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ODBĚRATEL: DODAVATEL:

Městská část Praha 6 CZC.cz s.r.o.

OI-KT

Čs. armády 601/23 U garáží 1611/1

16052 Praha 6 17000

Zapsán v RES dne l. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800 Tel:

Fax: Fax:

E: www.praha6.cz E:

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703 IČO: 25655701

OT-KT

Praha

DIČ: CZ25655701

Přúemce dodávky:

Kontaktní osoba:

OI- KT Oddě]ení informatiky - 14

Motúz Michael Spojeni:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

7x Apple iPhone 7 32 GB, barva černá - nákup bude proveden na základě této objednávky s platbou na fakturu se
splatností a s osobním odběrem na provozovně v Praze 6 Dejvicích

Termín plnění: 19. 03. 2020

Cena sjednaná dohodou ve výši: 61 532,00 KČ s DPH

Na faktuře uved'te vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo
provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této
objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této
objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, Že u faktur s kratší
splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházejÍcÍ.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

l) za nedodrženi stanoveného terminu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.

2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované Částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne:

§ 6171, RP-5137, RZ-041NFO, ORJ_0914

Akceptace dodavatelem:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

12.03.2020

Ing Martin Pawinger

vedoucí KT

Tajemník ÚMČ: Ing.

Datum:

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzuj/c/ splnění podmínek pro
platnost právního jednání městské části Praha 6,
Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 425/19 ze dne 23.04.2019, zadáni
zakázkyje v souladu s příkazem ta/emn/ka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost

tohoto právního je
z/h


