
sMLoUVA o PosKYToVÁNí sLUŽEB TIsKoVÉHo Řršrruí A o PRoNfuľvlu

lvlovlľÉ vĚcl

Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd

Se sídlem: Smetanovo nábřeží6, Praha 1, 110 00

Zastoupená: PhDr. Jakub Končelĺk, Ph.D.

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

Čís|o účtu: 85033011/0100
lČ: 00zL6208
Dlc czo0ŻI6
Kontaktní osoba:

(ddle jen jako ,,nójemce

na straně jedné

a

VDC kancelářská technika s.r.o.
Se sídlem: T.G. Masaryka 98

David BošekZastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
lč:
Dlč
Kontaktní osoba:

c225607201

(d'ále jen jako ,,pronajĺmatel")

na straně druhé

(dóle společně jen jako ,,smluvnĺ strany")

uzavírajív souladu s ustanovením 5 L746 odst. 2, 2079 a násl' a 2201'a násl. zákona ć.89/20t2
Sb', občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dóle jen ,,oZ")tuto smlouvu (dále jen

joko,,smlouva")

Preambule

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na výběrové řízeník veřejné zakázce ma|ého rozsahu

s názvem: ,,Poskytovánítĺskových služeb pro SVl FsV UK" (dóle jen jako ,,veřejnő zakózka") a

plně v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou pronajímatele předloženou v rámci
výše uvedeného výběrového řízení.
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l. Předmět smlouvy

t. Předmětem této smlouvy je povinnost pronajímatele přenechat nájemci k užívání movĺtou
věcstanovenoudálevtétosmlouvěnastraně jednéa závazeknájemcehraditpronajímateli
nájemné ve výši a za podmínek určených touto smlouvou na straně druhé.

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek pronajímatele dodat nájemcĺ spotřební materĺál
k pronajaté věci a současně k věci, která je již ve vlastnictví nájemce a je blíže určená dále
v této smlouvě. Pronajímatel se zavazuje včetně spotřebního materiálu zajistit nájemci
dodávku kancelářského papíru dle podmínek dále stanovených touto smlouvou. Současně je

předmětem této sm|ouvy povinnost pronajímatele zajistĺt servisní služby, a to jak ve vztahu
k předmětu nájmu dle této smlouvy, tak i pro zařízeni značky Canon s výrobním číslem
(21)Qľro0s87, které je ve stávajícím vlastnictví nájemce. Povinnost pronajímatele dodávat
spotřební materĺál a kancelářský papír dle tohoto odstavce se vztahuje i na výše uvedené
zaŕízení ve vlastnĺctví nájemce.

3. Předmětem této smlouvy je zajištěnípronájmu a instalace nových multifunkčních zařízenídle
této specifĺkace: 2x Canon lmageRunner Advance c3320i, 2x Plechový podstavec, 2x čtečka
karet Digitag

4. Pronajímatel se dále touto smlouvou zavazuje přenechat nájemci výše uvedená zařízeni po

uplynutídoby trvánítéto smlouvy přenechat za zůstatkovou cenu 1.000,- Kč bez DPH za 1 ks

zaŕÍzení.

5. Pronajímatel proh|ašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly nájemcem
poskytnuty a je sĺvědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu smlouvy uplatnĺt nároky na

úpravu smluvních podmínek (zadání) a zavazuje se plnit předmět této smlouvy v souladu
s obecně závaznými právnímĺ předpisy a pokyny nájemce.

!l. Místo a doba plnění

7. Místem plnění služeb dle této smlouvy jsou následující adresy pracovišť zadavatele a místa
sídel pronajímatele a nájemce, nedohodnou-li se smluvnístrany jinak:

objekt Opletalova 26, Praha 1, LLO 00

objekt Hollar - Smetanovo nábřeží6, Praha 1, ].].0 01

2. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci předmět této smlouvy dle čl, l. odst. 3 nejpozdějĺ do
dvou týdnů od data uzavřenítéto smlouvy.

3. Pronajímatel se zavazuje provést zaškolení a seznámení se s výše uvedenýmĺ zařízeními
nájemce nejpozdějĺ do jednoho měsíce od data uzavřenítéto smlouvy,

4' Pronajímatelse zavazuje provést zprovozněnínových zařízení dle čl. ltéto smlouvy, napojení
těchto a zaŕízení Canon s výrobním číslem (21)Qľroos87 v součinnosti s pracovníky C|VT na
síť FsV UK tak, aby bylo možné spravovat je systémem Uniflow, a proškolení místního
personálu clVT ĺSVl FsV UK na obsluhu zaŕízení.

