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OBJEDNÁVKA OBJ/35/03/010123/2020č. CES

Objednávka je uzaviiána ve smyslu $ 2~! a § 31 zákona č 1342016 Sb , o zadavaní veřejných zakazek. v plátnům 
zněni V souladu se 2akoneni č. 89-2012 Sb . občanský zakomk. ve znění pozdějších předpisň, se akceptaci této 
objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavatel] tak vzniká povinnost 
realizovat předmět plněni v požadovaném rozsahu a Objednateli v/nika povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou 
smluvní odměnu

1.10.2020 1Dal um v vstavení. Číslo VZ Ikono nim ' K61>56359165

Objcdoatcl: Hlavní mcMo Praha 
zastoupené 
ředitelem odboru hospodaření s 
majetkem MHMť 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1
00064581 DIČ’: C7.00D64581

i Dodavatel: KONSTAT s.r.o. 
zastoupená l| 
jednatelem společnosti

sídlu: sídlo: Kladenská 46, Praha 6,160 00

ICO.ICO: 29t
kontaktní
osoba.

koni akt ní 
osoba:

tel spojení.
fax:
e*mail:

tel, spojem.
fax:
e-mail

Název zakázky: Razén Hloubetín - stavebné technický průzkum a návrh sanace

Předmět plnění: | Stavebně technický průzkum a návrli sanace bazénu Hloubétin dle cenové nabídky ze 

dne 22 9.2020

Cena za předmět plněni bez DPH:
iCťUíijť íiiííuňw/ni u nep\ kroi uebta <; zahrnuje iři-íf.’ n/ih\ld\’ 
Dodtn me!e ii naloimti' v johui/bi// s realcodp'č<i<nitu /uVur/
Cena za předmět plněni celkem s DPII:
'DPH b>io.' itciouirw podlí1 phiUiýík pn\\i\iíh pnJj-iiiu
Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín plněni: 30.11 2020 
Mfcto plnění: Praha

91 950,- Kč

111.259,50 
(DP11 21%) Kč

60

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona ě. 23V2004 $b„ udáni s přidané
hodnoty, vc zněni pozdějších předpisů, vystupuje hl. m. jako osoba povinna k daru.

Platební podmínky:
1 Cena /z před nič t p lněn í bud e 0 či o v ana Obj ed n m el i na zak ladě v yst a v en ého d aň oveho dokl ad u (fa ktury) a uhrazoi >d

bankovním převodem na účel Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře)
2. Vystaveny daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu zakona č. 23 S/2004 Sb., o dani 2 přidané 

hodnoty a náležitosi) podle $ 435 občanského zákoníku
3. V \ st a ve n v da ňovv do k lad (faktura) bud e dá le o bsaho vat před tnčt a či s lo obj cdna vky. m i sto a term I n pl uč n í v četné 

ro/pisu položek dle předmětu plnění (matená), doprava, práce, příp výkaz odpracovaných hodin jako příloha 
faktury apnd )

4 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedene v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový 
doklad (fakturu) vrátil Dodavateli k opiavč/doplneni. V lakovém případě se přeruší plynuti Ihútv splatnosti a nová 
1 hnita splatnosti začne plynoiu od data doručeni opraveného daňového dokladu'faktury objednateli.

Další podmínky:
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1 Smluvní stran> fcio objednávky výslovní souhlas! s tím. aby tato objednávka byla uvedena v centrální evidencí 
smluv (CES) vedené hlavním místem Prahou, která je veřejní přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnících, 
předmětu, číselné označeni teto objednávky, datum jejího podpisu a jej) text

2. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v teto objednávce nepovažují /a obchodní tajemství vc smvsíu 
^ 504 občanského zákoníku a ndéluji svoleni k jejich užiti a zveřejním bez stanovení jakvehkohv dalších 
podmínek

3. Smluvní strany této objednávky výslovní siednavají. že uveřejním teto objednávky v regUiru smluv dle zákona 
č 340/2015 Sb , o zvláštních podmínkách účinnosti nékiervch smluv, uveřejňovaní tich to smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí hl. m Prah,i.

4 Tato obj edn a v ka se v y h n tovuj e ve ti ech stej n op ise c h. z n ic h Z d va ob d rit Obj ed natě l u je d e n Dod av mel
5. Tato objednávka může být ménénn nebo zruSena pouze písemné, a to v případe zmán obiednávky Číslovanými 

dodatky, ktere musí byt podepsany občma smluvními stranami.
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak neipozději do 5 kalendářních 

dnů ode dne vystavení objednávky, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká
Smluvní san kcc:

1. Při prodleni Dodavatele s předaním předmčtu plnční dle teto objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0.05 % z maximalm ceny předmčtu plní ní včetnč DPH stanovené v této objednávce, a to za kaZdv 
započatý kalendářní den prodleni až do řádného splníní tělo povinnosti.

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

■
/ / Red ite I odtíoru H OM M H M P

T _

V Piaze dne:

7.a Objednatele:

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez

- 5 -10- 202°V Praze dne:

Zu Dodavatele:

Jednatel společnosti


