
MĚSTSKÁ ( AST PRAHA 4
-Vlítala Staska 2050 80b. 140 40 Praha 4

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2020/0016/OSOC
1 llavni činnost

IČ: 00063584 Čislo jednací:
Vyřizuje: PecháČková Martina

Bankovní spojeni: lelefon: 261192 484
Číslo účtu: K-niail: martina pechackova^praha4.
Uveřejnit v registru smluv: ANO Uveřejnčno s registru smluv: ANO NE
Dodavatel: NADĚJE
Adresa: K Brance 11 19c. 15500 Praha
IČ: 00570931 Bankovní spojení:
ne/plátee DPH Čislo účtu:
DIC: CZ00570931
Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejnčného správcem dané (§ 96 ZDPH).

Předmčt plnční:
Terénní sociální práce a mobilní sociální služba na území Prahy 4 v roce 2020.
Poznámka:------------- ---------- --------------------- ------
cena bez DPH: 200000^00 Kč. DPH 0.00 % : 0,00 Kč , včetně DPH 200000,00 Kč
Režim přeneseni daň. povinností: NE

Platební podmínky: Platba po převzetí předmčtu plnční převodem na účet dodavatele do 30 dnů od doručení faktury
odbčrateli.

Termín dodání: Služby budou poskytovány od 01.01.2020 do 31.12.2020

Místo dodání: Mobilní sociální služba (MSS) bude poskytována každou pracovní středu \ dobč od 8.45 do 10.00 hodin na
stanovišti Pikovická. dále od 10.15. do 11.30hodin na stanovišti Choceradská, tzn. 2,5 hodiny přímé práce s
klienty + 1,5 hodiny příprava, kompletace údajú, úklid a desinťckce vozu.
Píší terénní práce (PTP) bude probíhat každou pracovní středu v rozsahu 2 hodin v dobč od 9 do 11hodin.

Smluvní podmínky
Smlouvaje uzavřena doručením akceptace objednávky dodavatelem odbčrateli Povinnost dodavatele provést řádné předmčt plnční je splnčna dnem. kdy je
předmčt plnční bez vad předán odbčrateli. a lenio den je uveden) v objednávcejako termín dodáni Při dodáni předmčtu plnčni bude odbčrateli předán rozpis
předávaného předmčtu plnční Odbčraicl dodavateli potvrdí převzetí předmčtu plnčni. Předmčt plnčni s vadami neni odbčratcl povinen převzit Odbčratcl
není povinen zaplatit cenu za přev/aty předmčt plnčni s vadami, dokud dodavatel neodstraní vady předmčtu plném Je-li předmčt plnčni předmčtcm úpravy
technické normy. ČSN či mezinárodni, musí byt technická norma dodržena Ve ťaktuře dodavatel uvadl číslo objednávky odbčratele. nebo km připojuje
kopu objednávky odbčratele Pro připad nedodrženi terminu dodaní ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit odbčrateli smluvní pokutu, a to ve
výši 0.5 % z celkové ceny předmčtu plnčni (včelnč DPH. je-li účtovaná) za každý den následující po smluveném terminu dodáni. Při nedodrženi splatnosti
ceny za předmčt plnčni odbčratelem má dodavatel nárok na úrok z. prodleni ve výši dle nařízeni vlády ČR Ztnčny v objednávce a akceptaci zmčn lze činit
jen písemnou formou. Fakturu - daňový doklad za převzaté plnční dodavatel vystaví a doruči odbčrateli nejpozdčji do 5. dne kalendářního mésice
následujícího po převzetí plnční Pohledávku dodavatele za odbčratelem k zaplacení ceny je dodavatel oprávnčn postoupit pouze po dohodč s odbčratelem
Jc vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými zmčnami učmčná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní stranč byla brána jako přijeti nabídky,
pokud ji druhá strana neodmítne Je-li dodavatel plátcem DPH. jc povinen určit k zaplaceni ceny pouze tuzemský učet patřící dodavateli registrovaný u
správce danč dle § 96 odsl I ZDPH a zveřejnčny dle § % odst 2 ZDPH V přtpadé. ž.c do data splatnosti faktury - daňového dokladu nebude učet. na který’
má být provedena úhrada zdanitelného plnčni zveřejnčn. příjemce zdanitelného plnčni pozastaví uhradu faktury daňového dokladu a požádá poskytovatele
o jiný účet Za účelem předcházeni dopadu ručeni objednatele jako příjemce zdanitelného plném (5 10° ZDPH) může objednatel postupovat AláStnim
způsobem pro zajištčni DPH ($ 109a ZDPH). tj objednatel jc oprávnčn při placeni ceny díla tuto ponížil o DPI I. kterou zaplatí na účet správce dané. čimž
bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena Rozsah oprivnčni zástupců odbčratele Zákonní zástupci odbčratele jsou starosta, tajemník ÚMČ
Praha 4. vedoucí odborů a jejich zástupci Objednávkou nelze zabezpečovat dodávky a služby trvajícího charakteru Dodavky a služby nelze objednávat bez
předchozího rozpočtového ovčřcní příslušného správce rozpočtu odbčratele Objednávky lze činil do výše 200 tis Kč bez DPH včetnč. Překročt-li zástupce
odbčratele své oprávnčn i zákonného zástupce odbčratele. tato objednávka odbčratele nezavazuje. Objednala-li dodávky a služby jiná osoba než výše
vyjmenováni.zákonnízástupci odbčratele. lato objednávka odbčratele nezavazuje
Schválil správce rozpočtu: Miroslava Oppeltová Mestsív? “‘r :i Nt;4
Jméno: přijmení, podpis: ' ? - i
Datum: 06.01.2020

.

Objednal: Mgr. Věra Rožková 4 o Praha
Jméno, příjmení, funkce, podpis vedoucí odboru sociálního
Datum: 06.01.2020

Akceptace dodavatelem: ANO /^XÉ
Jméno, přijmení, podpis oprávněné osoby: "JPtN V.i«>LEC_

Datum: /( . 70 ÍC>


