
g|jg HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR SLUŽEB

OBJEDNÁVKA KUM/01/01/00Í447/2017/2vc.
Číslo VZ (kontrolni/syslémové)' ^ ^\ Datum vystavení: 15. 03. 2017

Z+M Partner, spoi. s r.o.Hlavní město Praha 
Odbor služeb 
Mariánské nám. 2 
HO 01 Praha 1

Dodavatel:Objednatel:

Valchařská 3261/17
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

sídlo:sídlo:

26843935 DIČ: CZ26843935DIČ: CZG0064581 IČOIČO: 00064581
kontaktní 
osoba: 
tel. spojení:

kontaktní
osoba:
tel. spojení:

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

Název akce: Kancelářské potřeby — náhradní plnění

4.3.mvjyy<llM4n/01/001447/2017 a přilož 

I), EVM PRM mmp?Objednáváme u Vás na základě uzavřené snilo 
2017 pro: SCZ (| I, OKM ,ZIO( RED

PON ( 
i, UCT

[PŘI
( |, OCP (1 
- kancelářské potřeby - viz seznam

Místo dodání: na příslušné odbory

81.507,32 Kě 
98.625,00 Kč

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

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

"Smluvní strany/strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy/objednávky v registru smluv dle zákona 
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha."

UPOZORNĚNÍ:
Cena za provedení zakázky bude objednatelem zaplacena dle skutečné provedených prací (dodáni zboží). Faktura - daňový doklad musí obsahoval 
veškeré náležitosti daňového dokladu. Faklura/pfíloha faktury musi dále obsahovat místo a termín plnění, rozpis položek materiálu, dopravy a práce. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplněni. V takovém 
případě se přeruší plynutí lluity splatnosti a nová lhúta splatnosti začne plynout od data doručení opravné faktury objednateli.

1 6 -03- 2017V Praze dne

Kopii potvrzené objednávky nám zašlete zpět na zasílací adresu: Jungmannova 35/29, ! 10 01 Praha 1 nebo e-mailem, kteiý bude 
podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, případně prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 4Sia97h).

v PCazcSouhlasíme s předloženou objednávkou a přijímáme ji. dne:


