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HLAVNÍM~STOPRAHA 

MAGISTRÁT HLA VNÍHO MĚST A PRAl-TY 

ODBOR SLUŽEB 

OBJEDNÁVKA " c. 364/2016/SLU/PO/MK 

Datum vystaveni: 23. 12.2016 člslo VZ {1iontrolnVsystémo1·~): 

Objednatel: Hlavni mbto Praha 
Odbor služc:b 

sldlo: Mariánské nám. 2 
11001 Praho I 

Dodavatel: EL TES, s.r.o. 

sfdlo: Poděbradská 186/56 
198 00 Praha 9 - Hloubětrn 

IČO: 00064581 
kontaktnf 
osoba: 

~~~~------r.-----~~_, 
61504513 DIČ: CZ61504513 

tel. spojeni: 
tax: 
e-mail: 

J Ná:zev akce: JtooO ks zaměstnaneckých ~ret 

osoba: 
tel. spojeni: 
fax: 
e-mail: 

Dle Vaši cenové nabldky ze dne 15. 12. 2016 (které je nedtlnou součásti této objednávky) objednáváme u Vás I 000 ks 
zamt'!stnaneck ' ch karet. 

Cena celkem bez DPH: 
Cena celkem s DPH: 
Platební podmfnky: 
Termln plněni : 

94.150.10 I Kč 
113.922,00· Kě 

ze dne: 
odmlnkách HMP v p. z. (tzv. be:prostřednf /crajnf nouze): 

"Smluvnl strany/strany dohody výslovně sjednávajl, že uverejn!nl této sm louvy/objednávky v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštnlch podmfnkóch óčinnosti některých smluv, uveřejl\ovánf těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajisti hl. m. Praha." 

urozonNtNf: 
Ccnn ZA provedenlzak4zky bude objednatelem zaplacena dle skute~ne provcdenych pnu:l (dodAnl zbotl). Faktura- daňový doklad musl obsahoval 
vc~k cré nllh:žitosti daňového dokladu. Fnkturn/pflloha faktury musl dáte obsnltovot mlsto o tcnnln J1ln!nf. rozpis polo!ek matetililu, dopmvy a práce. 
V pllpud!, 1e fakturo nebude obsnhovnt n'llle1itosti uveden\! v této objednávce, je objednatel oprovn!n fakturu vrátit zhotoviteli k dopln!nl. V tokovc!m 
pllpad~ se plcruSI plynutllh6ty splatnosti a nová lhťito splatnosti ZAčne plynout od data doručeni 

V Praze dne 

Hlavni meslo Praha 
Magistrát hl. m. Prahy 
Odbor služeb 

2 3 ·1Z · 2016 Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 181 

Kopii potvrLené objednávky nám wl~te zpět na zasflacf adresu: Jun~mannova 35/29, IlO Ol Praha I nebo e-mailem, který bude 
podepsW1 kvali.flkovnným elektronickým podpisem, pffpadně prostledníctvlm datové schránky (ID datové schránky: 48/a9711). 

so,hl.,lmos pfedloženo" objednávko" a pfijlmáme ji, V 1 ~ dn" / 5- /?, ./ ( 


