
Návrh smlouvy č.: 0019200039/7510

Odběratel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 

Národní 1009/3 

110 00 PRAHA 1 

Česká republika 

PID: 

Smlouva: 176-X/19

Číslo účtu: 1051041114/5500 

Peněžní ústav: Raiffeisenbank 

Dodavatel: 
DIČ: CZ60457856 IČ: 47282789 DIČ: CZ47282789 

IČ: 60457856 
U N I P R E S S spol. s r.o. 

Svobodova 1431 

51101 TURNOV 

Česká republika 

Konečný příjemce: 

47107510 Odbor akademických médií (OAM) 

Termín dodání: 17.05.2019 

Forma úhrady: Příkazem Místo dodání : Doručení na adresu: 2 místa v Praze: Národní 1009/3 

Praha 1 a Žilinská 5/2773, 141 00 Praha 4. 
    

Způsob dopravy : 
 

Dodací podmínky : 
 

PŘI FAKTURACI VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO NÁVRHU SMLOUVY! 

Předmět smlouvy: Provedení díla/Poskytnutí služby/Provedení prací 

Položkový rozpis: 

Položka 

Množství MJ Cena/MJ vč. DPH Celkem s DPH 

Tisk výroční zprávy dle specifikace v minitendru č. 16/19 

Celkem: 80 420.00 Kč 

80 420.00 Kč Předpokládaná cena celkem (včetně 

DPH): Datum vystavení: 13.5.2019

Razítko, podpis 

Ing. Tomáš Wencel, MBA 

Organizace je zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

*************************************************************************************** 

V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění prostřednictvím veřejného registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., obě smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním.



Smluvní podmínky k návrhu smlouvy č.: 0019200039/7510

Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v položkovém rozpisu tohoto návrhu smlouvy a 

objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za toto dílo dohodnutou cenu. 

Záruka za jakost díla: Dodavatel přebírá tuto záruku za jakost díla/provedených prací: Dílo bude způsobilé pro použití 

ke smluvenému/obvyklému účelu po dobu 2 let ode dne předání a převzetí díla. 

Způsob předání a převzetí díla: 

Další ujednání: 

Formát: obálka 618,5x297 mm, listy 270x297 mm Rozsah: obálka 4 + 98 stran Materiál: obálka 350g křída mat, vnitřek 

170g křída mat Barevnost: 4/4 Úprava obálky: lamino mat 1/0 + parciální UV lak 1/0 na logu AV ČR Vazba: V2 

Výsekový nástroj: obálka 1x svislá perforace Počet kusů: 

Smluvní podmínky: 

Objednatel je vázán svým návrhem smlouvy po dobu 15 dnů ode dne odeslání dodavateli. Smlouva bude uzavřena 

písemným potvrzením návrhu smlouvy ze strany dodavatele, a to okamžikem doručení tohoto potvrzení objednateli. 

Nebude-li v této lhůtě návrh smlouvy dodavatelem přijat a potvrzení doručeno objednateli, pozbývá návrh smlouvy 

platnosti. 

Právní vztahy stran se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku - zákona č. 89/2012 Sb. 

Splatnost faktury uvádějte vždy 21 dní od data doručení objednateli! 

V případě, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění, souhlasí obě smluvní strany se 

zveřejněním celého obsahu smlouvy podle tohoto zákona. 

Návrh smlouvy převzal: ......................................................................................................................................................... 

Dodavatel tímto potvrzuje převzetí návrhu smlouvy a zajistí provedení prací v termínu a uvedené ceně. 

Datum: ...........15.5.2019............................... Razítko, podpis: .......................................... 

Žádáme Vás o potvrzení a vrácení návrhu smlouvy! 




