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SOLUTION 

Servisní a materiálová smlouva na kopírovací stroj Canon iRA C3520i 

40 / 2019 

Smluvní strany 

1. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Zastoupená: PhDr. Alicí Němcovou Tejkalovou, Ph.D., děkankou
Sídlo: Smetanovo nábřeží 995/6, 110 01 Praha 1
IČO: 00216208
( dále jen „zákazník")

2. VDC Kancelářská technika s.r.o.
Zastoupená: jednatelem panem xxxxxxxxxxxxx
sídlo: T. G. Masaryka 98, 272 01 Kladno
tel: xxx xxx xxx, xxx xxx xxx,
fax: xxx xxx xxx
IČO: 25607201
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
společnost zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 54341 
(dále jen „VDC')

I. Předmět smlouvy

1.1. Touto smlouvou se VDC zavazuje zákazníkovi za úplatu udržovat kopírovací stroj iRAC3520i 
výrobní číslo: 2FW09001 včetně příslušenství (dále jen „přístroj") v provozuschopném stavu. 

1.2. VDC se zavazuje po dobu trvání této smlouvy poskytovat kromě papíru veškerý potřebný provozní materiál 
spojený s provozem přístroje a servisní služby. 

1.3. Plnění předmětu smlouvy se nevztahuje na systémové modifikace a systémová rozšíření, jako například instalaci 
přídavných zařízení podle přání zákazníka, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

1.4. Přístroj je ve vlastnictví zákazníka na základě kupní smlouvy 403/2019 ze dne 2.9.2019 

II. Úhrada za poskytnuté služby

2.1. Plnění předmětu smlouvy bude realizováno měsíčně za cenu, která bude určena vždy každý měsíc jako násobek 
počtu kopií, které budou v tomto měsíci na přístroji pořízeny, a sjednané ceny za 1 takto pořízenou kopii, a to bez 
ohledu na to, zda v daném měsíci vznikla potřeba servisního zásahu. 

2.2. Cena za černobílý 1 výtisk formátu A4 je stanovena na 0,20 Kč. 
Cena za barevný 1 výtisk formátu A4 je stanovena na 1,10 Kč. 
Nadměrná spotřeba je vypočítána dle následujícího vzorce: Hodnota zvýšené spotřeby (C, M, Y) = cena jedné 
barevné sady tonerťi (6 900,- Kč) /zhotovené barevné výtisky na jednu sadu tonerťi. ,- konstantní cena barevných 
tonerťi na jeden výtisk A4 dle cen a životnosti stanovené výrobcem (0,36 Kč) . Hodnota zvýšené spotřeby mťiže 
být připočtena k ceně za jeden barevný výtisk formátu A4. 
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VIII. Závěrečná ustanovení

VDC se zavazuje poskytovat zákazníkovi servisní výkony a služby ode dne uzavření této smlouvy. 
8.2. Pokud VDC již dříve zákazníkovi obdobné služby poskytovala, provede se vyúčtování za předchozí období a 

technická přejímka přístroje se zjištěním výchozího stavu počítadla. 
8.3. Tato smlouva je převoditelná spolu s přístrojem na třetí osoby pouze s předchozím písemným souhlasem VDC. 

Vedle předchozího písemného souhlasu VDC je však nutné i písemné prohlášení třetí osoby, že se zavazuje 
dodržovat všechna ustanovení této smlouvy. Zákazník je povinen sdělit VDC stav počítadla ke dni prodeje 
přístroje. 

8.4. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o normách, které se týkají provozu přístroje. 
8.5. Případné změny či doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a být podepsány k tomu pověřeným 

zástupcem VDC a zákazníkem. Změna formy vyžaduje rovněž písemnou formu. 
8.6. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. 
8.7. Na otázky touto smlouvou výslovně neupravené se použijí ustanovení občanského zákoníku. 
8.8. Tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídí právním řádem České republiky. 
8.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si 

tuto smlouvu přečetly, že smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
8.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, přičemž všechny mají platnost originálu. Zákazník obdrží 1 

vyhotovení a VDC obdrží 1 vyhotovení. 
8.11. Přílohy: Protokol o instalaci a zaškolení 

V Praze dne: ..................... 2019 

David Bošek 
VDC Kancelářská technika s.r.o. 
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Z 6 -09- 2019 

I , , 
PhDr. ce mcova Tejkalova, PH.O. 
děkank FSV UK 

Univerzita K,,duva 
Fakulta sociálních věd

110 01 Praha 1, Smetanovo nábřeží 6 
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