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OBJEDNÁVKA č.: 2021/0585/OTSMI-OIBNP
Objednatel: 			
Městská část Praha 3 
Odbor technické správy majetku a investic
Havlíčkovo nám. 700/9
130 00  Praha 3	
Dodavatel:	
A plus spol. s r.o.
IČ:49705857
Vysočanská 568/49
Praha 9-Prosek
190 00  Praha 9
Předmět objednávky: 
Objednáváme u Vás zpracování architektonické vizualizace vycházející z dokončeného projekčního řešení stavebních úprav panelových domů Kubelíkova 60, 62, 64, 66 v Praze 3.
Rozsah zpracování je 5 x vizualice objektů s fasádami ve formátu .jpg a .png.
Forma odevzdání v tištěné podobě 3 paré (1 paré=5 vizualizací) a v digitální podobě 5 vizualizací.
Fakturace proběhne po odevzdáníá díla. 
Čas (termín) plnění: 30.07.2021
Cena plnění (bez DPH): 85 000,00 Kč
Cena plnění (s DPH): 102 850,00Kč
Obecné smluvní podmínky:
1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu objednávky.
2) V případě, že jakýkoliv hmotně zachycený výsledek činnosti provedené při plnění předmětu objednávky, či jakákoliv jeho část naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, je součástí plnění předmětu objednávky taktéž převod práva k jeho výhradnímu užití a šíření všemi způsoby pro Městskou část Praha 3 ve smyslu § 2358 a násl. a § 2360 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dodavatel přijetím této objednávky uděluje Městské části Praha 3 souhlas s tím, aby dílo či díla, která jím budou vytvořena na základě plnění předmětu této objednávky, i bez jeho souhlasu spojila s jiným dílem nebo jej užila k jinému účelu než dle této objednávky, přičemž městská část nebude povinna poskytnutou licenci využít. Územní, časový a množstevní rozsah poskytované licence je neomezený. Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí s tím, že veškerá odměna dodavatele za převod výše uvedených práv na Městskou část Prahu 3 je již v celém rozsahu obsažena v ceně plnění této objednávky.
3) Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jakákoli platba uskutečněná na základě nebo v souvislosti s touto objednávkou, tj. vč. popisu stran transakce, částky, variabilního a jiného symbolu, zprávy pro příjemce, data uskutečnění může proběhnout na transparentním účtu objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu.
4) Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení. Je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoli dodatkem či odchylkou ve smyslu §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
5) Přijetí této objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.
Fakturační údaje: 
na faktuře dodavatel vždy uvede celé označení objednávky č.:2021/0585/OTSMI-OIBNP
Odběratel: 	Městská část Praha 3	
	Havlíčkovo nám. 700/9	
	130 00  Praha 3	
	IČ:00063517, DIČ:CZ00063517
Dodavatel: 	firma/název fyzické osoby, sídlo
	IČ, DIČ
	plátce/neplátce DPH
	úplný údaj o registraci/zápisu
V Praze dne 15.06.2021
Ing. Michael Šrámek
vedoucí odboru technické správy majetku a investic

razítko, podpis
Vyřizuje: Jaroslav Truhlář, 222116309
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 3, č.ú. 27-2000781379/0800


