
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLA V'NÍHO MěSTA PRAHY 
Odbor informatiky MHMPP08UM31J 

OBJEDNÁVKA č. CES ~.-I _o_BJ_~ __ ~40_ros_loo_~_t_ll0_1_8_~ 
Objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákooa č. 1 34/2016 Sb., o Dd6váf vd'ej1lýeb zalabek, v pJamém 
zn&lf. V souladu se zákooeJn č. 8912012 Sb., otX!anslcý :zilconfit, ve mčnf pozd~cb pfedpis6, se aJcceptaci 1étn 
objednávky zaJcJádá dvoustranný smluvnl vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vmilcá po'Virmost 
realizovat pi"edmft piDaú v po.ĎdOYimán rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dobodnulou 
smluvnr odměnu. 

čfslo VZ (}mttrolltíl~): I 
Dodavatel: lmpromat-eompater a.r.o. 

' MHMP 
sídlo: M.arUuké aám. lll sídlo: 

110 Ol Praba l 
IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581 IČO: 
'--------, 

I kootak1nf kontaktní 
osoba: osoba: 
tel. spojeni: tet spojení: 

'~: k 
e-mail: e-mail: 

I Podpora staoriDf KZ 

Phdmět plniaf: Podpora stěhování koncových zaffzení (KZ): 

Tf. T. Bati 5267 
7Qt0l Zlí• 
46992308 DIČ: CZ4699l308 

Podpora hromadného stěhování KZ v rámci lokalit MHMP ... 250 ks 

cena za ks bez DPH: 295,-Kč 

... dle nabídky číslo 18000982 

Celková cena: 73 750,- Kč bez DPH 

Ceaa za phdmět pla&í bez DPH: 
(Mill je~ a ~lllá a ZDirm1je w.ll:l!l'é náklody 
~~ vsCRilfÚ/ostis ~pietiméJKpbtbúJ 

Ceoa za předmět piDěJú celkem • DPH: 
(DPH bttde li4tow:&la podle p/llbr:ýcJI právfdelt ph41i8V) 

Splataolt cla.iové•o dokladu (faktury) mhůmáblě: 
Te:rmfa pi.fní: 31. 12. 2018 
Místo piD&.f: Jungmannova 35129, Praha I, ll O 00 

73750,00 Kč 

89238,00 Kě 

Do30daů 

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

Platebaf podadnky: 
1. Cena .za předmět plněni bude úetoWila Objednateli na základě vystaven&o daňového dokladu {faktury) a ubrazena 

bankovnim pfevodem na ú&:t Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (falctufe). 
2. Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu zákona č.. 235/2004 Sb., o dani z pfidané 

hodooty a náležitosti podle § 435 ~o 2ákonitu. 
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l. V) · vcoý daňový doklad (falaunt) bude dále obsabowt pl'edaJl:t a efsJo objednávky, mfsto a tennfn pln!nf v&:tM 
ro2pisu polo!ct dle phdrn&u pto&ú (~ doprava. práce, pffp. vy'bz odpracovaýdl hodin jako pfflolul 
faktmy apod.). 

4 . V ptfplldě, ic faktura nebude obsabowt náležitosti uvedené v téro objednbcc, je Objcdnalel oprávntn daňový 
doklad (fakturo) vritit Dodavateli 1c oprwvVdopWJJí. V mlc:ovém pi'fpad! se preMf pJ)'nud IhOty splatnosti a no~á 
lbňta spla!noSti zatne plyoout od dala dorutaú opravenBio daňov&o dokladu/faktury objednateli. 

Oallí pod•htky: 
1. Smluvoí straoy tl!to objedúvky výslovnt soub1asi s tim. sby ta1o objedDivka byla uvedena v ccmrtlni evidcoci 

smluv (CES) veden6 hlaYnfm m&Jem Prabou,ldl:ni je vdejn! pi'istupná a kúri obsahuje údaje o jej leb óbstnícicb, 
předmětu. číselné označeni této objednávky. da!umjejibo podpisu a její text. 

2. Smluvni strany probldujf. že skutečnosti uwdco6 v této objednávce nepovaujr za ohchodnJ tajemstv{ ve smyslu 
§ 504 občamkébo ákonfku a ud!luji S'\'O.Icoi kjejich uhtf a zvelejn&ll bez stanoveni jakýchkoliv dall.fch 
podmínek. 

l. Smluvru strany léto objednbky výskJva.! sjedlltvajl, že uvd'ejnmf této objedoivty" JqiSDU SD'Iluv dle: lákona 
č. 3401201 S Sb., o zvWtnkb podmfnkich účiDnosti n&terých smluv, uvc:lejňovánf ~smluv a o registru smluv 
(zákon o registna smJuv) zajisti bl. m. Praha. 

4. Tato objednivb se vyhotovuje ve Cl'ech ~jnopiwdl. z ni<:hž dw obdrtf Objcdrultel a jeden Dodavatel. 
5. Tato objcdnivb mll!e být mmara nebo zrukna potiZIC plsemoa. a &o v pffpad! změn objednávky čfsloY'II'Iými 

dodadcy, ~ musl být poclqány ob6na smJuvtúmi Slrl1nami 
6. Dodawtcl je povioen doručil akoeptaci této objedDivty ObjednateJi obratem.. avAk nej~ji do 5 blcncWnicb 

dDO ode dne V)'Sblvaú objc:dnávty. jinak tato nabídka na uavleof objednávky za.niU. 

Smlwvlli saakce: 
I. Pfi prodlc:nl Doda~mle s pfedánlm ~ p~ dle tfto objednivtty z:~pllltl Dodavatel Objedoatcli smluvm 

pokutu ve výti o.os % z malrim6Jn( c:coy plcdmětu plnění včetM OPU stanovené " t.6to objednávce. a to za každý 
zapoeatý kaleodM'ni den prod.leof až do Ndna1o splněni této povinnosti. 

2. Dodavatel je povillflftliimluvnl pokutu uhradit oa výC~U Objednatele do S chnl od jejího doručeni. 

V Praze dne: 3 1 -1D- 201 

7-a ObjedaaRit: 

Hlavni město Praha 
Magistrát hl.m. Prahy 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 /.ta/ 

Dodavatel akceptuje tuto objednivku v plném rozsahu a bez výhrad. 
'-

Yd ;.,··z f.lí dne: / ~~ /O ~9 

Potvnaú objednávky nám allete zpit na adresu: Jungmannova 35129. 111 21 Pnha I. d!tnvou aclrinkou 
~na e-mail: infsek a (1'8ha.eu. 
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