
(Iniverzita Kaľlova, Fakulta socidlních věd,

Smetanovo núbřeží 6, 1l0 01 Praha 1

DIč: CZ00216208
lčo: oouezot

Bankovní spojení'

objednávka č,. t80767

objednává
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxx Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adľesa dodavatele:
INSET s.r.o.
Lucemburská 17 0 17, 1 3000 P-3 Vinohrady
IČ 8579727
DIČ CZ0357972t

V Pľaze dne: 4.r0.2018

objednáváme si u Vaší firmy následující sluŽbylzboži:
Monitoring tľhlin v aľeálu Jinonice:

- instalace DFM bodu
- nulovó měření DFM bodu
- průběŽné měření DFM bodu
- zpracovánĺ dat, databáze SAHURE, zpracovánĺ závěrečné zprávy

Předpokládaná cena bez DPH: 96.600'-Kč
Cena včetně DPH: 11ó.886n-Kč

Dodací adresa: oddělení projektové podpoľy a investic
Fakulta sociálních věd
Univęľzita Karlova
Staľoměstské náměstí 4lI,110 0l P-1

Dodací lhůta: 3l.t,2019

Faktuľační adresa:
Univeľzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábt. 6,1 10 01 Pľaha 1

Platba fakturou, ve kteľé uveďte číslo této objednávky.

Součástí objednávky jsou smluvní podmínky uvedené v této objednávce.

Lhůta k přijetí objeĺlnávĘ je 5 kalenĺlářních ĺlnů od doručení objednĺĺvky.



xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pľojekt je spolufinancován Evľopskou unií, operační pľogram Výzkum, vývoj a

vzdéláváni, ľeg. č.: CZ .02.2.67l 0.0l0.0l 16-0l6 l0002336,uveďte pľosím na faktuře

Univerzita Karlova, Fakulta socidlních věd

Smluvní podmínky
1. Uzavření smlouvy, rĺčinnost smlouvy: Smlouva je platně uzavÍena okamžikem písemného

přijetí objednávky ve lhůtě uvedené v textu objednávky. Účinnosti nabývá smlouva dnem

zveřejnění pľostřednictvím ľegistru smluv, pokud se na smlouvu taková povinnost zę zákona
vztahuje,j inak dnem přij etí obj ednávky.

2. objednatel požaduje dodat tyto dokumenty: i )

o dodací list
o záľuční prohĺášení
o uživatelská příručka v českém jazyce
o dokument kpřepravě
o pľohlášení o shodě
o revizní zpráva
o protokol o zaškolení obsluhy
ł Jiný doklad: Závérečná zpráva

3. Platební podmínky: objednatel neposkytĄe zálohy; daňový doklad - faktuľa bude splňovat
požadavky z. č:.23512004 Sb., v pl. znění, Z.č. 5631199I Sb., v pl. zněni. Platby budou pľovedeny

bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Fakturulze vystavit nejdříve od účinnosti smlouvy a

po poskytnutí řádného plnění.

4. Splatnost faktury:2I kaleĺdařních dnů od doľučení faktuľy.

5.Zárukaza dodané zboźí:24 měsíců ode dne pÍevzetízboži.

6. odpovědnost za vady plnění. Dodavatel uzavřením smlouvy pľohlašuje, že jím poskýnuté
plnění budę bez vad a bude sloužit ke sjednanému účelu; odpovědnostzavadné plnění, případnou

škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zźlkoníku; odpovědnost ze záruky tím není

dotčena.

7. Pľávní úpľava. Smluvní závazky se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými
ustanovení mi zźů<oĺa č,. 89 l20I2 Sb., oběanský zákoník.

8. Zveřejnění smlouvy. Podmínky zveřejnění smlouvy se řídí z.č:.340l20l5 Sb., o ľegistru smluv,

ve znění' pozdějších předpisů.

9. Pokucl smlouva poclléhá ze zákona zvet'ejrrění v registľu smluv, zaslání smlouvy do ľegistru

smluv zajisti FSV neprodleně po uzavření smlouvy. FSV budę infoľmovat dodavatele o provedení
registľace tak, že mu zašle kopii potvľzení spľávce ľegistru smluv o uveřejnění smlouvy bez

zbýečného odkladu poté, kdy sama potvľzení obdľží, popt. jiŽ v pruvodním foľmuláři vyplní
příslušnou kolonku s ID datové schľánky dodavatele.

' Volbu vyznačit křížkem



IJniverzila Karlova, Fakulta socidlních věd,

Smetanovo núbřežt ő, 110 u Praha 1

DIČ: CZ00216208

lčo: oozlĺz0a

Banlavní spojenĺ:

objednńvka č. 1807ó7

objednává
Telefor Email:

Adresa dodavatele:

INSET s.ľ.o.

Lucemburská l70l7, 13000 P'3 Vinohľady

lČ: $579?27
D|Č: CZ035?9?27

V Praze dne: 4.10,2018

si u Vašĺ ťrľmy následující služby/zboží,:

Monitoring tĺhlln v aľeálu Jinonice:
- instalace DFM bodu
- nulové měření ĐFM bodu
- prŮběŽné méřenlDFM bodu
_ zpracovánĺ dat, databáze SAHURE, zpracování závěľečné zprävy

Předpokládaná cena bez DPH: 9ó.600'-Kč

Cena včetně DPH: lló.886'-Kč

Dodacf adľesa: oddělení pľojektové podpoÍy a investic

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova
Staľoměstské náměstĺ 4l1, l10 01 P-l

Dodacĺ lhůtal 3l.l'2019

Faktuľačnĺ adľesa:

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábř. 6, l l0 01 Pľaha l

Platba faktuľou, ve kteľé uved'te číslo této objednávky.

Součástí objednávky jsou smluvnĺ podmínky uvedené v této objednávce.

Lhrlta k přijetí objednávĘ je 5 katendářnĺch dnů ođ doľučenĺ objednńvky
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