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OBJEDNÁVKA e. ces

sarpiníni v p<“m “ a °w—«» ssseeset

OBJ/SLU/01/03/00157/2020

' Datum vysiaveňíTT 17.3.2020 číslo VZ liiiniro/ni .lyrtiimmyjTf

Objednatel: Hlavní město Praha Dodavatel: CDV služby s.r.o.
zastoupené Ing. Ivetou Pekárkovou, 
ředitelkou odboru služeb MHMP 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1 
00064581

sídlo: sídlo: Na Zatlance 1350/13 
150 00 Praha 5 
49356445 DIČ: CZ4935

IČO: DIČ: C: IČO:1
kontaktní
osoba: 
tel. spojení:

kontaktní
osoba: 
tel. spojení:fax: fax:e-maiJ: e-mail:

Název zakázky: Škodův palác : extrakíni čištění kobcrcTk^ouč^ ŝT^TlT87m2, čištěn? 
------------- --------- čalounění a provonění koberců

Předmět plnění: Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 12.3.2020 (která je nedílnou součásti téu, 
objaínavky) objednáváme u Vás extrakíni čištěni koberců kotoučovým strojem - 
3187in2, čistem čalounem a provoněni koberců, budova : Škodův palác

Cena za předmět plněni bez DPH:
(cena je maximální a nepřekrwitehtá a zahrnuje \viierě mUJihh- 
Dodavatele vynalaiení v souvislosti s realizaci předmětu plněni)
Cena za předmět plněni celkem s DPH:
(Dm bude účtována podle platných právních předpisů)
Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín plnění: 31.3.2020

Místo plnění: Škodův palác

Kč68 935,00

83 412,00 Kč

14 dnů

reŽÍm-U Pře"^cné Jaň0Vé povinnos,i dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb„ o dani s přidané 
hodnoty, ve zněm pozdějších předpisů, vystupuje hl. m. jako osoba povinná k dani: ?

Platební podmínky:
1' ST “ Pfed?4' P!nénl bude W,ovina Objednatel, na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a uhrazena

. vSfssssaresris.hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského zákoníku bb'F o dani z přidané
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Další podmínky:

Sm,uvni strany této objednávky výslovní souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v centrální evidenci 
*mluv (CES) vedene hlavním místem Prahou, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnicích 
předmětu, čiselnc označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

2‘ vTÍ’lVniuSlran,y Pr0hlašUjÍ: ŽC sku,eenosti uvedcné v lé,° objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
$ 504 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich užití a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

3' ,ét° ?bjednávky vyslovní sjednávají, že uveřejněni této objednávky v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajisti hl. 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 to v případě změn objednávky číslovanými 

dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
6. Dodavatel je povinen doruí ti akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nejpozdíji do 5 kalendářních 

dnň ode dne vystaveni objednávky, jmak tato nabídka na uzavřeni objednávky zaniká.
Smluvní sankce:
1. Při prodleni Dodavatele s předáním předmětu plněni dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní 

pokutu ve vyš, 0,05 % z max.mální ceny předmětu plněni včetně DPH stanovené v této objednávce, a to za každý 
započatý kalendářní den prodlení až do řádného splněni této povinnosti.

2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu

1.

V Praze dne; 2 3 -03- 2020
Za Objednatele:

ředitelka odboru služeb

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V.?™* . dne; Z 5 -D3- 2020
Za Dodavatele: •V služby s.r.o.

y o>v
iNa Žvance 1350/13,

cdvsIuzby.eu.iO^jý^.
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