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II iHLAVNi MĚSTO PRAHA 
MAGISTRA*!* HLAVNÍHO MĚSTA PKMlY 
Odbor služeb

OBJ/SLU/01 /03/00425/2019OBJKDNÁVKA C CfcS

Obicdoávka je uzavírka ve srovblu b 2T ^ ^ TI zakuna i ) 34/20; 6 Sb . o zaduv ani veřejných zakázek, v plamem 
zřeni. V souladu se zákonem C 89-*2iH2 Sb občanský zvoník, vc zněni pozdících předpisů, se akceptaci teto 
ooiednovkv skládá dvoustranu v smluvní vzíahmezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavaceli tak v zrnka povinnost 
realizovat předmět plném v pu^dova:,«m rozvahu u Objednatel, vzniku povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou 
smluvní odměnu

ÍÍSlO V Z <h-,nt''Ci«l svstinwvey12.8.2019Datum vystaveni*
Dodavatel: I Fltes s i.o.I Objednatel: Hlavní mčslo Praha

zastoupené Ing. Ivetou Pekárkovou, 
ředitelkou odboru služeb MHMP 

; Mariánské nám, 2/2 
110 01 Praha l
00064581 DIČ: CZ00064581

Poděbradská 186/56 
198 00 Praha 9

161504513 DIČ: C/61504513

; sídlysídlo'

IČO:ICO'
kontaktní
osoba:
tel spojení:
tax:
e-mail.

kontaktní
osoba:
Lei. spojení*
*a\:
e-mail*

Nová radnice : zabezpečení oken v kanceláři Č. 120,119Název zakázky:

[předmět "plněni: 1 DleVaši cenové nabídky č. N101-10025-19 ze dne 16.7.2019 (která jc nedílnou součástí 
léto ob;cdnávky) objednáváme u Vás zabezpečení oken v kanceláři i 120.J9,

i budova Nová radnice

Cena za předmět plněni bez DPH:
íc.em)t nws<mQiv'\ rr rttpřekrválelm a zahrnu)* \tíkc^t náklady 
DoaavQtoU wnoivicnt v souvníosr,»•vshzaciplťdmitu plněno
Cena za předmět plueni celkem s DPH:
,/) ptf I, ,,/ia řuntvH* nlfuui' h
Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín plnění:
Místo plněni:

13 588,40 Kě

16 442,00 kč

u dnů i

31 8. 2019
Nová radnice

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 2351004 Sb., o dam s přidáno 
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisu, vystupuje hl m. jako osoba povinna k dani'

Platební podmínky:
1 Cena za pře drně t p lnění bude účtovaná Objednáte li na žákladě vystaveného daň ovcho dokladu (iaktury J a uhrazena 

bankovním převodem na učet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře)
2 Vystavený daň nvý doklad (faktura) musí obsahovat ná ležitoso vc smyslu ?akona č. 23 5/2 004 S b od ani 7 pada i.e 

hodnoty a náležitosti podle §435 občanského zákoníku.
~ Vystaveny daňový doklao (faktura) bude déle obsahovat předmět a číslo objednávky, místo a termín plně

rozpisu položek dle předmětu plnění (materiál doprava, prače, příp. výkaz odpracovaných liodm jako příloha 
faktury apod.).

4. V případě, že
doklad (fakturu) vrátit Dodavateli kopraví/doplnčni. V takovém případě se přeruií plynuli Ihuty splatno»u 
lliuta sp kámošů začne plynout od daia doručeni opraveného daňového dokladu-Trikcury objednateli

ne

m včetně

faktura nebu.de nbsanovji náležitostí uvedené v téco objednávce, je Objednatel oprávněn danovv
a nova

Další podmínky:

S:ranka I / 2

n.
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAG1S PRÁT HLAVNÍHO MĚST A PRAHY
Odb^r služeb
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l. Smluvní strany teto objednávky výslovné souhlasí s tím aby tato objednávka byla uveden* v veni.jliu evidenci 

smluv {C ES) vcocne hlavním městem Prahou, která .,e veřejné příscupná a která obsahu \* údaje o jejich účastnicích, 
předmětu, číselné označení teto objednávky, datum jejího podpisu a je,i lexi.

2 Smluvní sírany prohlašuji. že skutečnosti uvedene v tělo objednávce nepovažuji za obchodní tajem smí ve smyslu 
$ 504 občanského zákoníku a udéluji svolení k jejich uřiď a /veřejném bez stanovení lakyclikmiv dalších 
podmínek.

3 Smluvní sírany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejněni této objednávky v regisiru smluv dle zakona 
č. 340T C15 S bn zvláštních podm i okách účmnos o nřkicry e h smi uv. u veřejňo vání lěc bio smluv a o rcgi siru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí Id. m Praha

4. Taio objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nic liž dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel
5. Tato objednávka můře být měněna nebo zrušena pouzv písemně, a tu v případě /měn objednávky čísl ovánými 

dodatky, ktere musí být podepsany oběma smluvními stranami.
6. Dodavatel je povinen doručit akccpiaci teto objednávky Objednateli obraiem, av$ak nejpozdčji do 5 kalendářních 

dnú ode dne vystaveni objednávky, jinak lato nabídka na uzavřeni objednávky zanika.
Smluvní sankce:

1, Při prodlení Dodavatele s předanim předméni plnění dle léto objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní 
pokutu ve vvli 0,05 % z maximální ceny předmětu plném včetně DPH stanoveno v této objednávce, a to u k^/dy 
2a|>očatý kalendářní den prodlení až do řádného splněni četo povinnosti

2 Dooavatel je povinen smluvní pokutu uhradil na vyzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručeni.
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V Praze dne: 1 hir

-1 iKT b
1*1Za Objednatele: « r

roba ic

ředitelka odboru služeb

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

,, jV /..... ......dne: i

Za Dodavatele:
F.ltes, s r.o-

s!(
r

(

i

>

i

.
!

Stránka 2 z 2

5


