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H1.AVNT MĚSTO PRAHA
MAG1S TRÁ1 HLAVNÍHO MĚSTA PRAKY
Odbor SAP

Í1HMPP$9@S7DI

OBJEDNÁVKA OBJ/1AP/Jl/04/00100/2019č.CES

Objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákcoa 6 )34/20lň Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném 
zněni. V souladu se zákonem č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněoí pozdějších předpisů, se akceptaci této 
objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mez: Ob]ednatelem e. Dodavatelem. Dodavších tak vzniká 
povinnost realizovat předmět plněni v požadovaném rozsahu s Objednateli vmiká povinnost zaplatit Dodavateli 
dohodnutou smluvní odměnu.

[ Datum vystaveni. Číslo VZ {hmrvtoi/sy&éxcvé): [22.8.2019
i

Objednatd: Usviai mláto Prste 
Odbor IníorKnatícIrýnh aptífcsd 
znstoupeooé log. Davidem Voirifičkem, 
Pověřeným ředitelem odboru IA1P
mmip
MsriáosRé mám. 2/2
110 01 Praha 1
0W64S8S

Dodavatel: T-MAPYspoí.sr-Cv

sídlo:sídlo: ŠpiGálslká 550
500 03 (Sjedeš: Králové
47451084 DIČ: CZ47451084IČO: DIČ: CZ0006458U jičq

! kontaktní I
osoba: I
tel. spojení: ji
fax: i

le-maii: i|

kontakmi 
1 osoba: 
tel. spojení: 

■ fax: 
e-mail:

Název ukázky: I Rozáířens aplikace T-WIST ENZZ

Předmět pinlaii; Rozšíření funkcionalit aplikace T-WIST ENZZ o nové funkcionality týkající se 
přenosu příloh do NRPZS a kontrolu duplicity IČO.

Cena mb předmět plloloi bez IffPlflí:
(čertaJe maeimúJní o ncpřeiročttclná a lahrmyú veškeré nóJdúay 
Dodavmele vynaložené v souvislosti s realizacipředmětu plnění)
Cena n předmět plnění celkem * DPH:
(DPH bude účtována podle platných právních předpisů)
Splatnost daňového dokládá (faktury) minimálně: 
Termín plněni:
Místo plnění:

80 000,- Ki

96 800,- Kí

i 21 dni
do 31.10.2019
MHMP

Pro účely režimu pfeoeseDé daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
s přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, vystupuje hl. m. jako osoba povinná k dani:

Platební podmíAky:
1. Cena za předmět plněn! bude účtována Objednateli úd záklídě vystaveného daňového dokladu (faktory) a 

uhrazena bankovním převodem na účel Dodavatele specifikovaný na datlovém dokladu (faktuře).
2. Vyslaveny daňový doklad (faktura) musí obsahovat náíeritosr ve smyslu zákona č 235/2004 Sb., o daní 

z přidané hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského zákoníku
3. Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahoval předmět a čisto objednávky, místo a termín plněni 

včetně rozpisu položek dle předmětu plněni i materiál, doprava, práce, příp. výkaz odpracovaných hodin jako 
příloha faktury apod).

4. V případě, že faktura nebude obsahoval náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový 
doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravťdopínřol V lakovém případě se přeruší plynutí lhůíy splatnosti a 
nová lhůts splatnosti začne plynout od data doručeni opraveného daňového dokladu/faktury objednateli.

JSaiSí podooInky:

Ano
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MAGISTRÁT HLAVNÍHO M|,Si/ ;!(M fiY
Odbut

1 Smluvní sírany Ido objednávky výslovní .onnkiM s mn >by 'atc ubiodiMvka hyb uvedena v ccmjafnt evidenci 
smluv (CHS: vedení h!ovjíi-n městem Pmbou Mru: :o "efeidí yi>rupi,'i ^ která obsahuje údaic o íqich 
účastnicích, pícdmOu, číselní ozn;uY'» telí* objí^lcnvky ibium jit,<> jnxlpisi: n jei) teid.

2 ^rtiíuvn: strany p«>ht<usu|l, ze $k jiter nujii uvedete: «tělo obicdi?ú'-vC nepovolili /a obchodní tajemství vc smyslu 
5 501 občanského ittkonikv j \i!»*|; volení k icitch U7Jri a ?.veřci«čni bez stanoveid jakýchkoliv dalších 
podmjnck

?> Smluvní .irany ;cto nbjrdna-ky •ns.ovMf s^nndv.i:' yt nuořvmím Hh<> '.bredrrňvkv v nevíru smluv dle zákona 
C Sb ■' :-vljXiiU'<H iiOdr;nnk.:<;b i.mroostj uřkteivcn smluv, m*le pováto iíyli'0 smluv „ o reaistm
smluv (znken o rcj.mcrv sn»;uv' zapsu lu. m l^aon.

4 Tato objednávku v' vbo rovnic ve Iřeib stejnopisech mu h? dvn obdrii Obicdnnícf a jeden Podavme I
5 ; ,it<* objednávku tnú>e být míněna nebo zri^cnc pou/c písemní n to v případe 'měn objcfltMVky íisíovamími 

dodalkv. které musí bvr nohepsánv chčira 'miynini' stranami
iNnbvaie1 ;e oto-mm uuimau .ih•»'•!>:«, <řn, oojuitsvrvkv :>bjedi«aL'b obratem. avšak nejpo/dějt dc .5 
kalen dítíntch cnú fx!<: dne > vs';iv: n nbn-buivky. jicaL iam oai>»dk;i n,i n/,*vfvm obieetiiAvkv zamkli 

Ssntimi* \tiikc ■;
i !’r< pfod|cm ÍJoťia zaselo •. nrol.binr: ptvlmíiu oknu. <■:<• teto oiviedtMvky zaplatí Uoosvdtci Ohicdnaiell smluvní 

pokutu ve '-ý’i !),•»> % /ma*mulin pdOmiM:i plněn; včelu* I1RÍ-1 si„tKtver(tí v iel<> objednávce. ? lo ». 
každý z.spní.ijý kalendám: den pr^ilem ažen tudníbe solném teto povnnoui 
i Nula vato i ic povinen smluvní r-okiUn id'rodit :m v\/vu Ohiadnalcle do v dnú jojibo dnTučri'i

*

Příloha: Nabídku royšiícnt ru>iik3:;d 1 • Vy/.'/, ncc- ívíaíjistr*' bt nvsu; :‘nih\

v Praze dru*. n 1? ?(iis
Za Objednatele:

Ing. David VorIKek
l1 ověřeny ředitel orii.oib SAP MHMP

T>íKÍnvcitU aksCjnQie iu<‘> «*bifd"'!vk': \ plnom 'ť-sobv' a
T - r-1ii\ •^ A*V R?n*/e dne.
500 03 
Tel.: 458

Za Dodavatele:
li>g- Milan Novotný

jednáte!

Potvrzeni oHiwtnžvkv nám aaHete /.pět na adresu: Jiinpmannova 3S/29.111 21 Praha 1. datovou
^hránb^n nobn na e-mail? infaelruj nraha gii
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