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OBJEDNÁVKA č.: 2019/0517/OTSMI-OSÚ
Objednatel: 			
Městská část Praha 3 
Odbor technické správy majetku a investic
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85  Praha 3	
Dodavatel:	
HISYS spol. s r.o.
IČ:28539966
Pod pramenem 1633/3
Praha 4-Nusle
140 00  Praha 4
Předmět objednávky: 
Objednávám u vás technické zajištění voleb do evropského parlamentu, které se budou konat v květnu a to ve dnech 24. a 25.5. 2019

 Jedná se o technické zajištění voleb.

1)	Před volbami - urny
a.	Vyčištění uren
b.	Odstranění nečistot z uren 
c.	Případná oprava uren
d.	Uren je celkem 104 ks malých a 70 ks velkých
2)	Před volbami – zástěny
a.	Vyčištění a renovace zástěn
b.	Oprava rozkládacího systému zástěn
c.	Případné přečalounění 
d.	Jedná se o 104 kusů zástěn 
3)	Volby 
a.	Rozmístění uren a zástěn do tříd v určených základních školách včetně přesunu školních lavic
b.	Příprava volebních místností 
c.	Vytvoření a umístění orientačního systému 
d.	Stálý servis během volebních víkendů 
e.	Asistent obyvatelům MČ v budopvách škol ( komunikace s komisemi, pro vyslání mobilní urny) 
f.	Úklid volebních místností včetně uvedení do původního stavu. 
g.	Jedná se o technické zajištění celkem 52 volebních okrsků
h.	Úklid tříd do původního stavu, včetně rozmístění lavic

Plus nanadále požadavky nutné pro bezchybný chod voleb.

Čas (termín) plnění: 31.05.2019
Cena plnění (bez DPH): 195 000,00 Kč
Cena plnění (s DPH): 235 950,00 Kč
Obecné smluvní podmínky:
1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu objednávky.
2) Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení. Je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoli dodatkem či odchylkou ve smyslu §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3) Přijetí této objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.
Fakturační údaje: 
na faktuře dodavatel vždy uvede celé označení objednávky č.:2019/0517/OTSMI-OSÚ
Odběratel: 	Městská část Praha 3	
	Havlíčkovo nám. 700/9	
	130 85  Praha 3	
	IČ:00063517, DIČ:CZ00063517
Dodavatel: 	firma/název fyzické osoby, sídlo
	IČ, DIČ
	plátce/neplátce DPH
	úplný údaj o registraci/zápisu
V Praze dne 15.05.2019
Ing. Martin Kadlec
vedoucí odboru technické správy majetku a investic

razítko, podpis
Vyřizuje: Jakub Zrzavý, 222116285
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 3, č.ú. 27-2000781379/0800


