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OBJEDNAVKA č. CES L-l __ O_B.I_IINF __ 1_4_01_05_J_OO_l_7_01_2_01_8 _ ___J 

Objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek. v platném 
znění. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zlikonfk. ve měnf pozdějších pfedpisQ, se alroeptací této 
objednávky zakládá dvoust:numý smluvni vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká 
povinnost realizovat předmět pln&lí v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli 
dohodnuto11 sml11vni odměnu. 

číslo VZ (kontrolnVsystJ:mové): I 
Dodavatel: IMPROMAT- COMPUTER 

s.r.o. 

sídlo: 
řediitelem odbonaiNF MBMP 
Mariáas.ké nám.212 
110 Ol Praha 1 

sídlo: tf. T. Bati 5267 
76001 Zlín 

IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581 IČO: 46992308 DIČ: CZ46992308 
kontaktni 
osoba: 
tel. spojení: 
fax: 
e-mail: 

kontaktní 
osoba: 
tel. spojení: 
fax: 
e-mail: 

I Název zakázky: I Objednávka 15 ks monitorů pro jedn.ad sál Zastupitelstva 

Předmět plnění: Objednávka 15 ks monitorů pro jednad sál Zastupitelstva: 

- 15 ks monitorůNEC 21,5" E224Wi Bk, LED, IPS, 1920x1080, DVl, DP, 
ERGO 110mm, PIVOT, černý 

- NEC Warranty Extension 1 (4th+5th year) - modelE+ EA 17" - 24" 

- instalační práce 

Cena za předmět plnění bez DPH: 
(cena je maximálni a nepřekrot!itellfá a zahnalje w.fhré náklady 
1Jodavorele vynaložené v souvislosti s realizaci piedMěbl plněni) 

Cena za předmět plaělli celkem s DPH: 
(DPH 1nuJe účtována podle plaJných právních phápirfl) 

Splataost daiíového dokladu (faktury) minimálně: 

Termín plnění: 14.08.2018 
Místo plněllÍ: 

69930,- Ia 

84615,30 Ia 

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 23Sf2004 Sb., o dani D 
s přidané hodnoty, ve mění pozdějších předpisů. vystupuje hl. m. jako osoba povinná k dani: 

Platební podmínky: . 
1. Cena za pfedmět plnmf bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu. (faktury) a 

uhrazena bankovnim 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 zákoniJru. 
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3. Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat pi'edmět a čislo objednávky, mfsto a tcmúo plněni 
včetně rolJ)isu položek dle pfedmětu plněn.l (materiál. doprava, práce, pfip. výkaz odpracovaných hodin jako 
pffioha faktury apod). 

4. V připadě, že fu.ktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový 
dokJad (fakturo) vrátit Dodavateli k opravě/doplnění. V takovém pffpadě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lbllta splatnosti začne plynout od dala doručeni opraveného daňového doldadulfaktury objednateli. 

DaBi podmiDky: 
1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlas( s tim, aby tato objednávka byla uvedena v centrálni 

evidenci smluv {CES) vedené hlavnim městem Prahou, která je veřejně pfistupná a která obsahuje údaje o 
jejich účasbúcfch, pl'edmětu, čfselné označeni této objednávky, datum jejtbo podpisu ajejf text. 

2. Smluvní strany prohl~uj(, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuji za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákonfku a uděluji svolení kjejich užiti a zveřejněni bez stanoven! jakýchkohv 
dalších podnúnek. 

3. Smluvnf strany této objednávky výslovně sjednávajf. že uvetejnbll této objednávky v registru smluv dle 
zákona č. 34012015 Sb., o zvláštnfcb podmfnkácb účinnosti některých smluv, uverejňovánf těchto smluv a o 
registru smluv (2'Jikon o registru smluv) zajisti hl. m. Praha. 

4. Tato objednávka se vyhotovuje ve lřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel. 
5. Tato objednávka m6že být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v připadě mlěn objednávky č[slovanými 

dodatky, které musf být podepsány oběma smluvn1mi stranami. 
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avSak nejpozději do 5 

kalendáfnfcb dn-Q ode dne vystaveni objednávky. jinak tato nabldka na uzavfení objednávky zaniká. 

SmluYDÍ sankce: 
l. Pii prodleni Dodavatele s pledánfm pfedmětu plněn[ dle této objedn~ky zaplatf Dodavatel Objednateli 

snduvni pokutu ve vý!i 0,05 % z maximálnf ceny předmětu p1nění včetně DPH stanovené v této objednávce, a 
to za každý započatý kalendálnf den prodlení až do řádného sp1nění této povinnosti. 

2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dml od jej 1ho doručeni. 

V Praze dne: 

Za Objednatele: 

Hlavní město 
Magistrát hl.m. 
Jungmannova 
111 21 Praha 1 

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad 

Za Dodavatele: 

:i~Offi/4T·Cm'ť.?UfEH S.f.il . 
r~ T~ !l!lt15t.'67, 7~01Z1in -----s 
ICo: ~300. CIC: CZ~ 

tei.: ~Kl 517213151, llx:+4:!fi 577211t7f) 

Potvrzeni objednávky nám zašlete zpět na adresu: J11Dgmaanova 35129, 11121 Praha 1, datovou 
sdminkou (48ia97h) aebo aa e-maD: iafsekíaJpnha.eu. 
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