
PRA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAKY 

ODBOR SLUŽEB

PRA E
PRA
PRA

OBJEDNÁVKA vc. OB J/SLU/01/03/00270/2017
Damtn vystavení: ČÍ5ÍO V Z (hoHlrolni/syjtimovi)’.27, 4. 2017

Hlavni miniu Praha 
Odbor služeb 
Mariánské nám, 2 
IIOOI Praha I 
00064581

Objednatel: ELTES, s,r,o.Dodavatel:

sídlo: sídlo: Poděbradská 186/56
J98 00 Pnihn 9- Hloubčtín
61SQ4SI3 Dlí: CZ61504513JÍO: IČO:Dlí: CZ00O64581

kontaktní 
□soba: 
tel. spojeni:

k o mákl ni 
osobo: 
lei. spojeni:

fa*: fěL\;
e-mail: e-mail:

Název akce: Škodův palác - doplnění JBS: tiskárna CD 800C DESFIRE - 3 ks

Dle Vaši cenově nabídky ze dne 25. 4.2017 (která je nedílnou součásti líto objednávky) objednáváme u Vás doplnění 
JBS: lískáma CD 800C DESFIRE -3 ks - budova: Škodův palác.

Cena celkem bez DPH: 
Cena celkem s DPH:

232.800,00 Kč 
281,688,00 Kč

Schváleno Usnesením Rady hl. m, Prahy ť. ze dne:
Plněni dle Hlava I, čl. 3, odst. a) pravidel pro ZV Z v podmínkách HMP v p. z. (fcy. bezprostřední krajní nouze): \

■'Smluvní strany/stiany dohody výslovní sjednávají, žc uveřejněni léto smlouvy/objednávky v registru smluv dle zákona 
£. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha,”

UPOZORNĚNI:
Cena za provedeni zakázky bude objrdnatrkni naplacen# tile shittťni provedených prací (doddni rbcjí). Fakmra - daňový doklad musí obsnhdvzr 
vciircrí nileiuosti daňového dokladu. Faktura/píiloha fnkluiy musi dále obsahoval misio a termín plnťnl, rozpis poloiek uvolenilu, dopravy a práce. 
V připadá, ie faktum nebude obsahovat nilelilesti uvedená v líto objednávce, je objedná |e: oprávnili fakturu vrátit zliolůvileli k doplnfni V lakovťm 
pfípodí tt pfcntl plynuli ‘hóry splatnosti a nová Huba splatnosti zufnc plynout mi dala dotuicnl opravné faktury objednateli,

Hlavní rnésio Praha 
Mayislrál hl, m. PrahJ 
Odbor služeb 
Jurtám a noova 35/23 
111 21 Prohr. 1

2 7 -Q4* 2GÍ7
V Praze dne

Fcdilclka odboru služeb

Kopii potvrzené objednávky nám zašlete zpít na zasflad adresu: Jungmonnova 35/29, 110 01 Praha 1 nebo e-mailem, kletý' bude 
podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, případní prostřednictvím datoví schránky (ID datové schránky: 48!a97h).

dne:Souhlasíme s předloženou objednávkou a přijímáme ji.

(
:


