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DOII/01/021/001610/2018 
objednávka c. 2~OBJEDNÁVKA č CES

Obiednévka jc uzanrana ve sroysiu $ 2° a ^ 31 zákona t 134/2016 Sb,o zadáveni veřejných zakázek, v plamem 
zněni V souladu se zákonem č. S9.-2012 Sb, občansky zákoník, ve znění pozdějiich předpisů, se akceptací této 
obiednávky zakládá dv míst ranný smluvní vztah mezi Obiednatelem c Dodavatelem. Dodavateli id.cv/mka povinnost 
realizovat předmět plněni v požadovaném rozsahu a Objednateli ./nika povinnost zaplatit Dodav.neh dohodnutou 
smluvní odměnu

' Datum výstavem1 j Číslo V? (kountlnuiVUKmovty j6.8.2019

Dodavatel: Eltes s r.o.. Objednatel: Hlavní město Praha 
žastoupené Ing. Ivetou Pekárkovou, 
ředitelkou odboru slu/eb IVfHMP 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1 
00064581 DIČ CZOOIJ64SK1 IČO:

sídlo; Stello: | Poděbradská 186/56 
1198 00 Praha 9
161504513 DIČ: CZ61504513 'ICO:

kontakt ní
osoba
tel spoj tmi
fax:
e-mail.

kontakt tii 
osoba. 
le|. spojení: 
fax:

! e-mail

Název zakázky: Buxiness centrum Vyšehrad : zabezpečeni racku DC04

Předmět plněni. Nu zaxJadč uzavřené rámcoví* dohody t DOH/OI /01 ■'OOú 1610/201S a dle Vaš) 
cenové nabídky č.NO 101 • 10024-ID (která ie nedílnou součásti teto objednávky) 
objednáváme u Vás zabezpečení racku DC04, budova . Business centrum Vyšehrad

j

Cena za předmět plněni bez DPH:
{Cťtitjt maximální <i Kepřpkrtvvfrlnc g zahrnuté vei^eri laklad* 
OiXJcvaíele '•ynolozeaé v it,uvisit>*i: < realizaci předotéíu o!není)
Cena za předmět plněni celkem s DPH:
lllPH ><t'!>!•• tií-ttrr* b A

Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín plněni:

Míslu plněni:

11030,00 Kč

13 347,00 Kč

14 dmi
31 8 2019
Business centrum Vyšehrad

Pro účely režimu přenesene daňově povicirwsii dle § 92a zákona Č. 235/2004 Sb.. o dam s přidanč
hodnoty, vc /nčnť pozdějších předpisů, vystupuje hl. m jako osoba povinna k dani'

Platební podmínky:
1 Cena za předmět plněni bude učtovana Objednateli na základě vyataveněho daňového dokiadu (faktucv) d ubi azena 

bankovním převodem na účet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře).
2 V ystaveny daňový* dokj ad < fa ktura) m usí obsahovat na Jež i tost i ve smyslu zákon* Č 23 5/2 004 Sb. o dar. 17 přidané 

hodnoty a náležitosti podle i 435 občanského zákoníku.
3 Vystavenvdaňový doklad (faktura) bude dále obsahovat předmět ač bio objednávky, místo a termín plněni včetně 

rozpisu položek dle předmětu plnění (tiwterial. doprava, práce. prip. výkaz odpracovaných hodu: iako příloha 
faktury apod )

4 V případě že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedene v teto obicdnávee, je Objednatel oprávněn oanovy 
doklad (fakturu) mm Dodavateli k npravě/doplnění V takovém případě se přeruší plynuti lltuty splatnost 
Ihúta splatnosti začne plynout od data doručení opraveného daňového dokladu/faktury objednatel:.
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I HLAVNI ML STO PRAHA
MAGISTRAí HLAVNÍHO MÉSIA PRAH*
Odbor služeb
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Další podmínky:
1 Smluvní sírany teto objednávky výslovní souhlasí s linn aby tato objednávka byla uvedena v centra in. evidenci 

smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je vsfemé přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnících, 
pfedrr.čtu, Cisclnc označeni teto objednávky, datum jejího podpisu ajeji text.

2 Smluvní stian v prohlašují, že skutečnosti uveden? v této objednávce nepovažují zz oochodní tajemství ve s:r.y$)u 
$ 5C4 občanského zákoníku a uděluji s.oleni kiejieh užití a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek

3 Smluvní strany teto onjednavky výslovné sjednávají, ž« uvercioěm teto objednávky v registru smluv JI? zákona 
t 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nčkterých smluv uveřejňovaní ičthtosm.uva o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí hj m Praha.

4 Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z tuclii dva obdrží Objednatel a jedsn Dodavatel
5. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze piactnnř, a io v případě změn objednávky číslovanými 

dodalkv, kiere musí být podepsány oběma smluvními stranami.
6 Dodavatel [e povinen doručil akceptaci této objednávky Objednateli obratem, aviak ne i později do 5 kalendářních 

dnú ode dne vyslaveni objednávky, jmak lato nabídka na u/.avřgni objednávky zaniká.

Smluvní sankce:
l. Při prodlení Dodavatele s předaním přeilméru plném dle léto objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z maximální ceny předmétu plném včetně DPH stanovené v teto objednávce, u to /a každý 
započaly kalendami den prodlení až do řádného splněn: této povinnost'
Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhladit na výzvu Objedná lei c dt> 5 dnu od jejího doručení
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V Praze dne.

Za Ob jedemtek>:

vedoucí provozního odděleni

Dodavatel akceptuje luto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V...................dne:

c—
Za Dodavatele:

EltesVs.r.u.
i
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