
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor služeb

OBJEDNÁVKA SCES POH/0 1/01/002073/207
::raT*"io,72Vb sb, «objednávky zakládá dvoustranný smluvní^vztah^c/^Ob c^iaKlem£*^**$*1 * ***** lé‘°

realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a Objednateli vzJkí *Cm' Dod1avatel1 ^ vzn,ká P°vinnost 
smluvní odměnu. o sánu a Objednatel, vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou

1 Datum vystavení: 07. IQ. 2021 T

Objednatel; Hlavní město Praha~ 
zastoupené

Číslo VZ (koiurolnt/sysrémové)7\

Dodavatel: Z+M Partner, spol. s r.o.

ným řízením
odboru služeb MHMP 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1

sídlo:
sídlo: Valchařská 3261/17

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

26843935 DIČ: CZ26843935
IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581 IČO:
kontaktní

kontaktní
osoba: 
tel. spojení:

osoba: 
tel. spojení:
fax: fax:e-mail:

e-mail:

Název zakázky; | Kancelářské potřeby - náhradní plnění 

Předmět plnění:
Objednáváme , Vis na základ* uzavřené smlouvy í. I>QH/01/Q|,-0112073/2021 a 
přiložených nabídek DSC-Bohdalce ----------
—’mR ■■O^HIÉLohpI

oit^■■Tasuj
- kancelářské potřeby z katalogu (15 požadavků)

- kancelářské potřeby

Místo dodání-
- katalogové - rozvoz na odbory
- ES324 -ES327: rozvoz na odboi

•SC - Pankrác 
ROZ|

L PKD

katalog (5 požadavků - ES324 - ES328)mimo

ké techniky -

Cena za předmět plnění bez DPH:
(cena je maximální a nepřckročitelná a zahrnuje veškeré náklady 
Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plněni)
Cena za předmět plnění celkem s DPH:
(DPH bude účtována podle platných právních před[>isů)
Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín plnění: ihned 
Místo plnění:

98 042,47 Kě

118 633,00 Kč

rozvoz na odbory MHMP
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Platební podmínky:

hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského zákona^05'' ^ C’235/2004 Sb >0 dani z přidané

’ SHr1*
13 SPlal"0S,Í P'ynoM “*da“ *"*« opraveného daňového doWad!SfobÍSlfa“0StÍ *

DalSí podmínky:' sraaaaaa *»° *■**■ E, ^
předmětu, číselné označeni této objednávky datum'jejíhoiodniJ ^ 0bsahuje údaJe ° ÍeJích účastnících,

1 »ssc2a:~S3£S“£-“*~——podmínek. J SVOIenl kjc-',ch už,“ a bez stanoveni jakýchkoliv dalších

1 SSSÍ“3KEiSS2SKSS£K!E “
(zákon o registru smluv) zajistí hl m Praiia ' v, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

5.- i!0 tltt n,r “ objed"aw■**■>dodatky které musí být podepsány obéma ^íuvnM strana^T * '° V PHpad* ™ř" °bJ^vky číslovanými 

dna ode dn^rrnUMnfv^ * 5 “«<**«.

I.

I.

Smluvní sankce:

2 Savlr !endáfnl dCn rdhn‘34 V °bM,á• Odavatel je povmen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnO od jejího doruéenl.

smluvní 
vce, a to za každý

V Praze dne: - 7 -10- 2021

Za Objednatele:

pověřený řízením odboru služeb

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a

V Praze dne:

Za Dodavatele:

neňo
funkce
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