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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor služeb \‘D

OBJEDNÁVKA č. CES

znéni. V souladu se zákonem í. 89/2012 Sb.3občanky^komk0 'vt^nř ° Zadayfn‘ ^fejných zakázek, v platném 
objednávky zakladá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a mV předpisů> “ ftkceptaci této
realizovat předmět plnéni v požadovaném rozsahu a Obicdna^rznfká D°davaleli lak vzniká povinnost
smluvní odměnu. uojcdnateli vzniká povmnost zaplatit Dodavatel, dohodnutou

OBJ/SLU/01/03/00200/2019
Objednávka je uzavírána

1 Datum vystavenŤT 5.4.2019 Číslo VZ (kiinlnilui s^sk mm^i:
Objednatel: HlňvňíměstoPraha

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

Dodavatel: Eltes s r.o.

sídlo:
sídlo: Poděbradská 186/56 

198 00 Praha 9 
61504513 DIČ: CZ6

IČO: DIČ: 10064581 IČO:kontaktní
osoba: 
tel. spojení' 
fax: 
e-mail:

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

[Název zakázky: Nová radnice : oprava lineárních hlásičů ve 2.a 4.patře

cenové nabídky č. NI01-10010-19 
součástí této objednávky) objednáváme u 
objekt: Nová radnice

iPředmět plnění: Dle Vaší
ze dne 25. 3. 2019 (která je nedílnou

opravu lineárních hlásičů ve 2.a 4.patře,

Cena za předmět plnění bez DPH-

™!“ :“ Podmět plněni celkem s DPH:

Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín plněni: 31.5.2019 
Místo plnění:

33 823,90 Kč

40 927,00 Kč
14 dnů

Nová radnice

hod°0,SoUbťSíid:”1 * Přida“ ™
Platební podmínky:

2. Vystavený daňový doklad Skmíf! spec.fikovany na daňovém dokladu ífaktuře).

3. v°vt0,y °ípodlc § 435 ^íkto Zífuosu ve smyslu zákona c'235/2004 Sb-0 dani z přidaaé
rozpisu položek'dle^jf^OT^ulp'bím'1?niateriá/,8d*1DVal: pfedměI 3 .eis,° objednávky, mfsto a termín plnění včetně 
faktury apod.). P ( atenal- doprava- Prace. pnp. výkaz odpracovaných hodin jako pHloha

4' MSSÍÍSS SfavaS''opravSonE I *2 °bjednávcc- Objednatel oprávněn daňový

Ihůta splatnosti začne plynout od da^^mčra^o^ivenéhod.^^to,doUídu^ktmyob^dMte2,*atnOSl* °

a uhrazena

Další podmínky:
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'' ££££7 í“° S*!** **•* "** 5 *> - <*«*l M. uvedena v centrihi evidenci

3' Že UVeřejnenÍ tět0 objednávky v registru smluv dle zákona

5 Tálo Objednávka Z mÍJTÍ 7 stejn°Pisech- z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.
' a » "fc •**—>’—

Smluvní sankce:
L SES-SS75Í s předáním předmětu plním dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní

Ln^,IV7 f Tá CCny přcdmítU P,néni včcl"í DPH stanovené v této objednávce, a to za každý 
zapoCaty kalendářní den prodleni až do řádného splnínl této povinnosti

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

' Ilavnl móefo PraJ 
Magi .v. i> hl. ni. P 
u jiior služ eb 
jtiivjc^tihova 36/29 
111 21 l'f«íia-l--------

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

ředitelka odboru služeb

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

vJLS&d
Za Dodavatele:

Eltes, s r.o.
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