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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

magistrát hlavního města prahy

ODBOR SLUŽEB

PRA
PRA
PRA

OBJEDNÁVKA OB J/SLU/Q1/03/00145/2017č.
čislo YZPa tmu vystaveni: 1.3. 7D17

Dodavatel: ELTES, s.r.o.Objednatel: Hlavni městu Praha 
Odbor služeb 
Mariánská nům. 1 
110 fll Praha 1 
Ů0Ď645S]

sídlo:sídlo: Poděbradská 186/5$
138 00 Praha 9 - HloubÉtln 
Ó1504513 DIČ: CZC1504513IČO; DIČ: CZ0006458I IČO:

kontaktní 
osoba: 
tel, spojeni:

kontaktní 
osoba: 
let. spojeni: 
fax:
rr-rnail:

fax.
e-mail:

Nám1 akce: Chodovce - dodávka bcipeí postit leh zámků n příslušenství

Dle VaJj cenově nabídky ze dne- 20,1- 2017 (která je nedílnou součástí táLo objednávky) objednáváme li Vás dodávku 
bezpečnostních zámků a příslušenství - budova: ChodovecX

285.450,00 Kč 
345.395,00 Kí

Cena celkem bez DPH: 
Cena celkem s DPH:

Schváleno Usnesením Rudy ni. rn. Prahy i. ze dne:
Plnění dle Hlava I, ČI. 3, odst. a} pravidel pro ZVZ v podmínkách HMP v p. z. ttzv be:prosiř?tlni krajnírau^e):

"Smluvní strany!sírany dohody výslovní sjednávají, 2e uveíejnční těst? smlouvy/ohjed pivky v registru smluv dle zákona 
i. 340/2015 Sb., o zvláítních podmínkách účinnosti nčkterých smluv, uveřejňování tčdito smluv n o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajisti til. m. Praha."

upozornEnI
Cenu za provedeni zakňzky hifJe ůbjedna1ílem řajiljepwi 41c sVufciitř provedcnycli prucl (d odulí zboti) Ffltlura - daJtoyý dal:lad musí obsahoval 
vřlterč ladicí i losti daňoví ho dohladu í:aXl jni/c rilnha fahliiry musí iMle etbsníi DVn I miste n Icrmln plněni, mťpil pn lnici: cnaicndl-j, dopuvy s príce 
V |iíípmft, íe fík1 a ri (1 rfnfde Obsahoval nálciiLDSli uvedené v léla objeiíí Jtíe, Je objednatel apra-ndn Mním rtálít lliůLovilcli \t doplníel V inkůvim 
píipiidt K pfituil plynuli IHlty splDlitSSP d P0i>é hitu ipkuiosli jftiní ptymoul ůd daLa doruícnl opravné ihitlury objednaitlí /

Hlavni mésto Praha 
Magistrál hi. m. Prahy
Odbor sluíob 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1

- 3 -03- MV Praze dne
ředitelka odboru služebw

Kopii potvrzené objednávky nám znUicie zpfit na zasílací adresu: Jijngmannova 35/29, 110 01 Praha I nebo e-msilem, který' bode 
podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, připadni prostřednicí vím daíovč schránky (ID datové sdtfiŮnfy: 4Sh97h),

S-fvSouh fasjme s předloženou objednávkou a přijímáme jt- dne:


