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OBJEDNÁVKA e. ces OB J/SLU/01/03/00312/2021
Objednávka jc uzavírána vc smyslu § 27 a S 11 zákona ě l cu . řznční. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb o^skv zákonňf i Vuefejných “kázek- v Phtn*n
objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mwToWe^iclem aJ n SC akcePtací ,ét0
realizoval předmči plněni v požadovaném rozsahu a ObiednateH ^ D°^Vatel'lok vzniká Povinnost
smluvní odměnu. J 1 vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou

[Datum vystavení-! 24.8.202] Číslo VZ Ikoniroliii systémoví} i:
Objednatel:! Hlavní město Praha

zastoupené Ing. Lukášem Stránským, 
pověřený řízením odboru služeb 
MHMP
Mariánské nám. 2/2 
HO 01 Praha 1 
00064581

Dodavatel; EXCON a.s.

sídlo:
sídlo: Sokolovská 187/203 

190 00 Praha 9
00506729 DIČ: CZ00506729

IČO: DIČ: CZ0006458I IČO:kontaktní I 
osoba: 
tel. spojeni: 
fax: 
e-mail:

kontaktní 
osoba: 
tel. spojení:
fax:
e-mail:NaZeV 'akA'kv: Clam-Gallasův palác: STP « zatěžovacl zkooEzávési 

a vybraných závěsů u stropních svítidel

Předmět plněni:1 1.Dh>yaS'lC'T°Ié "abidky « dne *8.8.2021 (která je nedílnou součástí této

Cena za předmět plnění bez DPH:
(D^TrÍmál,:Í V H*ř**M"* o =^nujc reteré „Modr
D^otele xynuhtiene vsouvislostis realizacipředmJmpten»

“ předměí Plnění celkem s DPH:
A/ h.U. ňA,.n„hu, ntvflé n/„U„U, nnnmfrh «óvVn,„>,

Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín plnění: 31.10.2021 
Místo plnění:

58 000,00 Kč

70 180,00 Kč
14 dnů

Clam-Gallasův palác

Platební podmínky:

4 7SS1 ,lé'° jC ***** oprávnčn daéov,

ihů,a *-*—«*—- a nová
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor služeb

/ Další podmínky:
* I. Smluvní^ strany tělo objednávky výslovné souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v centrální evidenci

M smluv (LES.) vedene hlavním městem Prahou, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnících
předmětu, číselné označeni této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

2' ?TlUVnÍ Strany Pr°t,,a5u.Íí> 2e skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuji za obchodní iajemství ve smyslu 
§ >04 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich užití 
podmínek.

3' 'e'° ?bjednfVky vysl°vní sjednávají, že uveřejním lilo objednávky v regislru smluv dle zákona
c. J4W-U 15 bb., o zvláštních podmínkách účinnosti nékterých smluv, uveřejňování téchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

4. Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.
5. lato objednávka může být měnéna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými 

dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
6. Dodavatel je povinen doručil akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak ncjpozdčji do 5 kalendářních 

dnů ode dne vystaveni objednávky, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.
Smluvní sankce:

Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plněni dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z maximální ceny předmětu plněni včetně DPH stanovené v této objednávce, a to za každý 
započaty kalendářní den prodlení až do řádného splnční této povinnosti.

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

zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších

1.

24 -03* 2021V Praze dne:

Za Objednatele:

pověřený řízením odboru služeb

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez vý 

V dne: J EXCON, a.s. *
g. Jindřich Syrovátka 

EXCON, a.s.J
Sokolovská 187/203
190 00 Praha 9. DIČ: CZQ0506729

Za Dodavatele:
EXCON a.s.
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