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Víc: Objednávka 00S8/2020/AMP ze dm- 23. 9. 2020

CF.S OB.I/03/07/000118/2020

OBJEDNATEL:

Hlavni místo Prahu

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha Ise sidlcm:

pracovišti: Archiv lil. místa Prahy. Archivní 6. 140 00 Praha 4 

Mgr Petrem Jífiou. ředitel odboru AMP 

00064581

zastoupeni:

IČO:

DIČ CZ0006458I

bankovní účel: 27-5157998/6000

PhDr. Jakub llrdliíka.kontaktní osoba:

Maric Svatková, DiS.,

DODAVATEL:

SAFETY SAFE s.r.o.

Praha 10, Vrfovicc, Bulharská 715/39se sídlem:

IČO: 05969042

DIČ: C205969042

e-mail:

(dále té* „Smluvní strany”)

Váženi.

ve smyslu § 27 a § 31 zákona C. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, v platném zninl. u Vás objednáváme dle 
cenoví nabídky: 202000123 ze dne 11.9. 2020

V souladu s občanským zákoníkem se akceptaci této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem 
a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat pfedmit plniní v požadovaném rozsahu a jeho výsledky 
předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatil Dodavateli dohodnutou smluvní 
odménu.
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I. Předmět plněni-

Předmětem plnění je: 

4 ks- OFFICE 4 klíč. archivační skříň, svčllc 1780x1 134x405, 

2- Cena za předmět plněni-

váha cca 180 kg

2.1. Uvedená
zcpf,dmé “r<dákjen ■■dph"> j= ~ j-»—veškeré nék,ady Dodav* JXné"J"^oéi,e,„ou. V,é,o Céstcejso,,

administmivní prfa. na relekomnnikaee a pokoval styk s ÍSf" T*, “ “ “jm<“ 
pH zpracovat pWra£lu plnín, —#

2.2. Dodavatel je plátcem DPH. DPH bude 
M5.276.02 Kč.

■3- Platební podmínky

na
na cestč za účelem

účtována podle platných právních předpisů.
Cena včetně DPH činí

3.1. Cena
jednorázová platba ^předán^předmčtu^Inčiií^^ktLira musi^^^ VyS'aVenéh° dartového dokladu faktury), 

P*dn,é,u objedná SoaCésti ransl b* p„drobn> * *" SP'M"'

Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou

3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele

Splatnost Faktury bude stanovena na minimálně 14 dnů.

3-6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňovéh 
přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů.

a) označeni Objednatele ; “ 
obchodním, živnostenském

4.2.) Dnem uskutečněni zdanitelného plněni
3.3.

v záhlaví objednávky, 

uvedenou v záhlaví objednávky.
3.5.

o dokladu ve• _ obsahovat t **"" * ° “ 2

‘•“Sní; íjf "J11"’ Jm lC° “ DIt bankov'" spojonl a údaj o zápisu v 
nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky, P

b) předmět a číslo objednávky,

c) Cisto faktury, don vystaveni IhKtury. datum sp|a,nos,i. den uskuteClltnl p|

d) základ daně (DPH), sazbu daně a 
oprávněnost a formální

néní a fakturovanou částku, 
podpis oprávněné osoby Dodavatele, stvrzujícíjejí výši. razítko 

věcnou správnost faktury.
3.7.

~údaje ”b° — •*-»
opět na minimálně 14 dnů.

odavateti k oprnvé. Sptata* ^2^“
stanovena

3.8. Objednatel uhradírenilhll- r. “ Pfedmét p,neni bankovním převodem
republice, specifikovaný v této objednávce. Ke 
Objednatele.

na učet Dodavatele, vedený u banky v České 
splněni závazku Objednatele dojde odepsáním

částky z účtu

**’ Stanoveny termín a místo plněni-

4.1.“'■s.trjsr.™,-1—-i na adresu:
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5. Smluvní sankce:

5.1. Při prodleni Dodavatele s předánim předmětu plněni dle článku I. této objednávky zaplatí Dodavatel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5 % z maximální ceny předmětu plněni včetně DPH stanovené v článku 2. 
této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až. do řádného splnění této povinnosti.

5.2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručeni.

5.3. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné
zakázky.

5.4. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části 
převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další nodminkv:

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím. aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích 
účastnicích, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv 
dalších podmínek.

63. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) zajisti hl. m. Praha.

6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se 
zákonem č. 106 1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, 
aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají.

6.5. Dodavatel je podle § 2 písni, e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněni pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně 
prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobeni je povinen zajistit i u svých případných 
subdodavatelů.

6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

6.8. Tato objednávka je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž, dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.

6.9. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými 
dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.
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7. Lhůta k akceptaci objedná* kv

Dodavatel je povinen doruéit akceptaci této objednávky Objednateli 

do 12. 10. 2020. jinak tato nabídka na uzavřeni objednávky zanika

ncjpozdéji

S pozdravem

2 5 *09- 2020
Za Objednatele:

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

<3 .to
dne....... -......v 'TtoZtf-

Za Dodavatele:
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