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H I~ HLA VNÍ MĚSTO PRAHA 
( : .} E MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Odbor služeb - f• ~. 

\~ 

OBJEDNÁVKA é. CES DOH/01/021/001610/2018 
objednávka č. 3 

Objednávka je uzavírána ve smyslu * 27 a * 3 I z:ikona c. I H /::!0 I ťl Sb .. o z•uJáváni \'ctcjných zakátt:l;, \' plauU:m 
znění. V st1ulaclu se zákonem č. 89/2012 Sb., obéan~ký z3konik. \'e w~ni pozdé_jšich pi'cdpisú. st: akceptaci 1~11\ 

objednávky t<~kláda Jvouslranny smluvní vztah mezi Objednatelem a Ooda\'atdcm. Oodavatdi rak vznik:'t {XWinnnsl 
realizovat prcdmět plnění v p(lladovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou 
smluvni odměnu. 

I Datum vystavení: I 12.7.2018 čislo VZ (lwntrofnts_vstémové): I 
Objednatel: Hlavní město Praha Dodavatel: Eltes s r.o. 

sídlo; 

zastoupené Ing. Ivetou Pekárkovou, 
ředitelkou odboru služeb MHMP 
Mariánské oám. 2/2 sídlo: Poděbradská 186/56 
110 01 Praha 1 198 00 Praha 9 

IČO: 
kontaktní 
osoba: 

00064581 DIČ: CZ00064581 IČO: 61504513 DIČ: CZ61504S13 
---------Gk=o=n~ro~b=n~i--,_._.__.._._._._._._._._._li 

teL spojení: 
fale 
e-mail: 

osoba: 
tel. spojení: 
fax: 
e-mail: 

' 
' 

Business centrum Vyšehrad: iostala~e nové licence pro vyvolávací systém 

Předmět plněni: Na základě uzavřené rámcové dohody č. DOHIOl/01/0001610/2018 a dle Vaší 
cenové nabídky č.NOlOl-10038-18 (která je nedílnou součástí této objednávky) 
objednáváme u Vás instalaci nové licence pro vyvolávací systém, 
budova : Busíness centrum Vyšehrad 

Cena za předmět plnění bez DPH: 
l t'A:II(J jl! fllttCÍ"IcifnÍ ll llt.:f)řt!/.._J'OL:ifc!fltá t f -:CIIII 'IU~jL1 t·•:šk'-•t•é nákJoc/y 
/J"rfttl'ul;·/e l:wr<ll••'=<:tt.i ".wm·isf,.sli s r.•,rli=•"-'i pl\·dm<'lu plnéni) 

5350,00 Kč 

Cena za předmět plnění celkem s DPH: 
tftl'J.I ltw/,, ,;,1l t\\h'ÍtJ,rJ tmtfl., nlntm;,..fl nr1ivnirlr nl"Prlnit:fil 

Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín plnění: 31.7.2018 

Místo plnění: Praha 

6 474,00 Kč 

14dnú 

Pro účely režimu p i·cnesené dat'\ové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané 
hodnoty, ve znění pozdějsích predpisú. vystupuje hl. m. jako osoba povinná k dani: 

ne 

Platební podmfnky: 
l. Cena za předmět plnění bude účtována Objednatelí na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a uhrazena 

bankovním převodem na účet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře). 
2. Vystaveny daňový doklad (faktura) musí obsallova1 niležitosti ve smyslu z-.ikona č. 23512004 Sb., o dani z piídané 

hodnoty a miležitosti podle§ 435 občanskeho zákoníku. 
3. Vystavený daňový doklad ( fitk.rura) bude dále obs!lhovat předmět a čísl.o objednávky, místo a temún plnění včetně 

rozpisu položek dle pre.dm~tu pln~IÚ (materiál, doprava, práce, příp. výkaz odpracovaných hodin jako pi'iloha 
faktury apod.). 

4. V připadli, že faktura t)cbude obsaJHwal ruilezitosti uveden.! v této objednávce. je Objednat.::! opnivn~n daňový 
doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravěidoplnení. V takov~m pfipadě se pten1ší plynuti lhiuy splalntlSti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravent:ho dal'u.lVého dokladuifaktury ~~bjednateli. 
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o•lfi podmioky: . •. d . ky .-1 uhl . . ab b' dná ka byl ed trální' 'd . 
1 

smiuvnf strany této obJe oav vys ovn! so as1 s tim, y tato o ~e v a u v ena v cen eVJ enct 
· smluv (CES) veden.é hlavním městem Prahou, kter.i je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnfcich., 

předmětu, čiseloé oznaeeni této objednávky, datum jejího podpisu a její text. 
2. Smluvni strany probhlšuji, že skutečnosti uv_edené v této objednávce nepova.fuji za obchodní tajemství ve smyslu 

~ 504 občansk~ho zákon(ku a udělují svoleni kjejicb užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dillích 
podmínek. 

3. Smluvni strany této objednávky výslovně sjednávej~ že uveřejněni této objednávky v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštrúch podmínkách účinnosti některých smluv, uveteji\ovárú těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajisti hl. m. Praha. 

4 . Tato objednávka se vyhotovuje ve ti'ecb stejnopisech., z nich.t dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel 
5. Tato objednávka může být měněna nebo 7.1'\dena pouze pisel111lě, a to v případě změn objednávky číslovanými 

dodatky, kterč musí být podepsány oběma smluvními stranami. 
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, av§ak nejpozději do S kalendářních 

dnO ode dne vystaveni objednávky, jinak tato nabídka na uzavřeni objednávky zaniká. 

Smluvní sankce: 
1. Pli prodlení Dodavatele s pfedá.ntm predml!w plněni dle tčtó objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvrú 

pokuw ve vý.§i 0,05 %z maximá.lnf a:nypfedmčtu plneni včetně DPH sUUlovené v t~to objednávce, a to za každý 
~atý kalendMnf den prodleoi až do hidného sp~ této povinnosti. 

2. Dodavatel je povinen smluvni polruw uhradil tlll výzvu Objednatele do 5 dnt:J od jejího doručenL 

V Praze dne: 1 6 -07- Z018 

Za Objedna tele: 

•') 1\. ..·: 10 · ~ y)/2.9 

~~~ ~; .f . ~.~ 

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad. 

V .7l:?tfx. ... dne: ft']· h/// 

Za Dodavatele: 
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ředitelka odboru služeb 
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. I r. ~;~ . 
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1 ;j3 _(XJ ~ · ~ 1 .. J • Hlu!Jl.;~Jn 

TEL/r-A,<: 2él1 889 027 
IC: 61 50 45 13 


