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OBJEDNÁVKA č, CES OBJ/29/03/004513/2021

Objednávka je uzavíráno ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, 
v platném zněni. V souladu sc zákonem č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, \c zněni pozdějších předpisu, se 
akceptaci této objednávky zakladá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli 
tak \ zniká po\ innost reali/o\ at předmět plněni v požadov aném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit 
Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

Datum vystaveni: 10.9. 2021 čislo VZ (kontroluj systémové):

Objednatel: ______  ichálek
Senohrabská 2943/10
141 00 Praha 4 - Záběhlice

Hlavni město Praha 
zastoupené lnj». Liborem Šímou, 
ředitelem odboru 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1
00064581 I DIČ: | CZ00064581

Dodavatel:
sidlo:

Čislo úctu:sídlo:

42567980 | DIČ: [ není plátce DPHIČO: IČO:

kontaktní 
osoba: 
tel. spojeni: 
fax: 
e-mail:

kontaktní
osoba:
telefon:

e-mail:

Název zakázky: Zpracování podkladu pro instalaci cyklomobiliáře na základě požadavků městských 
části.

Předmět plnění: • Předmětem plnění jsou odborné konzultace v oblasti realizace cyklomobiliáře na 
základě požadavků městských části včetně provedeni místního šetřeni a příprava a 
zpracováni podkladu pro výstavbu cyklomobiliáře pro školská zařízeni na území 
hlavního města Prahy a drobné podklady pro potřeby odboru dopravy MHMP.

• Jednotková cena za předmět plněni bez DPH je stanovena jako smluvní odměna ve 
vvši 600 Kč/1 hodina.

• Předpokládá se plněni ve výši cca 200 hodin.

Cena /.ji předmět plněni bez DPH:
(cena je maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 
Dodavatele vynaložené v souvis /osli v realizaci předmětu plněni)
Cena za předmět plněni celkem s DPH:
(Dodawiiel neni plátcem DPH. DPH nebude účtována)
Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně:
Termín plnění: Plněni bude probíhat průběžně, ode dne naby ti účinnosti objednávky do 30. 4. 2022.

Fakturace za plněni v roce 2021 proběhne nejpozdčiukH(^^^02^^^^^^^^^
PlnčnNM»dijjjJvdav;uu»cleklroiiickv k rukám pi 'JltňJLjaai

předchozí domluvy

120 000,00 Kč

120 000.00 Kč

30 dni

Místo plnění:

Pro účely režimu přenesené daňové pov innosti dle § 92a zákona ě 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty , ve znění pozdějších předpisu, vystupuje hl. ni. jako osoba po\ inná k dani:

Platební podmínky:
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1. Cena /a předmět plněni bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a 
uhrazena bankovním převodem na účet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře).

2. Vystaveny daňový doklad (faktura) musi obsahoval náležitosti ve smy slu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského zákoníku.

3. Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat předmět a ěislo objednávky, misto a termin plněni 
včetně rozpisu položek dle předmětu plněni (materiál, doprava, práce, přip výkaz odpracovaných hodin jako 
příloha faktury apod).

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel opráv něn 
daňový doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k oprav ě/doplněni. V takovém případě se přeruší plynuti Ihuty 
splatnosti a nová Hnila splatnosti začne ply nout od dala doručení opraveného daňového dokladu/faktury 
objednateli.

Další podmínky:
1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí stíní, aby tato objednávka byla uvedena v centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hlav ním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
jejích účastnicích, předmětu, číselné označeni této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

2. Smluvní strany prohlašují, žc skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuji za obchodní tajemství ve 
smyslu $ 504 občanského zákoníku a uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv 
dalších podmínek.

3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, žc uveřejněni této objednávky v registru smluv dle 
zákonač. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajisti lil. m. Praha.

4. Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrži Objednatel a jeden Dodavatel.
5. Tato objednávka muže být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky 

číslovanými dodatky, které musi být podepsány oběma smluvními stranami.
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednáv ky Objednateli obratem.

Příloha č. I: Cenová kalkulace

V Praze dne:

Za Ob jednatele:
Ing. Libor Šíma, v. r. 
ředitel odboru dopravy 
podepsáno elektronicky

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu o bez výhrad.

LV Praze dne:

Za Dodavatele:
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