
M ěstská část P raha 7 

Ú řad  mčsťské části 
nábř, Kpt. Jaroše 1000 

170 00 Praha 7

Objednávka číslo; 

Datum vyslavení:

IČO odběratele: 00063754 

:D1Č odběratele: CZ0Q063754 

Česká spořitelna* a. s. 

č.ú.: ■'

Vystavil

Telefon:

e-maiíová adresa: 

Kompetent:

Dodavatel: 

iM A F R A , a,s,

Karla Engtiše 519/11 

115000 Pfaha 

I IČO: 45313351 

|D IČ : CZ45313351

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

)r. Splatnost faktur)*: 21 dní po obdržení faktury

- ;Yí7 fakturách -  daňových dokladech nvádijk' vidy číslo objednávky a zda jste spolehlivý - nes/ioklilij plátce. Kopii objednávkyje nutné pHloiíi k 
Jakfttře -  daftorétitit dokladu Jinak lálo nebude uhnttemi a bude vrácena špit doikmdeii.

Objednáváme u V á s :

S LU ŽB Y  ■ . Částka

K red it na inzerci pracovních pozic na portá lu  johDNES.cz na 12 měsíců

“ Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem je jího  podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným I 
potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem je jí  registrace v registru smluv dle zákona Č, 340/2015 Sb., o { 
zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky 
zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na emailovou adresu 1 o 10 dnů
ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění.1'
*'Smluvní sírany výslovně sjednávají, Že uveřejnění této smlouvy [dohody/dodntku/] v registru smluv dle zákona Č, 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajisti i 
Městská část Praha 7 do 30 dnň od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v j 
registru smluv informovat.”

Dohodnutá cena včetně DPH T 66 066,00____________ !__________  ___ .._.__
ODPA ÍP01, jORJ iORO

i
Čtislka j 

i
006171 i 6169 I 66066.00 !

Razítko o podpis objcditňieje

; Mgr, Radomír Špok

tajemník Úřadu mSsťské řásti Praha 7

Smlouva nu základě léto objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, Ij, písemným 
potvrzením této objednávku dodavatelem. Pro akceptací objednávky zeíle osoba oprávněné zastupovat dodavatele písemný souhlas na 
emailovou adresu í  3 10 dnú ode dne doručení objednávky, nejdále do zahájeni plněni.
Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je dodavatel oprávněn vystavit faktum.
Splatnost faktury se sjednává na 21 dni po skončení poskytování služeb a doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti 
stanovené zákonem 6, 2352004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon 6. $9/20 f  2 Sb.), 
Nedílnou součástí faktuiy bude kopie této objednávky. Smluvní pokula pro případ prodlení s poskytnutím služeb Člnl 0,05% denně z 
celkové ceny služeb ze každý den prodleni. Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídl ustanoveními zákona 6. 
89/2012 Sb.r občanský zákoník, v platném znění. V případě potřeby vyjasněni či doplněni některých výše uvedených Informaci nás 
neváhejte kontaktovat na mmalbvé adrese: i

Datum:

dc.-vi
: íV A r iíA

R a z p d ř -

"sría Kr,

a. S, ÍS 7?
L-- j Podpis:

Slrnimhi


