
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor investiční 
Oddělení dopravních staveb

MHMPXPEXUGOT

C.j.: MHMP 1652435/2020 
Sp /n.: S-MHMP 1652435/2020

Objednávka

Číslo zakázky: INV/OB/1342/20
Číslo objednávky: OBJ/INV/ 21/06/00345/2020
Kontrolní číslo: K97678113160

OBJEDNATEL:
Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2.110 01 Praha I 
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/21X14 Sb.. o dani z přidané hodnoty,
\ platném zněni
bankovní spojeni: PPF banka a s., Praha 

číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimann, pověřeny řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen „Objednatel**)

DODAVATEL:
Signa! Productions,sj\o.
se sídlem: Vare avs ká 516/19,120 00 Praha 2
domčovaci adresa: IČO: 24717525
DIČ: CZ24717525 registrované dle §04 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v 
platném zněni
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 168463 

bankovní spojeni: Fio banka. a s.ěislo účtu: 2000612348/2010 

zastoupen: Martin Pošta, jednatel 
(dále jen „Dodavatel**)

I.
Předmět Objednávky

I. Předmět plněni Osvětleni Trojské lávky, týká se stavby č. 44115 Obnova Trojské lávky 
2 Specifikace a rozsah předmětu plněni: Nasviceni inkolory na Trojskou láv ku k příležitosti 

státního svátku 28 10. Podrobnosti netechnického provedení jsou popsány v příloze č. I 
objednávky

Sídlo: Mariánské nám. 2/2. 110 01 Pnilia 1 
Pracovišti Vyšehradská 2075/51. 12800 Pralui 2 
Kontaktní centrum: 12 444. fax: 236 007 102 
E-mail: nosla ^nrnlia eu. ID DS: 48ia97h
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II.
Doba plnění

1. Od zveřejnění Objednávky v registru smluv (dále jen RS MVČR) dle zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv , uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH Platnost nastává dnem podpisu obou smluvních stran, 
přičemž jako závazný se bere den podpisu poslední zobou smluvních stran a účinnost 
nastává dnem, kdy je zaregistrována Objednávka v RS M V Í R.

2. Termin plněni je do 28.10.2020

III.
Cena

/ ák I adn i con :i 1 OO 000.00 Ků 
2 1 000.00 Kcí 

121 000.00 K.C
DÍ*I I 2 I
Cenu včclnč 1 >1*1 I

IV.
Platební podmínky

1. Faktura - daňový doklad bude vystavena po splněni předmětu Objednávky na základě 
Protokolu o předání a převzetí předmětu Objednávky, jehož originál s uvedením jména a 
podpisu předáv ajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

2. Den uskutečnění zdanitelného plněni bude den podpisu ..Protokolu'*.
3. Cenu uhradí Objednatel Dodavateli na základě faktury - daňového dokladu Faktura bude 

vystavena ve dvojím vy hotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2. 
110 (X) Praha I. Fakturu je možné doručil i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP 
Mariánské nám. 2. Praha 1. příp Jungmannova 35/29, Praha I.

4. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího doručení Objednateli. Terminem úhrady se rozumí den 
odpisu platby z účtu Objednatele.

5. Faktura musí obsahoval veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2(KH 
Sb, ve zněni pozdějších předpisu i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy 
obsahovat tyto údaje:

- údaje Objednatele/zadavatele, sídlo. IČO. DIČ
- údaje Dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO. DIČ
- číslo a název stav by, popř. číslo a název etapy, je-li stanoveno
- evidenční Číslo daňov ého dokladu
-bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňov ého dokladu
- datum uskutečněni zdanitelného plněni
- rozsah a předmět fakturov aného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)
- fakturovanou částku ve složení základní cena. DPH a cena celkem
-zápis v obchodním (čijiném) rejstříku (číslo, oddíl aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

fakturv
V.

Smluvní sankce
I. Neodevzdá-li Dodavatel řádně provedené plněni, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0.1% ze základní ceny za každý započatý den prodleni. Toto ustanovení o 
smluvní pokutě nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v připadě nesplnění 
závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.
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VI.
Ikšcnísporíi

l Obě smluvní stratu se zavazují řešil veškeré *por>. v> plívající ze zava/ku této Objednášk>. 
především dohodou

VII.
Záv e ne čná us lano ve ní

1 Smluvní stram v>slovně souhlas s lim. ab> tato Objednávka b>)a vedena v evidenci C'ES. 
tl v centrální evidenci smluv, vedené hl m Prahou, která jc veřejně přístupna a Mora obsahuje 
údaie o Smluvních stranách, číselné označeni této Objednávky, datum ie|iho podpisu a te\l této 
Objednávky Smluvní strany prohlašuji, Že skulečnosu uvedené \ teto Objednávce nepovažují 
/a obchodní lajcmslvi \c smyslu 5 504 zákona ě X9/20I2 Sb. občanského zákoníku, vc znění 
po/dě|šich předpisu. a udélu|i svoleni k ie|imu užili a /veřeiněnt he/ stanoveni |akvchkoli 
dalších podmínek

2 Smluv ni strany berou na vědomí ze lato Objednávka obsahuje jejich osobni údaje, a ujednav aji 
$i. >c s icjich uvedením souhlasí Smluvní stranv berou takte/ na vědomi. že ochranu osobních 
udaiu upravu|e Naívent Evropského parlaitientu a Kadv (El*) 2u|tV67V o ochraně f\/tck\ch 
osob \ souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto ťtdaju a o/rušeni 
směrnice ovJťvTS (obecné nařízeni o ochianě osobních udaiu). ve /není pozdějších předpisu, a 
/akon č l)0';2tM9 Sb. o zpracovaní osobních udaiu Ochrana osobních udaiu v tomto dodatku 
obsažených seřídí timio nařízením a zákonem

1 Smluvní suanv ve smvslu zákona c lořvluo*) Sb. o svobodném přístupu k infoimacím. 
ve/iiěm po/děištch předpisu berou na vědomi že Obiednalel |e povinnvm subiektem. a pro 
tento účel st sjednávající, že obě soul) Las i s poskytováním veškerých informaci obsaženích 
v léto Objednávce žadatelům

4 Smluvní suanv výslovně sjednávají. >e uveřejněni teto Objednávky dle zákona ě ^40/2015 Sb. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některvch smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). vězněni pozdějších předpisu zajisti Objednatel.

5 Ve věcech souvisejících s plněním podle této obiednávky je za Objednatele opiavněn jednat ve
věcech technických Ing Petr Ilankovec vedoucí odděleni dopravních staveb, kontaktní osobou 
ie email
Píiloha ě. 1 Podiobnosti technického uiovedení

V' Praze dne V Praze dne

Objednatel Dodavatel

lna. Ivo hretmann
pověření řízením odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy 
pode psáno elektronicky

Mariin Pošta 
ledna tel
Signál Produclions. s r o 
podcjisnno elektronicky

Inle mé piv) pracovníky MHMP- IbV:
Objednávka byla zaregistrována v RS M VCR dne

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, klerv provedl registraci v RSMVCR

v v
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