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OBJE:O.NÁ VKA č. 'CES I INO/Ol/05L00074S/2009/2.5 
.Ql:ljefln~"$:a je uzavírána ve. smyslu.§ 27'.a § 31 ~ona :č. 134i2,0l·~ $b:, o .zadávání·veřejných zak~ek, v platném 
zně.ili Yso)l}~du ·~e zákonem t: 89f2012 Sb.,.obč~ ~onfls v:e zriění pozdějŠích předpis(!, se .. akceptaci této 
-objednávky ~ládá dvoustrann.ý.smluvni v.ztah·mezi Objednatelem ·a Dod,avatelem. Dodaváteli. tak vzniká povinnost 
iťial.i7;~va:t pfe:dmět:p~~nrv požadovaném. rozsahu .c:t Obj~dnáteli :Y.:Zllík~ povúm:osi zaplatit Dodavateli d.óhodnutou 
.sm,luvní' o.diněnu. 

I Datum vystavení: I 03. 09.. 201.8 

Obj~dnatel: Hlavní 
zast~mperie 
řetl'itelkou 

číslo VZ (kontrolnE!i)!stémové) : I 

sídÍo: Y M.ok6n:á.c·h.283/8 sídlp: .l\1arlá)1Ské nám. 2/'1-
IlO Ol Praha l 147 OO.Prahá.4 -·HO'dkovi~ky 

IČO; 
kontaktní 
J>$Oba; 
tel. spojení: 
fax: 

e-mail:. 

IČO: 
kontaktní 
osóba: 
tel. spoj~Iií: 
fax: 

e-mail: 

I ~áze.v·z*áz19:: I 'Nove ;nádobí .a·. kuchyňské vyQaV:ení do ~·rekonstr.uo:\(ané· kuchyňky pro ZHMP 

. . P· .. lně. hl:. · . " INOt' 110 1 I on. ah ................... Objednáváme u Yá.s-na, .základ.ě rámco-vésnilouvy c. . ~o 5/000 45 ~O 7 n · ídlai č. 
PQ131~21563" z 03. 09 . .2018'pro ziiMp; 

- náku,p nádobí a kuchyňského vybaveni do- zrekonstruované kuchyňky pro 
.ZliM:P-yiz seznam v cenové nabfdc~ 

T.er.rnín dod·ání: · nejpozději během středy 5. 9.2018 (dfe domluvy s kontakt. o.sobou) 

Místo d:odání: ·Mariánské nám. 2; Praha 1~ 

Cena za př~dmět pm'ění bez .DPH: 
(cenaje·11'1:(IXÍJn(Ílni'-a nepfikročitelná a zahrnuje veškeré náklady 
Dodavatele vynaložené v souvislosti s re-alizaci pře.dméfu.pln:ěni) 

.cena za předm~t pJněli'í c~,:l~em s 'DPH: 
(DP Ff bud€ ú.č~ován:a podle-platnjch-právních předpisů) 

Splatnqst daňové4o doldadu (faktury) minimálně: 

Te:nn'(n pbíě~í; 
.Místo.phiěnf:. ~~chyň'ka z~ 

75 816,66 Kč 

91739,00 Kč 

Pro.účelyrežin:u ~řenesv~e~ ·dru:ovép~vinnosti d~e. .§ 92a ~konit.č. 235/2?04_ Sp .. , o. ~ani s přidané D 
hodnoty", ve znem pozdeJSlch predpiSu, vystupuJe .ql. m. Jako -osoba poY.Inna k dam: 

Platební' pOdmínky: 
L. Gena ~p~edm..ět plnění :bude účtoyána Objednateli na.záldadě vy~~~yeného daňovelw d~kladu (faktury) a .uhrazena 

· specifikoyanÝ. na daňoVém, dolď!idit (faktWe). 
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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, rofsto a termín plněni včetně 
rozpisu položek dle předmětu plněni (materiál, doprava, práce, příp. výkaz odpracovaných hodin jako pr-iloha 
faktury 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 přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opraveného daňového dokladu/faktury objednateli. 

Další podmínky: 
l. Smluvnf strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v centrální evidenci 

smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnících, 
předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text 

2. Smluvni strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 občanského zákoníku a udělují svolen! kjejich užití a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

3. Smluvni strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštnich podmínkách úči1mosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. · 

4. Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel. 
5. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými 

dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami. 
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nejpozději do 5 kalendářních 

dnů ode dne vystavení objednávky, jinak tato nabídka na uzavřeni objednávky zaniká. 

Smluvní sankce: 
l. Při prodleni Dodavatele s předáním předmětu plnění dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 %z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v této objednávce, a to za každý 
započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti. 

2. Dodavatel je povinen smluvni pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručeuí. 

V Praze dne: 3. C::J ,2 d-16 

Za Objednatele: 

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez 

V Praze dne: 

Za Dodavatele: 
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