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OBJEDNÁVKA OBJ/63/04/001137/2020C. CfcS

Objednávka jc na ve w.y.Iu « 27 a $ JI aúko.n, í. 1347016 o adtvjnf vořejnjch aKtek
T* VmM‘ “ ť- »-«*•■*# zákoník. ve W poedtjulch ptedpM. ve akcepmcl ,é,o
objednávky akbdu dvouíiranny' aml.nl vaih mezi Objednatelem a Dodavatelem Dodavateli lek veniká p„vi„niB, 
reolixovaá predmíi plním v poáedovaním ro»ahu n Objednateli vnik* povinno,. aptaril Dodavateli dohodnutou 
smluvní odměnu

v plameni

Datum n vstaveni: 18, 9. 2020 .ViitkL ViLtAuiHMuLu utm&xiL £13369776890Objednatel: Hlavni místo Praha Dodavatel: Wiap 1 p s.r.o.
zastoupené Ing. et Ing. Janou Berkovou, 
ředitelkou odboru medii a marketingu 

! MHN1P
ustoupené Ing. Leou Dti/i. 
jednatelkou společnosti

•udlo: Mariánské nám. 2-2. 110 01 Praha 1 sídlo: | Jana Triky 1781 739 n FiSdUn, 
| nad Ostravici
101927094 
Ing. I.ea Duř i

IČO: 00064581 DIČ: C/00064S8I IČO:
-

DIČ: CZ0192 7094
kontaktní
oaoba:

i tel spojeni:

kontaktní 
osoba: 
tel. spojeni: 
Č.účtu:
e-muil:

fox:
i c-mail:

iNtt/ev 1*kůtky: Objednáš ka výroby a dodání dvouvrsivých laikovy
---------------------- J±rah*. (WrapžěckS s vmtftit textilní membránou)

Předmět plněni: Výroba a dodání dvouvfstvych pytlíků W rapttekú s vnitrní textilní

eh pytlíku s logem

Baleno
j jednorlivř v krabičce. Vnitřní tcvvilie pro zdravotnictví « atestem S/Ů Havintna tkanin 
; vyráběná v souladu * certifikátem ókotex Standard i00. v třídě I. pro dítí do 3 let. Sáček bude 
opatřen textilní etiketou

a te

logem Priihv a bude poulit jako reprezentativní vánoční dárek pro
představitele metra Prahy.
Harva: béžová s puntíky a Červená •. puntíky
Množství celkem: 165 ks

• Cena 1 Ks: 24K.- Kč boy DPH 
i l kaná etiketa 160 in: 4 000 - kč bez DPH
Cena celkem: 44.920.- Kč bez DPH
Doprava v ceně objednávky.

Cenu za předmět plnění be/ DPH:
44 920.- kcmaximální a wf&tknčirtM a zahrnuj* vtíkere nákiads

Cena t* předmět plněni celkem s DPH:
mrit hu,k Movúaa podleptanýchprávních předpis,
Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně:

'cen í /.*

54 353.- kc

21 dnú
Sidln; Mariánské nan 1% 11001 Pruliu I 
ťracovistó: Mundivtke nám. 2-2. 110 01 Prolm I 
komakiní centrum: 12 444, fox: 236007 iu2 
l:-mail: ■ .y.lD DS: 4Siu07h



Termín plněni:
Mixlo plněni:

P.c Ofiely režimu přenesené datové povinnosti dle $ 92a zákona č. 235/2004 Sb.. o dani s přidané hodnoty, 
ve znáni pozdíjSich předpisů, vystupuje hl. m jako osoba povinna k dani;

Do i 6. 11.2020
Praha

Platební podmínky:
1. Cena za předmět plném bude účtována Objednateli nu zaklade vystaveného daňového dokladu 

(faktury t a uhrazena bankovním převodem na účet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu 
(tak ture),

2. Vystaveny daňový doklad (faktura j musí obsahovat uáleíitosti ve smyslu zákona t 235-2001 Sb
° 2 přidané hodnoiy n náležitosti podle i? 435 občanského zákoníku.

3. Vystaveny datový doklad (faktura) bude dále obsahovat předmět a Clslo objednávky, místo a 
termín plném včetně rozpisu položek dle předmětu plném (materiál, doprava, práce irfin výkaz 
odpracovaných hodin jako příloha faktury apod.).

4 V připadá, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v teto objednávce, je Objednatel 
opravitón daňový doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k oprav('doplněni V takovém případe- se 
pfcruSi.plynuli Ihúiy splatnosti a nova lhůla splatnosti začne plynout od duta doručeni opraveného 
daňového dokladu, faktury objednateli.

DalSí podmínky:
Smluvní strany této objednávky výslovné souhlasí s tím. aby tato objednávka byla uvedena 
v cennými evidenci smluv ÍCFS) vedené hlavním místem Prahou, která je vefejné přístupná 
Kleni obsahuje údaje o jejich účastnicích. předmětu, číselné označeni této objednávky datum 
jejího podpisu a její text.
smluvní .strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v teto objednávce nepovažuji 
tajemství ve smyslu J 504 občanského zákoníku a uděluji svoleni kjejich užití
stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany léto objednávky výslovné sjednávají, že uveřejném této objednavkv v registru 
smluv dle zakona í. 340.2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajisti hl. m. Praha 
^;r°1Vk* se Vyho,ov‘,je vc tfcch stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden

I

za obchodní 
a zvcřejnčni hez

3.

4

Tato objednávka může být ménéna nebo zrušeno pouze písemně, a to v píipadč /.měn objcdnsvkv 
čislovanymi dodatky, které rutisí být podepwiny oběma smluvními stranami.
Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak neipozdéji do 
• ^cndářnfch dnu odc dne vystaveni objednávky, jinak tato nabídka na uzavřeni objednávky

6

V Prnzc dne; J&. (ff, Zff

P'Za Objednatelé:7^ ^c" aria
Ing. et Ing. dnna Berková

rcdue-lka odboru medii a inaridinau MIIMP

Dodav sici akcepuyc tulo objednávku v pinem rozsahu a bez výhrad
Wrap Up s.r.o.

l' ř <* vc:-..; n c 
■oM. O C • .TJ19270?.!

? ZcdOoV Pruže dne:

Za Dodavatele:
jednatelka společnosti Wrap tip vr.o.


