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MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor služeb
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OBJEDNÁVKA č.ces OBJ/SL U/Ol/Q3/00Q92/2019

objednávky zaklada dvoustranný smluvní vztah mezi Obierlmt i > ’ ^nV P°zdeJSlcfl předpisů, se akceptací této 
realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a Doc!ava,eli ,ak vzniká povinnost
smluvní odměnu. Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou

Objednávka je uzavírána 
znění. V souladu

[Datum vystavení: 13.2.2019 Číslo VZ (kontrolni/svs-témnvý)- □Objednatel: Hlavní město Praha Dodavatel: El tes s r.o.zastoupené íng. Ivetou Pekárkovou, 
ředitelkou odboru služeb MHMP 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha I 
00064581 DIČ:

sídio:
sídlo: Poděbradská 186/56 

198 00 Praha 9 
61504513 DIČ: CZ615I

IČO:
IČO:*0064581

kontaktní
osoba: 
tel. spojení:

kontaktní
osoba: 
tel. spojení:fax:
fax:e-mail:
e-mail:

Název zakázky: | Škodův palác : servisní zásahy vyvolávacího
systémů

Předmět plnění: Dle Vaší cenové nabídky Č.N0101-10013

Cena za předmět plnění bez DPH:
(cena Je maximální a nepřekročitelná a -ohrnuje veškeré náklady 
Dodavatele vyňal,á;w v souvislosti s reali-(ldpředmětu plnění)
Cena za předmět plnění celkem s DPH:
'DPH hadu úětnvňnn nodlr nlatnvrl, nrávmeh mWwJI

Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín plnění:
Místo plnění:

13 313,40 Kč

16 110,00 Kč
14 dnů28.2.2019 

Škodův palác 4

Platební podmínky:

4' doklad^/aktund vrátit T°™ ™!CŽfS,i UVedené v tét0 objednávce, je Objednatel oprávněn daňový

i

Další podmínky:
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Ji 1. Smluvní slrany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v centrální evidenci 
smluv (CĚS) vedene hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnicích 
předmětu, čiselne označeni této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v léto objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
podmínek anSkCh° Zak°mkU 3 udčlu-’í SV°Jení kJe-íich uži,í a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších

3- ;S,"'Ur‘fcacly tó'° °b-iednávky výslovně Sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona 
C. J4U/7UI5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

4. Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž, dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.
5. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, 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 

dnu ode dne vystaveni objednávky, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.
Smluvní sankce:

1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v této objednávce, a to za každý 
započatý kalendářní den prodlení až do řádného splněni této povinnosti.

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

'llavní míteto P 
Magi urát hl. ni
Odbor sltfžw’0 I 
Junsmarmova 35/2
111 .... i

1 5 -02- 2019V Praze dne:

Za Objednatele:

ei odboru siužel

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

/W 'J c^)/^dne: /

Za Dodavatele:
es, s.r.o.

'VC -»• q
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