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OBJEDNÁVKA č. cEs ._I __ o_B_Jt_s_L_u_;o_t_I0_3_to_o3_7_6_12_0_ts _ ___. 

Objednávka Je uzavírána ve smyslu§ 27 a§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platnem 
znění. V souladu se zákonem č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších pfedpisu, se akceptaci této 
objednávky zakládá dvoustraMý smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 
real izovat předmět plnětú v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou 
smluvní odměnu . 

I Datum vystavení: I 9.7.2018 čís lo VZ (krmtrolnílsysrémové): I 
Objednatel: Hlavní město Praha Dodavatel: 

zastoupené Ing. Ivetou Peká rkovou, 
ředitelkou odboru služeb MHMP 

sidlo: Mariánské nám. 2/2 sídlo: 
110 Ol Praha 1 

Eltes s r .o. 

Poděbradská 186/56 
198 00 Praha 9 

IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581 IČO: 61504513 DIČ: CZ61504513 
kontaktm 
osoba: 
tel. spojení: 
fax.: 
e-mail: 

Předmět plnění : Dle Vaší cenové nabídky č.N0101 - l0013- 1 6 (která je nedilnou součástí této 
objednávky) objednáváme u Vás servisní zasahy vyvolávacích systérotl 

budovy: DSC Bohdalec, RCV , Škodi1v palác 

Cena za předmět plnění bez DPH: 
(cena je ma.Timá/ni a nepřekroéirelná a :ahrnuje vešken! náklady 
Dodavatele vynalo:ené v souvislosti s reali:ací předmi/11 plněni) 

13 086,20 Kč 

Cena za předmět plnění celkem s DPH: 
rr>P ll /",rf" rířtnwi~trr nnrffp nlntmírlr ni'ÍI\mirh ni't>tlni<·•1 I 

Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 

15 835,00 Kč 

14dnů 

Termín plnění: 31.7.2018 

Místo plnění: DSC Bohdalec, BCV , Škodův palác 

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

Pla tební podmín ky: 

ne 

I. Cena za předmčt plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a uhrazena 
bankovním převodem na účet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře). 

2. Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané 
hodnoty a náležitosti podle§ 435 občanského zákoníku. 

3. Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat předmět a číslo objednávky, místo a termin plnění včetně 
rozpisu položek dle předmětu plnění (materiál, doprava, práce, příp. výkaz odpracovaných hodin jako příloha 
faktury apod.). 

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový 
doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynuti lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opraveného daňového dokladu/faktury objednateli. 
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10 ůlflilll•y : 1111 lu\-nl strany této objednávky výslovn~ souhlasí s tím, aby uto objednávka byla uvedena v centrální evidenci 
sm]uv(CES) veden~ hlavním městem Prahou, která je vefejně pflstupná a která obsahuje údaje o jejich út!astiúc{ch, 
pi'edm!tu, čiselné označení této objednávky, datum jejího podpisu ajcji text. 

, smluvní strany prohldujf, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuji za obchodní tajemstvi ve smyslu 
§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užíti a zvetejn!ní bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podnúnek. . 

3 Smluvní strany této obJcdnávk} výsiO\ ně SJt.:dnavtt.t i. že uvefejnbf této obJedná vl-.)' v registnl smluv· dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o 7.\,láSlnich podlllink<ich účinnosti některých smluv, uveřcjflovan i těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. 

4. Tato objednávku se vyiH)Iovuje ve lh:ch stejnopiSech, z nichž dva obdržf Objednatel a jeden Dodavatel. 
5. Tato objednávka mule hýl mčněna nebo zru~ena p OUGC písemně, a to v pffpad! zm!n objednávJ...')' číslovanými 

dodatky, kten.! musí být podepsóny oběma smluvními slrnnami. 
6. Dodavatel je povinen doručil akceptaci této objt:dnavky Objednateli obmtem, avšak nejpozd&ji do 5 kalendářních 

dnO ode dne vystaveni objcdnávl-y. jinak tato nabídka na uzavfeni objednávky zaniká. 

Smluvni sankce: 
1. Pr• prodlení Dodavateli:: s pf·edanlm prcdmclu pln~ní dle tóto obJedn;\vky 1.aplatf Dodavatel Objednateli smluvní 

pokutu ve ' 'ÝSl U.05 ''v z maxm1:Jllll ~eny př..:dmětu p ln~ni \'čem~ DPH suu!(wcn6 v této objednávce, a to za každý 
.c:apocatý knlend:.il·ni den prodlenÍ až. do rudného splnC'ni IdO pOVÍIUl(lSli. 

2. Dodav:ucl JC povinen smlu\llÍ pokutu uhrndit na \')•zvu Objednatele do 5 dnu od jejího doručení. 

V Praze dne: 11 -07- 2018 
Za Objednatele: 

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad. 

V . J.f?fdne: 
Za Dodavatele: 
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