
HLAVNI MFSTO PRAHA 
MAGISTRÁT H1 AVN) I iO MLS IA PRAHY 
Odbor hospodaření s majetkem

MHMPP08KVZOL

Stejnopis C.

OBJEDNÁVKA OBJ/35/03/008243/2019i. CES

Objednávka je uzavírána ve smyslu § 2? a § 31 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávám veřejných zakázek, v platném 
zněni, V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějlícli předpisů, se akceptaci této 
objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 
realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatil Dodavatel) dohodnutou 
smluvní odměnu.

Datum vystaveni: 28.11.2019 díslo VZ (koniroim .systémové)'

Dodavatel: Veolia Eocrgie CR, a.s.
zastoupené Ing. Josefem

K29015063019

Objednatel: | Hlavni město Praha
zastoupené ing. Janem Rakem, 
ředitelem odboru hospodaření s 
majetkem 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1 
00064581

sídlo: sídlo: 28. října 3337/7 
702 00 Ostrava
45193410 DIČ: CZ451934I0IČO:ICO: D1C: CZ0006458I

kontaktní 
osoba: 
tel. spojeni:
fax:
e-mail:

1 kontaktní 
j osoba: 
tel. spojení, 
fax:

I e-mail:1

Název zakázky; G015- výměna vod orně mé řady ul. Bčhounkova 2452/6

Předmět plnění: G0I5- výměna vodoměmó řady ul. Běhounkova 2452/6 dle CN 015-20)9-06-8633

Cena za předmět plnění bez DPH:
(cena ie maximální a nep^ekročitelna o zahrnuje veškeré nátíadv 
Dodavatele vynaioiené v \auvtshsu s realizacij>hedmitu plném)
Cena za předmět plněoi celkem s 21 %DPH;
(L>PH bude účtována prxlle platných právních předpkúj
Splatnost daňového dokladu (faktury) mioimálně: 
Termín 
zahájení:
Místo plněoi: Praha

65 820,25 Ke

79 642,50 Kc

60 dnu:
Ihned

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

Platební podmínky:
1, Cena za předmět plněn i bude u čiovana (>bjcdnatd i na zák ladě vy slaveného daňo vého dokl adu (faktury} a uh razena 

bankovním převodem na účet Dodavatele spéci Ukovaný na daňovém dokladu (faktuře).
2, Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu zákona e. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty a náležitosti podle $ 455 občanského zákoníku.
3. Vystavený daňový doklad (fakrura) bude dále obsahoval předmět a číslo objednávky, místo a termín plněni včetně 

rozpisu položek dle předmětu plněni (materiál, doprava, prače, pfip. výkaz odpracovaných hodin jako příloha 
faktury apod.).

4. V případě, že faktura nebude obsahoval náležitostí uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový 
doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravě/doplnění, V takovém případě se přeruSí plynuti lhůty splatnosti a nova 
lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opraveného daňového dokladu/fakturv objednateli,

' V případě, že provedené práce patři do kódů klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 4J vázaných na režim 
přenesené daňové povinnosti, uvedše na vystaveném daňovém dokladu sděleni - ,.daň odvede zákazník*
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■ HLAVNÍ MhSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MŘSTA PRAHY 
Odbor hospodařeni s majetkem

V tomio případe si Vás dovolujeme požádat o uvedeni sazby DPH na vyslaveném daňovém dokladu, vč. kódu 
klasifikace produkce 

DalŠi podmínky:
1. Smluvní strany této objednávky výslovné souhlasí s ttm, aby lato objednávka byla uvedena v centrální evidenci 

smluv iCES) vedene hlavním městem Prahou, která je veřejné přístupna a která obsahuje údaje o jejich účastnících, 
předmětu, Číselné označeni léio objednávky, datum jejího podpisu a její text.

2 Smluvní strany prohlašuji, >e skutečnosti uvedene v teto objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smvslu 
§ 5CM občanského zákoníku a uděluji svoleni kjejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších 
podmínek.

3. Smluvní strany této objednávky výslovné sjednávají, že uveřejnění této objednávkv v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb„ o zvi Solních pod ni rnkách ú č i nnosti některých srn I uv. uveřejňování těchto sm luv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajisti h). m. Praha.

4. Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.
5. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a u> v případě změn objednávky Číslovanými 

dodatky, které musí byt podepsány oběma smluvními stranami
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nej později do 5 kalendářních 

dnfi ode dne vystavení objednávky, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.
Smluvní sankce:

1. Při prodleni Dodavatele $ předáním předmětu plnění dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z maximalm ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v této objednávce, a xo za ka/dý 
započatý kalendářní den prodlení až do řádného splněni této povinnosti.

2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.

V Praze dne 2 8-11-2019
Za Objednatele:

// Taykak
ředkél odboru hospodaření s majetkem

//
Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhr;

V dne: 2 8-11- 2019 /
/

Za Dodavatele: i /

náměstek distribuce a služeb
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