
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

^SRiTHLAVNÍH0MÉSTAPRAH^

OBJEDNÁVKA D°H/Ol/021/001610/20Í8
objednávka č ?n

e. ces

Datum vystavení: | 5.4.2019 jjs[o VZ (kimvinf sn,
ObjednatěÍ7THÍavnímě8t^Praha

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

Dodavatel: I Eltes s r.o.

sídlo:
sídlo: Poděbradská 186/56 

198 00 Praha 9 
61504513 DIČ: n

IČO: DIČ: '0064581 IČO:kontaktní
osoba: 
tel. spojení: 
fax: 
e-mail:

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

_______ ______Uter^:“rrne,,ta- V2ájemné zastupitelnosti dohledových

Předmět plnění:

SSÍSrašŠŠŠXÍŠŠiw55*5 — v«objednávky) objednáváme u Vás zpracování nmfh nedílnou součásti této

Cena za předmět plnění bez DPH-

platnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
lermin plněni: 31.5.2019 

Místo plnění:

43 200,00 Kč

52 272,00 Ke

14 dnů
Praha

SS.SSSSSSE--S-.™ ne

,va,nÍladÍ7SlJIVC[UÍ,,° dartového úkladu (faktury) a uhrazena

4

osli a nová
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pUU3| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

lití LA™HoMÉsrAp™y !' i n

DalSi podmínky:

™iuv (CES) vedené Umtamá.to°p”Luteá i ,5' 5 °bjed“vkl1 •«■*«• » mMW evidcnc,

S 504 obé,Sto Sfliu “““.SrkíeS0!^^^“ “J"“,VÍ ” ™5S|“
podmínek. 1 ' kjejlch užitI a zvcfcJnen' bez stanovení jakýchkoliv dalších
č.?40^0l7sT^ uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona

(zákon o registru smluv) "Sk'eryCh Sm,UV’ UVeřejftování «ch.o smluv a o registru smluv
5. X $£2£ LtSX^eío8tŠřř 2 ^ <*— ■ ^ Udáváte!

dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními smaLm^ ’ “ * V Zmřn objednavk>' Číslovanými

Smluvní sankce:
pokutu ve Výši 0.05 % z maSliTcíny JfednSu plnění'‘včetně DPH^m D°davateI °bjudnaIeli smluvní
započatý kalendami den prodleni až do řádného splněni této povimoSi " °bjednávCe' a t0 23 každý

2. Dodavatel je povmen smluvní pokutu úhrad,, na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.

1.

ilrtvrii moříc Fr
M«í!i (Ti.
Odjiur :il,iřoj
'<j'«jin4MVWu«J5í2d
O i 21 Praha 1

V Praze dne: 1 7 -04- 2019
Za Objednatele;

ině]

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V ./?.#>%lne: /f/^ L, yf

Za Dodavatele;

Eltes, s'řá>;
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