5. Pronajímatel se zavazuje dodat nájemci spotřební materiál a kancelářský papír dle čl. l. odst.
2 této smlouvy na základě aktuálních požadavků nájemce v sou|adu s podmínkami
uvedenými dále v této smlouvě.
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lll. Cena a platební podmínky

].' Cena za poskytování služby je dána nabídkou pronajímatele a čĺní 2 000,- Kč bez DPH za

pronájem přístrojů dle čl. i. odst. 3.této smlouvy za jeden kalendářní měsíc.

2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady pronajímatele.

Nájemce neposkytuje jakékolĺ zálohy.

3. Úhrada ceny bude provedena v českých korunách, měsíčně dle následujícího rozpadu:

a) fĺxníčástky za pronájem zařízení za daný měsíc

b) variabihí částky představující souhrnné náklady za vytištěné barevné ĺ černobílé stránky v

daném měsíci na základě jeho spotřeby v měsíci předchozím

c) úhrady za kancelářský papír kvalitou vyhovující doporučením výrobce tiskáren, dodaný v

daném měsíci na základě jeho spotřeby v měsíci předchozím

4, Fakturace proběhne k poslednímu dni v měsíci na základě odsouhlasených dokumentů
potvrzujících řádné a včasné poskytnutí služeb' Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího

doručení nájemci. Faktura musí mít veškeré náležĺtosti dle platných právních předpisů. V
případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je nájemce

oprávněn fakturu vrátit pronajímateli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit.
Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a zaćíná plynout až okamžĺkem doručení nové nebo

opravené faktury.

5. Cena za poskytování služeb bude hrazena měsíčně formou plateb za ceny všech vytištěných
kopií v ďaném měsíci při standardním limitu 5% pokrytí Ča stránky a t5% pokrytí barevné
stránky (5% na každý toner). Nadlimitní pokrytí bude vyúčtováno pololetně za všechna třĺ
zaŕízení dohromady poměrem skutečného pokrytí k výše zmíněnému standardnímu pokrytí

vynásobeného průměrnou cenou ČB i barevné stránky za dané pololetí.

6, Pokud před uhrazením některé z faktur vyjdou najevo vady příslušných částí předmětu této
smlouvy, na základě jejichž provedení bude taková faktura pronajímatelem vystavena, je

' nájemce oprávněn takovou fakturu pronajímateli vrátit. Po odstranění příslušné vady nebo
po jiném zániku odpovědnostĺ pronajímatele za takovou vadu předloží pronajímatel nájemcĺ
novou fakturu se splatností uvedenou výše.

7. Za den úhrady částky dle každé faktury bude považován den odepsání fakturované částky
z účtu nájemce.

lV. Práva a povinnostismluvních stran

L. Nájemce je po dobu trvání smlouvy povinen užívat předmět nájmu řádně a v souladu s

účelem, pro který je určen. V této souvislosti je nájemce zejména povinen užívat předmět
nájmu dle pokynů a instrukcí obsažených v přiloženém návodu k použití a v souladu s

technickou specifĺkací předmětu nájmu, se kterou byl nájemce řádně seznámen přĺ podpĺsu
této smlouvy. Nájemce je povinen pro předmět nájmu užívat pouze spotřební materiál
dodaný mu pronajímatelem'

2. Nájemce je povinen chovat se po dobu trvánísmluvního vztahu k předmětu nájmu jako řádný
hospodář a je povinen předmět nájmu chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.
Veškeré škody vznĺklé na předmětu nájmu, jakož i potřebu jakýchkoli oprav předmětu nájmu,
kromě oprav nepřesahujících rámec běžné údržby dle návodu k použití, je nájemce povinen
neprodleně oznámit pronajímateli, jinak odpovídá za další škodu, která by splněním této
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povinnosti nevznikla. opravy nebo jĺné zásahy do předmětu nájmu, které překračují rámec

běžné údržby je nájemce povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu.

3. Nájemce je povinen poslední pracovní den kalendářního měsíce, ve kterém byly služby dle

této smlouvy poskytnuty zaslat pronajímateli údaje z počítadel kopií a Výtisků na zařízeních

tak, aby pronajímatel mohl sestavit pravidelnou měsíčnífakturu.

4' Výše uvedená zařízení musí být po celou dobu trvání této smlouvy umístěna na adresách

uvedených v čl. ll. této smlouvy.

5. Pronajímatel je povinen umožnĺt nájemcĺ užívání předmětu nájmu za sjednaných podmínek.

V této souvislostĺ je pronajímatel povinen předmět nájmu předat nájemcĺ v místě a
v termínech uvedených v čl. ll' této smlouvy Ve stavu způsobilém k řádnému užívání a
předmět nájmu na tomto místě rovněž instalovat. Pronajímatel je povĺnen předat nájemci

spolu s předmětem nájmu ĺ návod k použitípředmětu nájmu a příp. dalšídoklady nezbytné k
jeho řádném u užívání, a dále nájemce s tímto návodem k použití, příp. dalšími doklady

vztahujícími s k užívání předmětu nájmu, seznámit

6' Pronajímatel se zavazuje na zařízeních, které jsou předmětem nájmu dle této smlouvy, jakož i

na zařízení, které je ve stávajícím v|astnĺctví nájemce provádět pravĺdelný servis. Tento
pravidelný servis spočívá v pravidelných servisních prohlídkách předmětu nájmu a

odstra ňová n í závad předmětu nájm u.

