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DOIi/01/021/001610/2018
objednávka e. 26

OBJEDNÁVKA e. crs

Objccmavka js uzavtrana w smyslu s 27 a $ 3 t zákon, č 134/2U16 $b , o zadav«.n vcfcmych ?.akd?ck. v plainsm 
znčnj V soujjdu ve /akoncm č Í9'2012 Sb. onfan^ký zákoník, vr zněm pozdějších předpis, se akccctao těm 
objednávky zaklad dvoustranný smluvní v/tah mezi Objednat lem a Dodavatelem Dodavatel, tak vzniká poví tm »\ 
realizovat predmfit plném v pozado-anem rozsahu a Objedr.aicli vzniká povinnost zapúuit Dodavateli dohodnutou 
smluvní odměnu

Datum vyslaveni: ■ 6.8.2019 CÍSlO V Z (ijm^slnřníléiriovt)'

Objednatel: Hlavni město Praha 
zastoupené Ing. Ivetou Pekárkovou, 
ředitelkou odboru služeb MHMP 
Mariánské nám. 212 
110 01 Praha 1 
00064581

Dodavatel: EJles s r.o.

sídlo: sídlo Poděbradská 186/56 
198 00 Praha 9
61504513 DIČ. Cfc615045l3ICO: DIČ: CZO 0064581 IČO

kontaktníkontaktní
osoba*

_ te), spojení:
ítlX*
e-mail:

tel spojem.
tax.
e-mail.

[Název zakázky: Nová radnice : dodávka a montáž EPS do místnosti č. 217

' Předmět plnění: !Na základě uzavřeně rámcové dohody ě. DOH'0b;01/000J610/20l8 adic Vaši 
, ceňme nabídky Č.NO101-10019-19 (kteiáje nedílnou součástí teto objednávky) 
objednáváme u Vás dodávku a ntontaž EPS do místnosti č. 217, budova : Nová 

! radnice

Ceoa za předmět plněni bez DPH:
>ce/Ki/tr maxnnaJut a ntpřtkročtlttna a lahrnwe vpiksré naklad'.- 
Dodava/tle -.'uuuoit/né v so/iwttlusti s > tuhzuaip'edmé:u plném)
Cena za předmět plněni celkem s DPH:
/Ctí*1! h)>A* úPim-Ati* ,■ oi/>~ >>iVlIre*. h i»r/ivřř;'i-fe ->ř*nn.>.',\
Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín plnění: 31.S.2019
Misto plnění: Nova radnice

20 544,00 Kč
i

24 859,00 ;Kě

14 dr.ú

i

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb , o dam » přidané 
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisu, vystupuje hJ. m. jako osoba povinná k dani:

Platební pudní ínky:
Oena i.i předmět plném bude účtována Objednateli na základě vystaveného daiiovélio dokladu (faktury) a uhrazena 
bankovním převodem na účet Dodavateie specifikovaný na daňovém dokladu (lakruře)
Vyviavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu znkona i. 235/2004 Sb.. o dam /. přidané 
hodnoty a náležitosti poole §435 občanského zákoníku
Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat předmět a čisln objednávky, místo a termtn plnění včetně 
rozpisu položek dle předmětu plním (materiál, doprava, práce, přtp výkaz odpracovaných hodin jako příloha 
faktury apnd)
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v léto objednávce, je Objednatel opravné ti daňový 
doklad (fakturu) vrátil Dodavateli k opravě/uop lnění. V rakovém případě se přerAí plynuti lltčiiv splatnosti a nova 
lhůta ^platnosti začne plvnou: od data dořečeni opraveného daňového dokladu.''faktury objednateli
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r ■ HLAVNI MÉSrOPKAflA
magistrát hlavního mést a prahy
Odbor služeb

Dalíi podmínky:
Smluvní strany táto objednávky výslovnč souhlaví s rímI.

vede. htavnínt nBtctt, Praho,
předmětu, éiseJne oznaCeru této objednávky, datum jejího podpivu a jqí texl J J

‘ 5 M4Vle^^hmfc'>Uji:^ SkU'!!,“?,: UVfde“ V tól° ob'cdoáv“ za obchodní ,aJem,tví ve Sm)slu
pcctaí.Ík 3 •" SV Jej'Ch “** “ ZVefejn{ni b'z «-»»v=m jakyvltkoí.v dalších

•’• itŽH ‘f f‘JnéVaj\2e UVCřejnSd ,É“ ‘>bic*,“vk> v dle zákona
05k,erychsm,nv- uvrfcj'to'ini ,Schln—‘«*»

4 1a,c objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nich! dva obdrží Objednatel ajeden Dodavat-I
ť, m“jC by\“ín{na neb° P01™ Písemné, a to vpřipadé kmín objednávky {islovaaýrni

aodarky, kterc musí být podepsany obénw smluvními stranami ^
6. Dodavatel ,e povinen doreíil akceptaci této objednávky Objednatel, ohmem, avSak nejpozdéj, do 5 kalendářích 

dnu ode duc výstavem objednávky, jinak tato nabídka na uzavřerd objednávky zaniká.
Smluvní sankce:

i

Při prodleni Dodavatele * předáním přcdmSru pbiloj dle táto objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní 
pokutu ve vySi 0,05 /0 z maximální ceny předmětu plnčni včetně DPH stanovené v této objednáv 
započatý kalendářní den prodleni až do řádného úplném léto povinnosti. ^

2 Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradil na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručeni

I.

cc, a to za každý

v Praze dne:

Za Objednatele:

vedoucí provozního odděleni

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

^1/%,V

Za Dodavatele:
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