
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor investiční 
Odděleni pozemních staveb

R
R

MHM PXPCTFólINPRA

Vin: IJECO PRAHA jls. 
Podbabská 1014/20 
160 00 Praha 6 
dalová schránka: pyjgvki

Váš dopis zn./7e dne: Vyřizuje/tel: 
log. Marek Pěkný

C.y

MHMP 2345093/2019

Sp. zn.:

S-MHMP 2345093/2019

Počet létů/přibh: 3/1 
Daním:

27. 11.2019

45029 Rek. a dost. Promyslového paláce - obj. IN V/OB/1406/19 - 7pn«:ováiu 
harmonogramu postupu prací

Objednávkat. OBJ/INV/21/04/00449/2019 Kontrolní číslo: K19967323068

O njKDVAl Ll/ZAD AV AT FL

ITlavní mé s(u Prahu
Mariánské nám. 2. 
11001 Praha 1

IČO: 00064581 
DIČ4: CZ000645X1

Zastoupeni:
Ve věcech smluvních:
lna Karel Frajer 
řcduel IKVMHMP

Uankovni spojen í: PPI; hajiku il» Praha 
ČVsIu účtu r 20028*51579O8'6000

Ve vicech technických: 
Ing. Marek Pěkný

D O D \V A i 1J rn IOTO VÍTE I. 
\P0 DfcTOHUm
Pod babská 11)14-20 
Íň0 1)0 Praha 6

1(0:
nrf:

Zapsán/Ke giitrován u:
Spi* macka:

60192280 
CZMlt 93280 
M éstskéhy souduv ťrare 
IJ 2T68

u.s.

/a vloupe ný:
Ing. Lubor Hoďántk M BA 
p ředseda pf edauvoris i va

Československa obchodní 
banka, as
2689681/030(1

Bankovní spojení:

Číslo úteu:

Objedvávúmc u vis poskytnuti prací ?a návleihijících podmínek:

I. Předmět plnění:
1. č ís lo a núev stavby: 45029 Rek a dost. Průmyslového paláa
2. Specifikace inu»»h předmětu plněni:
/.pracováníham-wgramu postupujiavebníehpnitih platcbntliokalojidářc projiavtni0 45029 Ruk. hdosl 
PrúmysJovcho paláce Harmonogram bude mfcv/dán 2x v lušiénc podobě i I* dektroniekv na (7) v niuvrcncm 
formám .\l* . doc^x). jpod / a zároveň v uzavřeném fonnáiu pdi

Sídlo Mariánské nam. 2-Z 110 01 Praha I 
PracmBié VjSchtadska 2075--51. 128 00 Praha 2 
Korlaklní centrum. 12 444. lat 236 00? 102 
E-mail. ' -

i JUu/nu.cky |OdM*2’ 11 ^Ji-
• a1.1it.al

v j.i *0.Ital‘Oblitu 
nuw g. ^ $ lujtw :i u<n.j> n

1/3 ID Db: 48ía97h41 1



IL Doba plnění
OJ zveřejněni objednávky v re 

<m)uv. uveřejňování těch!o smluv a o registru smluv u ráva/kůnad Sfl.(NHI,-KÍ bez DMI (platnost nastává dnem 
podp isu ,.1'otvrzcni o p fijet i objednávky " a účinnost nast av i Jnon kdy je zaregist rováno v KS M V CR)

gistru smluv dle zák é. 341)^201^ Sh. o zvláštních podmínkách účinnosti nčklaydí

do: [tl | 2020

IIL Cent

Celková cenu /a předmětné práu: je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální

98 500,00 K<t 
20 ©85,00 Kč 

1 1 9 1 85,00 Kč

Základní cena 
DPH 2 1 % 

Oens včetná DPH

IV. Platební podmínky
] áktura daňový doklad bude vy stavena ve dvojím vy botovenipospjnčm poskytnutí předmětu objednávky na 
?ákladě I’ rotokolu o předáni* přev/et í předmětu objednávky, jebu/ originál uvedením jména a podpisu 
předávajícího a přcjimajiciho bude přikvienu fakluty

Dc" uikuteůjěn! zdaiitclncho plnění budu den podpisu ..Protokolu*'.

Cenu uhráli objednatel dodavateli na záklalě faktury daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím 
vvhotoveni u odeslána na adresu Hlavní místo Praha, Mariánské nim. 2, HO 00 Praha I. Fakturu je možné 
doměit í osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám.í. Praha I, priji Jungman nova 35/29, 
Praha I.

