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Věc: Objednávka - Výměna baterií v UPS APC RT 15000 RM XL

Objednáváme u Vás:

Výměnu baterií v UPS APC RT 15000RM XL s. č. ZA1310006633

• Akumulátory CBS 12V/5.1Ah

o počet: 128 ks

o cena bez DPH:

cena bez DPH:

Specifikace služeb Dodavatele:

• doprava akumulátorů na místo instalace

• výměna celé sady akumulátorů

• nastavení kalibrace UPS

• vyčištění a kontrola zdroje

• zkušební testy

• odvoz a ekologická likvidace starých akumulátorů

cena bez DPH:

Termín plnění nejpozději do: 19.2.2021

Maximální celková cena (bez DPH): 79.440,-Kč

Místo plnění je sídlo Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
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Platební podmínky:

Úhrada ceny bude na základě faktury - daňového dokladu, vystaveného Dodavatelem se

splatností 30 dnů od doručení faktury Objednateli. Objednateli. Podkladem pro vystavení
faktury bude soupis provedených činností neboli akceptační protokol. Věcná správnost
tohoto soupisu neboli akceptačního protokolu, musi být před vystavením faktury
potvrzena Objednatelem.

Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Objednávky výhradně
v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a

obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura". Smluvní strany sjednávají, že
věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude
zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Dodavatel je povinen do
fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu:

Zaslání Elektronické faktury Dodavatelem na jinou e-mailovou adresu než
uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Dodavatel
povinen využít pouze e-mailovou adresu Dodavatele uvedenou pro tento účel v

Objednávce, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní
e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým
podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Dodavatele. Elektronická faktura
musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to
možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou
zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx.
Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně
zaručenou elektronickou pečetí, oboji založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu
zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním
z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li
Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou
elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň
průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem
výhradně z e-mailové adresy Dodavatele uvedené pro tento účel v Objednávce či
s průvodním e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem, případně
zaručenou elektronickou pečetí Dodavatele, jehož přílohou je Elektronická faktura.
Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura
v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě,
kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Dodavatel nezasílat
stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Dodavatel je povinen odeslat Objednateli
fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho
nároku na zaplacení Ceny

Jako odběratel bude uvedeno ve faktuře:
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Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Objednávky postupovala

čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění

této Objednávky a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že

se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK, a.s. (dále jen „CCP“),

které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP

a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze

Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo

důvodné podezření ze spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli

ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb.,

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,

nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb.,

trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a

fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace

nejpozději následující pracovní den po jejím doručení.
Digitálné

Marti npodepsai
■ vidi Lil <

Martin Veselý

» ě __i / Datum:

veselý 2021.02.07
*

21:17:26 +01 '00'

Martin Veselý

Ředitel úseku informatiky

S pozdravem

Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, Objednávku

bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle podmínek

v ní uvedených. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního

vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Za Dodavatele - objednávku přijal a s podmínkami souhlasí
(jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):

Wf'
ičo. 26 torna

Pokud výše hodnoty předmětu plnění Objednávky je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH,

vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění 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). Uveřejnění

objednávky v registru smluv zajistí Objednatel.
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