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HLA VNÍ hl:tSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLA VNÍHO ~STA PRAHY 
Odbor služeb 

OBJEDNÁVKA č. CES 
DOH/0110211001610/2018 

ob· ednávka č. 2 
Objednávka Je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v p1atn6m 
zn!ní. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn!!ni pozděj!ích ptedpisl'l , se akceptací této 
objednávky zaldádá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 
realizovat předm!!t plněni v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatil Dodavateli dohodnutou 
smluvní odm!!nu. 

I Datum vystavení: I 26.6.2018 eíslo vz (komrolrrílsyslémové). I 
Objednatel: .Rlavaí Pralla 

sfdlo: 

zastoupeaé Ing. Ivetou Pekárkovou, 
ředitelkou odboru sluleb MHMP 
Mariánské nám. 212 
110 Ol Praba 1 

Dodavatel: 

sídlo: 

Eltes s r.o. 

Poděbradská 186/S6 
198 00 Praha 9 

IČO: 00064581 DIČ: CZ00064S81 IČO: 
kontaktní 
osoba: 

61504513 DIČ: CZ61504Sl3 
f--- ---1 

e-mail: 

tel. spojení: 
fax: · 
e-mail: 

I Název zakázky: I Úpravy ABI a DDE Keywatcher, 6pravy logováoí 

Předmět plo~ní: Na základě uzavřené rámcové dohody č. DOH/01/01/0001610/201 8 a dle Vaší 
cenové nabídky č.NO l O 1-10034-18 (která je nedflnou součástí této objednávky) 
objednáváme u Vás úpravy ABI a ODE Keywatcher, úpravy legování. 

Cena za předmět plnění bez DPH: 
(ceno je ma:cim61nf a ltepřelc~olllelmi a :ohrnuje ''dlceri náklady 29100,00 
Dodavotele IIJ..'IIalo~emi v suuvislruti 1 rea/i:uc( p,.udmdlrt piné1ú) 

Cena za předmět plaěoí eelkem s DPH: 35211.00 
t nPI-l hrtriP ,;,<lnwi>rn nndl,. nf,,,"v,.}t n~,;.",;,.J, nfnlni•M 

Splatnost daiovébo dokladu (faktuy) minimálně: 14 dnO 
' . Tenmn plněru: 31.7.2018 

Místo plnění: Praha 

Kě 

Kč 

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č.-235/2004 Sb., o dani s přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisn, vystupuje hl. m. jako osoba povinná k dani: 

ne 

Platebnl podmlnky: 
l. Ceno za predm~l pln! ni bude učtována Objednateli na základě vystaveného datlového dokladu (faktury) a uhrazena 

bankovnlm ptevodem na účet Dodavatele specifikovaný na datlovém dokladu (faktuře). 
2. Vystavený daňový doklad {faktura) musí obsahovat nálctitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pfidané 

hodnoty a náležitosti podle§ 435 občans~ho zákoníku. . 
3. Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat ptedmět a číslo objednávky, místo a termín plněni včetně 

rozpisu položek dle předmětu plněni (materiál, doprava, práce, pnp. výkaz odpracovaných hodin jako pfiloha 
fakrury apod.). 

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový 
doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravě/doplněni. V takovém případě se pferu~i plynuti lh6ty splatnosti a nová 
lh6ta splatnosti začne plynout od data doručeni opraveného daňového dokladulfak:rury objednateli. 
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DalJi podmínky: . 
I. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v centrální evideilci 

smluv (CES) vedené hlavním m!stet_n Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnicích, 
pl'edmětu, eisclné oznaeenf této objednávky, datum jejlho podpisu a její text. 

2. Smluvní strany prohlaJují, že skutečnosti uvedené v této objednávoe nepova!ují za obcbodni tajemství ve smyslu 
§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

3. Smluvní strany t~to objednávky výslovně sjednávají, !e uvetejnenf této objednávky v registru smluv dle zákona 
~. 340/2015 Sb., o zvlá!t:ních podmínkách účinnosti některých smluv, uvefejftování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajisti hl. ~· Praha. 

4. Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech. z nich! dva obdrži Objednatel a jeden Dodavatel. 
5. Tato objednávka mM.e být m!něna nebo z:Mena pouze písemně, a to v pi'lpadě změn objednávky číslovanými 

dodatky, které musl být podepsány oběma smluvními stranami. 
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednat.cli obratem. avšak nejpozději do S kalendál'nich 

dnO. ode dne vystaveni objednávky, jinak tato nabídka na uzavfení objednávky zaniká. 
Smluvnl sankce: 
1. Pfi prodlení Dodavatele s předáním pfcdmětu plnění dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní 

pokutu ve vý~i 0,05 % z maximální ceny ptedmětu pln!ní včetně DPH stanovené v této objednávce, a to za každý 
započatý kalendátni den prodlení a! do řádného splnění této povinnosů. 

2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnd od jejího doručení. 

V Praze dne: 
1 9 -ne- 2J1S 

Za Objednatele: 

ředitelka odboru služeb 

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad. 

V .. '!t.:f,/!. dne: 

Za Dodavatele: 
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