
■g HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

ODBOR SLUŽEB

OBJEDNÁVKA
[ Datum vystaveni:

OBJ/SLXJ/01/03/00185/2017vc.
Číslo VZ (kontrolnl/systémové):15.3.2017

Objednatel; Hlavni město Praha 
Odbor služeb 
Mariánské nám. 2 
110 01 Praha 1 
00064581

ELTES, s.r.o.Dodavatel;

sídlo: sídlo: Poděbradská 186/56
198 00 Praha 9 - Hloubětín 
61504513IČO: DIČ: CZ00064581 IČO: DIČ: CZ61504513

kontaktní 
osoba: 
tel. spojení:

kontaktní 
osoba: 
tel, spojeni:

fax: fax:
e-mail: e-mail:

Název akce: Nová radnice - servis KEYWATCHER (základní deska)

Dle Vaší cenové nabídky ze dne 8,3. 2017 (která je nedílnou součástí této objednávky) objednáváme u Vás servis
KEYWATCHER (základní deska) - budova: Nová radnice. 
Cena celkem bez DPH: 
Cena celkem s DPH:

98.500,00 Kč 
119.185,00 Kč

Schváleno Usnesením Rady hl. m. Prahy Č, ze dne:
Plnění dle Hlava 1, čl. 3, odst. a) pravidel pro ŽVZ v podmínkách HMP v p. z. (tzv. bezprostřední krajní nouze):

"Smluvní strany/strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejněni této smlouvy/objednávky 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) zajisti hl. m. Praha."

UPOZORNĚNÍ
Cena za provedeni zakázky bude objednatelem zaplacena dle skutečně provedených prací (dodáni zboží), faktura - daňový doklad musí obsahovat 
veškeří náležitosli daňového dokladu. Faktura/přlloha faktury musí dále obsahovat místo a termín plněni, rozpis položek materiálu, dopravy a práce. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedení v tito objednávce, je objednatel oprávněn faktum vrátit zhotoviteli k doplněni. V lakovém 
případě se přeruši plynuti Ihity splatnosti a nová Mta splatnosti začne plynout od data doručeni opravně fakluty objednateli,_______

Hlavní město Praha 
Magistrát hl. m. Prahy 
Odbor služeb 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1

/? 3.V Praze dne
f&l

Kopii potvrzené objednávky nám zašlete zpět na zasílací adresu: Jungmannova 35/29,110 01 Praha 1 nebo e-mailem, který bude 
podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, případně prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h).

Souhlasíme s předloženou objednávkou a přijímáme ji. V 2,0*9re* KŤL dne:

h-?M‘ op \