7, Pronajímatel je povinen zajĺstit servis výše uvedených zaŕízení ĺ mimo pravidelné servisní
prohlídky v případech, kdy toto bude pro řádné fungování zařízení nezbytné. Pronajímatelje
povinen zajĺstit možnost nahlásit vady na zaŕizeních a potřebu servisu nájemcem
v pracovních dnech alespoň od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

B. Pronajímatel je povinen provést servis výše uvedených zaŕízení nejpozdějĺ do 24 hodin od

okamžiku nahlášenívady, nebo nutnosti provést servĺs nájemcem.

9. Pronajímatel je povĺnen nájemci neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla

mít vliv, a to i částečně, na schopnost pronajímatele plnĺt své povinnosti dle této smlouvy.

Pronajímatel však na základě takového oznámení není zbaven povinnosti nadále plnit

. své závazky vyplývajícíz této smlouvy.

10. Pronajímateĺ se při plnění smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecně závazné právní
předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže a že při plnění

této smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, a že do těchto práv třetích osob
nebude zasahovat, nebo je jakýmkoli způsobem porušovat, anĺ výsledek činnosti
pronajímatele'

L1.Smluvnístrany jsou povinny přĺ plněnítéto smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si

vzájemně veškerou nezbytně nutnou součinnost a vzájemně se informovat o skutečnostech,
které jsou nebo mohou být významné pro plněnítéto smlouvy

]'2.Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.

V. Sankce a smluvní pokuty

L Při prod|ení nájemce s úhradou jakékoli částky splatné dle této smlouvy je pronajímatel
oprávněn požadovat zaplacení smĺuvní pokuty ve výši 0,05% zvýše dlužné částky, a to za

každý započatý den prodlení.
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2' V případě prodlení pronajímatele s dodáním jakékoli části plnění dle této smlouvy je
!ľ';l|äffil' 

povinen zaplatit nájemci smluvní päł'i' * uýsi sóo,- rč a tó ,i u^zarizapočatý

3' V-případě prodlení pronajímatele s odstraněním vady, nebo poskytnutím servisního zásahudle čl' lV' této smlouvy je pronajímatel.povĺnen zaplatiĺ nĺ;em.e smluvní pokutu ve výši 50O,_Kč, a to za každý započatý'den prodlení.

a' Výše uvedenými smluvnĺmĺ pokutami nenídotčeno právo nájemce na náhradu škody, popř.ušlého zisku v plné výši- lváJemce je oprávněn p;i'J;;i náhradu škody v plné výšĺ bezohledu na sjednanou smluvní pokutű'

' ;[ľJł:ľo]::ľiĹ:'ľff#iiTJľi:u1ou jsou splatné do 14 dnů ode dne doruče ní výzvy

6' Právo nájemce požadovat po pronajímatelĺ zaplacení smluvní pokuty neplatív případech, kdyplnění této smlouvy bylo znemožńěno zásańem 
'vsIi '"ii. Takový zásah je pronajímatelpovinen nájemci bez zbytečného odkladu sdělit a 'á;;'.;l; též povinen existenci okolností

:ľ'?-"JJ:i]'ích 
zásahu vyšší mocĺ prokJzat, jĺnak nelze ustanovenivěty prvé tońoto odstavce

Vl. Změny smlouvy

7

2

3

L' Tato smlouva může 
,být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednánímnazvaným 

"Dodatek ke smlouvě" zä podmí"..! :ŕ;;o;;ňňł', ,ĺłonem č. 734/2ot6 Sb., oveřejných zakázkách, ve znění pozocisŁłl pľeupĺsů |áa-le-jiá'nzvz).Dodatky ke smlouvě musí
ľłl;i'i.T:|ľun]'.',uoně 

počinaje tĺ'lem r '. ptJápJjnv oprauněn,ińĺ oiouami onou

' '"xi"ľJ!"rjiné 
dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod' se za změnu smlouvy

Vll. Platnost a účinnost smlouvy

]ĺ:?n;'ľJ:łĺ"'ir:":řilĺ.:' n' dobu určitou, a to na dobu 48 kalendářních měsíců od

' Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranamĺ akončí uplynutím do'by, ńa kterou ovi. 
'i"onan.'obě smluvní strany,jsou oprávněny tuto..s1nl.oy-vu kdykoĺiv vypovědět písemnou výpovědís tříměsíční výpovědní lhůiou, łteiá-ňoeín1 oelet pń;;;'dńäm měsíi.-ňjł"o:rlícího poměsíci, ve kterém je druhé 

''luuni.i'Jně výpověd,doručena'
Platnost smlouvy této smlouvy lze ukončĺt:

a) písemnoudohodou,smluvníchstran,jejížs.oučástíjeivypořádánívzájemnýchpohledávek
a dluhů, které vznikly za dobu platnosiĺ smlouvy,

b) písemným odstoupením. od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy jednou zesmluvních stran' a to s okamžĺtou účinnostípo doručenĺ oJstoup"nĺ druhé smluvní straně'
Smluvní strana je oprávněna odstoupit. 