Splatnost faktury Činí 3(1 dm od doručení oh|cdnai«li Terminem úhrady se roním í tlen tnlpisu platby z účtu 
objednatele

Faktura musí ohrahnvat veškeré náležitostí tUAnvéhn dnkladu ve smyslu rákuna é. 235/2UU4 Sb. ve zněni 
pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsah iivut tyto údaje:

• údaje objednat clc/zadavatclu, sídlo. lč\>,l)lC
- údaje dodavatcl^zboiovitcle, sídlo. IČ'L>. L>)C'
- ííslo a název stavby, popf.éiskvj název etapy
• evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele'/hoinvitele 
-datum vy staveni daňového dokladu
- datum uskutečněni2damtclncho plněni
- rozsahu předmět fakturovaného plněni
- či&lo objednávky
• kontrolní ěíslo<vy/načené shora na objednávce)
• fakturovanou částku ve složeni základní ccn& Dl'II a uzná celkem
- zapiš v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, uj.)
• razítkoa podp>s oprúvnunéo.sobv, stvrzující oprávnénnsl. fonnálm a věcnou správnost faktury

\. Smluvní sankce

Noodevzda-li dodavatel/? hotovit cl řádné provedené plnění. uje se uhradil objednateli smluv ní pokutu
dohodnutou na I % ze základní ceny služeb za každý započaty den prodleni.

Tain dohoda o s mluv ni p okul é nevy lučuje pov innost dodav at elc/zhuiovitele uhradit obfcdnatehV adavaiel i škodu, 
klení vznikne v souvisloshs nesplněním jetu> závazků vy plývajkivh /e smluvního t z tahu

VI, ftcšenívpurú
Obě smluvní sirnny se/uvazuji ředit veškeré spory, vyplývající ze závazku i«to objednávky, především dohodou
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Vil. /Óvére£ná uslanovmt

Taio objednávka je popiskou, kteří musi býl přijala bez ihyieinéhn odkladu od dorukni r)odav*clv7.boioviteli 
Objednal ck7adavaicl Ujmo ve smyslu ust. J 1740 odst 3 zákonač 89.'70t2 Sb. vylučuje přijeli < cl o objednávky * 
dodaikesn nebo odchy Ikou.

Cřijctí ičto objednávky polvrďie písemní lak. jak jc uvede™ v příkřeicto objednávky 1,l)mvr?coi přijctíobicdnávky" 
aloio„Poivrveni* doručí c Objedraicli

V71ahy neupravené loui o objednávkou seřídí obecní zavány h» předpisy.

'/.i i>bjcdnaie'le'

Jn#, Karel Prajer

ledu cl odboru mvuviičnihi>

MagislráiuliluvnOm mésiaPrahv 
pfK/epsáfio elekírtm<ck\

1*WI oba: Poiv r^eni p řijcu objednávky
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y

Odbor Investiční MHMP 
Mgr. Darina Danielová 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha I

Potvrzení přijetí objedonvky 
S-MHMP 2345093/20 i 9

Potvrzujeme tímto pryetí Vaší objednávky i OBJ/fNV/21/04/00449/2019 k veřeiné 
rozsahu č 1NV/OB/1406/I9 ze dne 27 n. 2019 na stavbu. * vcrej,íč

i. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce

Celková ceoa za p/edmČlné práce bez DPH: 98.500.- KČ

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků 
provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

VPtí DECO PRAHA 
Pudbabská 1014/20,160 00 Praha 6 
60193280
C260193280 registrovaný dle §94 zákona č 
235/2004 Sb. v pl. znění
41 S& €6 OOOLs/SSOO ZA/FFŽ/ČE/J -
bank , a. s. '
'"*• Lubor Hoí-ínek, MBA, př«diri. přrfstavMa,,

ukázce malého

odchylek. Přijetí objednávkya

Jméno/Firma:
Sídlo; a.s.

JC:
DIČ

Bankovní spojení:

Jmcno zástupce/člena statutárního orgánu*

/ /. *V.... dne......;.

ing. Lubor Hoďánek MBA 
předseda představenstva

Podol s

Interně pro pracovníky MHMP«INV:

Originál: Ing Hana Prokopová Nesrstovi, odd. 01 
bez DPH.

Kopie: liig Marek Pčkný

s datexn registre » závazků nad SO.OOU,- Kč

Objednávka byla tu registrovánu vRS MVČR dne
pod JD smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v R.S MVČK
4/4


