
mmmy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

ODBOR SLUŽEB
']a/ -7 v
i 3 <C U \J Se

/
i'/C 3 j/ '3 ( 3 3'rt(J

QBJ/SLU/01/02/00140/2017 iOBJEDNÁVKA vc.
: Číslo VZ (kontrolni/systémové)'. é’~- — ít^/QDatum vystaveni: 23. 02. 2017

Objednatel: Hlavní město Praha 
Odbor služeb 
Mariánské nám. 2 
110 01 Praha 1 
00064581

Dodavatel: URU DRA s.r.o.

sídlo: sídlo: Jemnická 17
140 00 Praha 4 - Michle
48110841 DIČ: CZ48110841IČO: IČODIČ: CZ00064581! (Č

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

i

Název akce: Pracovní oděvy a pomůcky 3' fiíí\ i 4Í1Í2ÍI1,1;

Objednáváme u Vás na základě přiložené nabídky č. I-NAB-17-00627 ze dne 22. 2. 2017 pro: ODA

t pracovní oděvy a pomůcky k výkonu pracovních činností s logem Hl. nt. Praha - podrobné specifikace viz 
cenová nabídka

'(fÁateriál a velikosti pracovních oděvů před objednáním vyzkoušeny přímo v centrálním skladu u dodavatele)

Místo dodání: sklad kancelářských potřeb. Mariánské nám. 2, Praha 1,

)

VH.

Cena celkem bez DPH: 
Cena celkem s DPH: 
Platební podmínky: 
Termín plnění:

51.838,35 Kč 
62/726,00 KČ 0 "

-

Schváleno Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1 ze dne:^
Plnění dle Hlava 1, čl. 3, odst. a) pravidel pro ZVZ v podmínkách HMP v p. z. bezprostřední krajní nóirx)r ;r - -

•:■i

1\ : -I !
"Smluvní strany/strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy/objednávky v registru smluv dle zákona: 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registrů smluvf 

■ (zákon o registru smluv) zajisti hl. m. Praha."

UPOZORNĚNÍ:
:. , Cena za provedení zakázky bude objednatelem zaplacena dle skutečně provedených prací (dodáni zboží). Faktura - daňový doklad musí obsahovali 

jvěskeré náležitosti daňového dokladu. Faktura/pNIoha faktury musí dále obsahovat místo a termín plnění, rozpis položek materiálu, dopravy.a práceJ 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn faktum vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynuti Ihiity splatnosti a nová lliúta splatnosti začne plynout od data doručeni opravné faktury objednateli. J
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V Praze dne
ředitelka odboru služeb
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Kopii potvrzené objednávky nám zašlete zpět na zasílací adresu: Jungmannova 35/29,110 01 Praha I nebo e-mailem." kteiYbticle':"i 
podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, případně prostřednictvím datové schránky (ID datové schmnk^Kř4SmÚ7k}::3 o

Souhlasíme s předloženou objednávkou a přijímáme ji.
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U název doctavaleie.raziiko/podpis

J
. . o.-. ............. ................................ i

- i,

t:: - KkU*/ DiKlC. \
., ěvmÍ i/■" i-; ;

IT

■í


