavby)

W... m-..—
DPH 20% 129 600,- Kč

Cena III. fáze celkem včetně DPH 777 600 ,- Kč

Cena za zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby bude fakturována po jejím

předání a převzetí. Její zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zasutpce

objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané & převzaté dokumentace

nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den

podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví

fakturu - daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ suvedením jména a podpisu

předkvajícího a přejímajícího.

IV. fáze

. AD (výkon autorského dozoru)

Základní cena 135 000,— Kč

DPH20 % 27 000,- Kč

Cena IVJize celkem včetně DPH 162 000 ,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude fakturována 1x ročně vždy k 31.12.

nebo k datu vystavení kolaudačního souhlasu. Faktura — daňový doklad za dílčí plnění bude

zhotovitelem doložena výkazem hodin potvrzeným zplnomocněným zástupcem objednatele

lobjednatelem za období prováděného autorského dozoru Dnem uskutečnění zdanitelného

plnění bude datum potvrzené rekapimlace vyúčtování autorského dozoru.

3. Cenu dle odst. 2 uhradí objednatel dodavateli služeb na základě fahm'y — daňového dokladu,

kterou ve dvou vyhotoveních doručí dodavatel osobně nebo poštou na adresu: Hl.m.Praha, OMI

MHMP, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2. V adrese na daňovém dokladu — faktuře bude

uvedeno: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha |.

4. Splatnost faktur činí 21 dní od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den

odpisu platby z účtu objednatele.

5. Oprávněně vystavená fakmra - daňový doklad musí mít veškeré náleňtosti daňového dokladu

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn.

že musí obsahovat tyto údaje: '

údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ

údaje dodavatele služeb: obchodní jméno, sídlo, DIČ

rozsah a předmět plnění

evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

datum uskutečnění zdanitelného plnění

datum vystavení daňového dokladu



a dále:
kt .

. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzujíci oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

IČ dodavatele služeb

číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy

bankovní spojení dodavatele služeb

zápis v obchodním rejstříku (čislo vložky, oddíl)

číslo objednávky

6. V případě, že *ihkmra — daňový doklad nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat

náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn ji vrátit dodavateli služeb

k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doměeni opravené či

oprávněně vystavené faktury.

7. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách — daňových dokladech kontrolní číslo vyznačené

na objednávce pod označením Kontrolní č. K-624-474—370 a to za názvem stavby, event. etapy.

Pokud Elkana nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.,

Dohodnuté sankce a pokuty

1. V případě neplnění termínů předání PD dle této objednávky uhradí zhotovitel pokutu ve výši

3000,- Kč za každý den prodlení, 2000,- Kč za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním

2. V případě neplnění výkonu autorského dozoru potřebného pro plynulý chod výstavby další

pokutu ve výši 2000,- za každý prokázaný den neplnění výkonu autorského dozoru dle dispozic

objednatele.

Záruční doba

Záruční doba je 36 měsíců a počíná běžet ode dne předání PD objednateli.

Potvrzení přijetí objednávky

Žádáme o potvrzení přijetí této objednávky do 7 kalendářních dnů od jejího doručení přímo na

oddělení 01 OM! MHMP krokům Ing. Machové. Vpřijetí objednávky musí být uvedeno, že

objednávka interni. č. 0MI/0BJ/768/10 byla přijata v celém jejím rozsahu, jméno (vypsat

hůlkově), podpis statutárního zástupce, datum a ran'tko organizace, IČ: , DIČ: CZ

registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, bankovní spojení (název a adresa banky) a

číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada dle objednávky.

Jméno, podpig, datum a razítko uveďte M všechny vyznačené ůdaie.

V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel objednávku za uepřijatou.

  

  

  

Ing.

ředite "e i

i v U D,.

na f'- 2 by

CO: odd. 01-21:, Zavos
/95/
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY „anpg4zmxs

ODBOR TECHNICKÉ VYBAVENOSTI

Bomax’t s. r. o.

Ohradní 65

140 00 Praha 4

Obj. č. MHMP I 1547610/ 2014 Vyřizuje/linka Datum
OMI/OBJ/768/10 Č.j. OTV/ 760/2014 _ 1.12.2014

Datschránka

Dodatek č. l

K objednávce projektových prací int. č. OMI/OBJI768/10, kontr. č. K-624-474-370

'ze dne 9.9.2010 pro stavbu č. 41207 Hasičská zbrojnice Libuš

Předmětem dodatku č. l je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500f2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty s účinností od 1.1.2013.

Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení
odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%. Původní 20% sazba uvedené v objednávce se tak

ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoiy

v aktuálním znění.

Celkem 00.013141 _

„ 2 zfiflqm‘:

'1 114320,00R'1s'

.C'ehábéžoPH'j' 151111200 _

, 1 897 900.011 Ki: , i 379 580.00 Kč ;

928 600.00 Kč 135 720,110 Kč '

DPH 21%

1:113an05111; 01111gc nlngdnggk! celkem

Uhrazeno se zdunit.pínéním 11 31.12.2012 '

  

   

   

 
 

 

1.19093 . .. _ . .
DUR

493 900.00 Ka- 98 780.00 KŘ .. ”592 (5219.111; Kč

_DSP - 70% _ 434 700.00 Kč 86 040.00 Kc“ 511 040.0001"
ŽW17111de '7 i 969 300,00 Kč“k ' 203 553.00 Kč 1 kříž1153.00 kč

DSR.: 39% __ _106 300.00 K0 _39 123.00 Kč 225 423,00 _ng
025; 648 01111.00 Kč 136 080.011ch 734 1010.00 Kč:
ALA , , „ , 771350111100 u_c _ „ 211 350.0040; ”102.150.1105;
ÍNuvá celková cena ve vazbě na změnu om 1 097 900,00 Kč 185 720.00 121! 20:5 sssjitfié 2 38771734101“
ztoho: _ , _ ' _ .,
DUR , 493 900,00 K1; ; 90 700.00 „Kč 592 (180.110 Kč
1330- 70% 4_34__ 700,00 Kč , 110 940.00 xf. - 521 640,00 Kč
"DSP - 30% 186 300,00 Kč 39 123.00 1a: 225.429.1111 10:
'DZS 000 000,00 _Kč 136 030,00 Kč 1 784 080,00 Kč
Any 135 000,00 Kč 23 350.003; 163 35000101 -

Ostatiii'u'stanovení objednávky prací, která nejsou tímto dodatkem

beze změny v platnosti.

C0: Oddělení 01 — 2x

C0: Mandatář, ZAVOS, s. r. o.,

Sídlo: Mariánské nám. 2, NO 01 Praha ]

Pracoviště: Vyšehradská Sl, I28 00 Praha 2

tel. 236 004 559, fax 236 007 027

  

výslovně dotčeoá, zůstávají

VIL c

řízením OTV MHMP  




