
"OPERÁTOR \��p���p�`\
Operátor ICT, a.s.
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170000 Praha

Česká republikaDodavatel: Dodací adresa:

Operátor ICT, a.s. B 19676 vedená u Městského soudu v Praze

Římská 1196/29 Dělnická 12/213
_12000 Praha 2 - Vinohrady 170000 Praha © ©

Číslo dokladu: soo 180268 Popis dodávky:

skiad; 999 Zakázka: 04.03.01
IČO: 13814559 code; Způsob dopravy: Osobní dodání

DIČ:
Objednávka: Fotografické službyForma úhrady: Převodem na účet

'
Číslo smlouvy: Datum podpisu:o \��p���p�n\ E D N \��p���p��p\ \��p���p�z\ Platnost smlouvy od: Datum účinnosti:

Platnost smlouvy do: Datum zveřejnění:\! I

CISLO„
,

Datum porizeni dokladu: 11.04.2018

\��p���p�z\ Datum termínu dodávky:
Termín splatnosti:

Text položky Množství MJ Cena Celkem

Na základě provedeného poptávkového řízení s názvem 1,00 ks 140 000,00 140 000,00
Zhotovení zpravodajských fotografií ze sportovních a

volnočasových, Vám tímto na základě Vaší nabídky ze dne

3.4.2018 Zadáváme následující objednávku:

1/ Předmět a doba plnění

Fotografické služby v rozsahu 20ti sportovních a 15ti

volnočasových akcí dle požadavků Odboru sportu a volného

času MHMP v období roku 2018. Data a obsah akcí budou

upřesněny dle harmonogramu MHMP.

2/ Parametry výstupu:

o Fotografie v tiskové kvalitě formátu A4 (minimálně

200 dpi)

o Zaměřeny na různorodou tématiku akce s

preferencí viditelného loga HMP, pokud bude na akci k

dispozici

o Minimálně 20 fotografií tvořící průřez danou akcí

o Formát souboru dodaných dat „jpg", předání v

elektronické podobě

3/ Cena za předmět plněníje 140 000,— Kč bez DPH

4/ Obchodní a platební podmínky:

Dodavatel bude fakturovat provedenou práci vždy po 5

akcích, tj. po předání a převzetí dila (fotografií) poslední z

pěti po sobě následujících akcí. Na předání a převzetí díla

strany vyhotoví předávací protokol, který bude podepsán

osobami oprávněnými jednat v technických věcech za

smluvní strany a bude povinnou přílohou faktury. Splatnost
faktury je 30 dní. OICT neposkytuje zálohy na cenu díla.

Dojde-li v rozporu s touto dílčí objednávkou, která obsahuje
termín dodání fotografií z konkrétní akce, k prodlení s

předáním dílčího díla, uhradí dodavatel OICT na výzvu

smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den z

prodlení. Při prodlení s úhradou cenyje OlCT povinen

zaplatit dodavateli zákonný úrok z prodlení. Dodavatel bere

na vědomí, že tato objednávka bude zveřejněna v registru
smluv.

Dodavatel bezúplatně uděluje OICT oprávnění k výkonu

práva dílo (fotografie) užít licenci, a to dnem jeho předání.

Tato licence je neomezená co do množství, rozsahu, času a

území a dodavatel ji poskytuje jako licenci nevýhradní a na

dobu neurčitou. Licenční odměna je již započtena v ceně

díla. Dodavatel odpovídá OICT za bezvadnost práv nabytých

vystavil: Děkujeme Vám za spolupráci!
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OBJEDNÁVKA šízlzzzt'zr.iz;..„.. 3232325135331.
Platnost smlouvy do: Datum zveřejnění:\I I

CISLO „
,

""

Datum porizeni dokladu: 11.04.2018

\��p���p.c�R Datum termínu dodávky:
Termín splatnosti:

Text položky Množství MJ Cena Celkem

v souvislosti s předáním a převzetím díla, zejména za to, že

užitím díla nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích

osob ani k jinému porušení právních předpisů.

Loo 140 000,00

Celkem bez DPH CZK 140 000,00

Celkem s DPH CZK 169 400,00

Vystavilž Děkujeme Vám za spolupráci!
pzobjednavka: 500180268 Zpracováno systemem HELIOS Orange
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Údaje o subjektech DPH

1.

Údaje o subjektu DPH

DIČ:

Jméno:

Sídlo: Římská 1196/29

PRAHA 2 - VINOHRADY

120 00 PRAHA 2

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 49, PRAHA 2, tel.: 221 593 111

Údaje zobrazeny dne 11.04.2018

Údaje o nespolehlivém plátci DPH

Nespolehlivý plátce: NE

Bankovní účty určené ke zveřejnění
Datum zveřejnění

01.04.2013

Údaje o registraci k DPH

Typ registrace Registrace platná od: Registrace platná do:

Plátce 01.02.1997

vpřípadě pochybností se prosím obratte na finanční úřad uvedený v Údajích o registrovaném subjektu
Nový dotaz

Nápověda


