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LAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
pbor služeb

OBJEDNÁVKA DOH/Ol/021/001610/2018
Objednávka je uzavírána ve smyslu $ 27 a 8 31 -u '-----------^í^jednáyl^l^__^
zněm. V souladu Se zákonem / 89/2012134/2016 Sb- 0 udávání veřejných zakázek, vm , •

č. CES

fuatum vystavení: f
21.3.2019 Číslo VZ (kontrolní/systémové):

uodavatel: [Eltess
Z]Objednatel: I Hlavní město Praha

zastoupené log. Ivetou Pekárkovou, 
ředitelkou odboru služeb MHMP 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1 
00064581

r.o.

sídlo:
sídlo: Poděbradská 186/56 

198 00 Praha 9
61504513 DIČ: CZ6IS04SH

IČO: DIČ: C: IČO:'64581kontaktní 
osoba: 
tel. spojení:

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

) Název zakázky:
Testovací ABI pro IDM MTfiVlP

Pí'“,mř' Pl"“"
_____________ __ objednáváme u Vás testovací ABI pro M MM?01* S°UCaStl ^ 0bjednávky>

Cena za předmět plnění bez DPH-
(ceyje matímáMa mpřeb-oíitelná a zahrnuje lkifíath.
Dodavatele vynahiené v souvislosti s realizaci êdmětu plrtMl
^e“f za Předmět plnění celkem s DPH:

nw1,c n,/’,n*'h n"ivn!rh "*"*"'■**>Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně:
Termín plnění: 30.4.2019 
Místo plnění: MHMP

14 400,00 Kč

17 424,00 Kč
14 dnů

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle S 92a zákona č 
odnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystupuje hl.

Platební podmínky:

■ ” SmySlU ^ č- 2™2m S»- ° * pfitoí

4 stířrvSS vfr®v “? tiniv“’* obj'd“*d
1M„ splatnosti »íno plynou, «, data dom&nf opraveného * °°*

235/2004 Sb., o dani s přidané 
m. jako osoba povinná k dani: ne

I.
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor služeb PID

Další podmínky:
i.

uvedena v centrální evidenci
nřwi_.h, .... .. , , ou> která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících,předmětu, čiselne označeni teto objednávky, datum jejího podpisu a její text.
Z$£na£aaU!0ÍÍS',1\Í* SkUC!č,n0StÍ Uvedené v tétó objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení kjejich užití 
podmínek.

3‘ ,ét° S'ednfvkyvýslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona
;•,, 0/2015 Sb ’ ° zvlaStmch 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. 1 ato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, 

dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nejpozději do 5 kalendářních 

dnů ode dne vystavení 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 splnění této povinnosti.

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

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších

í. '•

to v případě změn objednávky číslovanýmia

25 -03- 2019V Praze dne: ' ;iavnl mňsfcFrn.M 
Máci iir j' hl, m. Praný 
Odbor stužeii
.lurvcmsmiovt* Zbua
Ml 21 Pmh;. w

Za Objednatele:

ředitelka odboru služeb

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

dnt:o£ ^V

Za Dodavatele:
!r.o.v
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