.od. smlouvy v případ.ě podstatného porušenípovinností vyplývajících z této smlouvý, ia łteré 
'ä 

pouuiuiu'r"r'"n.,
a) případ' kdy druhá smluvní strana přes písemné upozornění na nepodstatné porušení

;ľl""'u 
nesjedná nápravu ve lhůtě v upozorněnĺ uůeoenJ, která nesmí být kraiší než s

4

5
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b) opakované (3x) prodlení pronajímatele s dodáním předmětů dle této smlouvy (zahrnuje
prodlení se zahájením opravy i poskytnutíopravy či prodlení s poskytnutím jiných služeb),

Vlll. Další ustanovení

L. S ohledem na ustanovení oZ smluvní stÍany pro předejití budoucích pochybností uvádí
následující:

a) je-li k poskytnutí služeb nutná součinnost nájemce, určí mu pronajímatel písemnou a
prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhrjtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta
marně, nemá pronajímatel právo zajistĺt si náhradní plnění na účet nájemce, má však
právo, upozornĺl-lĺ na to nájemce, odstoupit od smlouvy;

b) příkazy nájemce ohledně způsobu poskytování služeb je pronajímatel vázán, odpovídá-li
to povaze plnění; pokud jsou příkazy nájemce nevhodné, je pronajímatel povinen na to
nájemce písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit.

lX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smĺouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
okamžĺkem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením 5 6 zákona č.

34o/2oI5 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

2' Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č.89/20t2 Sb., občanský zákoník'

3' V případě, že dojde ke změně údajů na straně Pronajímatele, je tento povinen takovou
změnu oznámit nájemcĺ, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy taková změna
nasta la.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž nájemce
obdrží dva a pronajímateljeden'

5. Pro případ sporu vznĺklého mezĺ smluvnĺmi stranami se v souladu s ustanovením s 89a
zákona č. 99/L963 Sb., občanský soudní řád, sjednává jako místně příslušný obecný soud
podle sídla nájemce.

6. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění
z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákolĺ smluvní strana oprávněna požádat soud, aby
podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o
zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají' Tĺmto smluvní strany přebírajíve smyslu
ustanovení s 1765 a násl' oZ nebezpečí změny okolností.

7. Smluvní strany tímto Výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího
podepsání oběma smluvnímĺ stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o
uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena.
Pronajímatel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifĺckého organizačního uspořádání
nájemce smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení 5 1728 a t729 oZ o předsmluvní
odpovědnosti a pronajĺmatel nemá právo ve smyslu s 2910 po nájemci požadovat při
neuzavření smlouvy náhradu škody.

8. Nedílnou součástítéto smlouvy je její:

Příloha č. 1- Předávací protokol
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za Nájemce

vI ldneI

za Pronajímatele

7t8



a

Příloha č. 1- Předávací protokol

Univerzita Karlova - Fakulta socĺální věd
lč: 00Ż1'6208
Dlč c2002L6208
Pověřená osoba

(dóle jen jako ,,

VDC kancelářská technika s.r.o.
lČ: oo2L62o1
DlČ Cz0o2L62o8
Pověřená osoba

(dóle jen jako ,,předdvající")

1. Smluvní strany uvádĹ že na základě nájemní smlouvy ze dne 6.L.ŻoL7 odevzdal níže
uvedeného dne předávající (jako pronajímatel) přebírajícímu (jako nájemci) následující
zaŕizení:

Canon lmageRunner Advance c3320i v.č': QTT 23753

Canon lmageRunner Advance c3320i v.č.: QTT 26420

!1.

L. Přebíraiící po prohlídce zařízení potvrzuie ieho odevzdání v uiednaném množství' iakosti a
provedení.

2. Pro přĺpad, že zařízenĺ nebylo dodóno v ujednaném množství, jakosti a provedenĺ a přebĺrající
z tohoto dťlvodu odmíti převzetí zařĺzení (či jeho čósti nebo jednotlivého kusu) strany nĺže
uvedou skutečnosti, které brőnily převzetí, vady, čijiné nedostatky, termĺn dodóní
bezvadného zařízení o další důležité okolnosti:

Přebírající
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