
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT Ill.AVNIHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví

OBJEDNÁVKA e cls OBJ/ZDR/81/03/00032/2020
Objednávka je uzavírána vc sm\ilu $ 27 a $ 31 zakona Č. U4.'20I6 Sb . o zadávaní vefejnvch zakázek, v pfainéin 
2nětn V souladu se zákonem t S^-2012 Sb.. občansky zákoník, ve znční po/dOi^kh prcdpiMJ. >c akceptaci (clo 
objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem Dodavateli tak v/nika povinnost 
realizovat předtočí plním v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou 
smluvní odměnu.

I iDzium vv stav cti i: 14.10.2020 číslo V7 /LonnoM W-A!WIH’A

Objednatel:
Hlavní město Praha

Dodavatel:
PortalPracovky, s.r.o.

se sídlem Tolsteho 1261/35
400 03 Ústi nad Labem

se sídlem Mariánské namésti 2, 110 01 Praha 1 
IČO' 00064581.

' DIČ' CZ00064581 registrované dle §94 zákona Č 
235/2004 Sb o daní z přidané hodnoty v pfatném 
znéní
bankovní spoieníPPFbankaas . Praha
číslo účtu
zastoupeno:
Mgr. Martinem Ježkem,
ředitelem odboru ZDK MHMIJ

'IČO 09335188 
DIČ CZ09335188
registrované u Krajského soudu v Ústi nad Labem 
oddíl C. vložka 45621

zastoupena

kontaktní osoba: Ing. Josef Dalešicky 
236 004 118
josef. d al e s i c k\ <rí praha.e it

kontaktní osoba, 
tel. spojení: 
e-mail1

tel. spojení 
e-mail.

N ázev zakázky: Dodav ky jedno rázovic h vy Seiřov actc h n Urilov > ch ru ka v íe z o. GI uve

Před met plnění: Dodávky 1858 bal co í á 100 ks jednorázových vyšetřovacích nitrílových rukavic 
________________7ii. Glove- 1448 bal. ve vel. I.. 370 bal. ve vel. M

Cena: 1 Základní cena bez 
DPH, s DPH

269,- Kel 100 ks (1 balení) bez DPH 
325,49 Kč/100 ks (1 balení) * DPH

Koncéoá cena za 
1858 balení bez 
DPH,s DPH

499 802,-Kč bez DPH 
6<M 760,42 Kč s DPH

Termín plnění: 19 10 2020

I.
Platební podmínky

1. Faktura-daňový doklad bude vyslavena pošpiněni předmětu Objednávky na základě Protokolu o předám 
a převzetí předmětu Objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího 
bude přiložen u faktury.

2 Den uskutečněni zdanitelného plněni bude den podpisu „Protokolu'
3 Cenu uhradi Objednatel Dodavateli na základé faktury - daňového dokladu. Faktura bude odeslána na 

adresu Hlavni město Praha, Mariánské nam 2. 110 00 Praha 1 Fakturu je možné doručit i osobné nebo 
kurýrem do podatelny MJHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, přtp. Jungmannova 35/29, Praha 1

4 Splatnost faktury činí 21 dní od jejího doručení Objednateli Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby 
z účtu Objednatele

5 Faktura musí obsahovatveškerěnáležilostidařiového dokladu ve smyslu zákona č 235/2004 Sb věznění 
pozdějších předpisu i dalS< náležitosti požadované Objednatelem Musí tedy obsahovat tyto údaje
• údaje Objednatele/zadavatele, sídlo, IČO. DIČ
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- údaje Dodavatele/zhotcvitefe sídlo. IČO. DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojeni dodavatele/2 hotovi tele
- datum vystaveni daňového dokladu 
-datum uskutečněni zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění 
-číslo objednávky
- fakturovanou částku ve složení základní cena. DPH a cena celkem 
• zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

Smluvní sankce
Neodevzdá-h Dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve výši 0,1% 
ze základní ceny za každý započaty den prodleni Toto ustanovení o smluvni pokutě nevylučuje nárok 
Objednatele na náhradu Škody vznikle v případě nesplněni záva2kú vyplývajících ze smluvního vztahu

III.
Reéenisporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající 2e závazků této Objednávky, především 
dohodou

IV.
Závěrečná ustanovení

1 Smluvní strany výslovné souhlasí s lim, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci CES, tj. v centrální 
evidenci smluv, vedené hl m. Prahou, která je veřejné přístupná a které obsahuje údaje o Smluvních 
stranách, čiselne označení této Objednávky, datum jejího podpisu a text této Objednávky Smluvní strany 
prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této Objednávce nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
2akona č 89/2012 $b. občanského zákoniku, vězněni pozdějších předpisů, a udělují svolení kjejímu užiti 
a zveřejněni be2 stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2. Smluvní strany berou na vědomi, že tato Objednávka obsahuje jejich osobni údaje, a ujednavaji si, že s 
jejich uvedením souhlasí Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně řyžických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízeni o ochraně osobních údajů), věznění pozdějších předpisů, a 2ákon č 110/2019 Sb . o zpracování 
osobních údajů Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

3 Smluvní strany ve smyslu zákona č 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím, vězněni 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si 
sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce 
žadatelům
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''iS: t /op^OV Praze dne:

Za Objednatele:

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výh

‘‘*S. ^o.V Praze dne:

Za Dodavatele:
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