
KUPNĺ SMLoUVA

uzavřená podle ustanovenĺs 2079 a násl. zákona öÍslo 89/2012 Sb., oböanský zákonĺk, ve zněnĺ pozdějšĺch
předpisů

(dále jen ,,obtanský zákonÍk")

!.

Smluvní strany

Kupuj ĺcĺ: Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd
Se sĺdlem: Smeta
Bankovnĺ spojenĺ:
It: 00216208
DlÖ: CZ00216208
Zastoupený: PhDr.Jakub Končelĺk, Ph.D., děkan

(dále jen''kupuj ĺcĺ'')

ProdávajÍcÍ:
Se sĺdlem:
Bankovnĺ spojenÍ

VDG kancelářská technika s.ľ.o.

It: 25607201
Dlt: C225607201
Zastoupený: Davidem Boškem, jednatelem
żápsáń u ob"hodním rejstřĺku vedeném u Městského soudu v Plaze, spisová značka c 54341

(dále jen''prodávajĺcí'').

!1.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy )e zävazek prodávajÍcĺho dodat 2 ks multifunkčnĺho zařlzenl Canon lmageRunner

Advance c3525i (výrobnÍtĺslo WSH04192, WsH04416), vöetně přÍsluŠenstvÍ: plechový podstavec, sada tonerů,

zámek na kazety papÍru, systém pro řÍzenĺ přÍstupů, dle tabulky öl. V. odst. 1 této smlouvy (dále jen ,,zboŽĺ") a

převést na kupujĺcÍho vlastnické právo ke zboŻt a závazek kupujÍcĺho převzĺt zboŽí a zaplatit prodávajĺcĺmu

sjednanou kupnÍ cenu podle tlánku Y. ZboŻlbude dodáno kupujĺcÍmu jako nové, nepouŽité, bez vad a ve stavu

způsobilém k uŽÍvánÍ.

2. Vlastnické právo ke zboŽĺ přech äzI na kupujĺcÍho okamŽikem jeho předánÍ a převzetÍ bez vad kupujÍcĺm.

ilt.
Kontaktní osoby

1' KontaktnÍ osobou oprávněnou jednat za kupujÍcĺho ve věcech plněnÍ této smlouvy (pověřený zástupce) je

ĺ osobou nou at za prodávajĺcího ve věcech plněnĺ této smlouvy je:

tv.
Doba a místo plnění

1. ProdávajÍcĺ se zavazuje dodat zboŽí do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

2. MÍstem plněníje: Fakulta sociálnÍch věd Univerzita Karlova: Smetanovo nábřeŽÍ6, Praha 1, 110 00

3' ZboŽt je dodáno v okamŽiku převzetÍ zboŽÍ kupujĺcÍm v mĺstě plněnĺ.
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Jeden výtisk dodacÍho listu obdrŽĺ kupujÍcĺ a dalŠÍ výtisky obdrŽÍ prodávajĺcĺ s tĺm, Že jeden z těchto výtisků je

povinen přiloŽit k faktuře - daňovému dokladu.

V.
Kupní cena

Kupujĺcĺje povinen zaplatit za zboŻt specifikované v čl. ll' a v tabulce v tl. V. této smlouvy kupnÍ cenu ve výši

cena bez DPH
DPH o/o

cena celkem vě. DPH:

na základě tohoto öleněnÍ:

PoloŽka
Poěet

ks
Gena za í ks a celkem

bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH

Canon lmageRunner Advance
c3525i

2 52 000 Kě 62920 Kö, 't04 000 Kt 125 840

Plechový podstavec 2 3 000 Kě 3630 Kč 6000 Kö 7260 Kö,

Sada tonerů 2 7 900 Kč 9 559 Kr 15 800 Kö 19 118 Kč

Zámek na kazety papĺru 2 I 500 Kt '1 815 Kö 3 000 l(t 3 630 Kč

śystém pro řĺzenĺ přÍstupů 2 1 200 Kě 1452KÖ 2 400 Kt 2 904 Kě,

2. Kupnĺ cena je cena maximálnĺ, tj. cena, kterou nelze překroěit'

3. V kupnÍ ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajÍcÍho souvisejícĺ se splněnÍm jeho závazkĹl z této smlouvy,

včetně dopravy do mĺsta plněnĺ, a dále povinný poplatek za recyklaci zboŽí, které mu podléhá'

vt.
Platební podmĺnky

Kupnĺ cena podle öl. V bude uhrazena jednorázově bezhotovostně převodem na účet prodávajÍcÍho po řádném

dodánĺ a převzetĺ zboŽíbezvad' Zálohové platby nejsou sjednány a ani nebudou poskytovány'

Podkladem pro úhradu kupnĺ ceny bude faktura (daňový doklad) vystavená prodávajÍcĺm po řádném předánĺ a

převzetĺ zboŽĺ kupujÍcĺm. Faktura bude vystavená se splatnostÍ 14 dnů ode dne dorutenÍ kupujÍcĺmu a bude

zaslána na adresu: Univerzita Karlova - Fakulta sociálnĺch věd: Smetanovo nábřeŽĺ 6, Praha 1, 110 00'

Vystavená faktura musĺ obsahovat vŠechny náleŽitosti daňového dokladu stanovené účetnÍmi a daňovými

předpisy' NedÍlnou souěástĺ faktury bude dodací list potvrzený oprávněným zástupcem kupujĺcího. Veškeré

cenové údaje budou vCZK. Platba faktury proběhne výhradně vCZK'ZávazeŁ kupujÍcĺho krjhradě faktury je

splněn dnem, kdy byla přĺslušná částka odepsána z úötu kupujÍcĺho ve prospěch úětu prodávajÍcího.

4. Kupujĺcĺje oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu prodávajĺcÍmu vrátit bez zaplacenĺ k provedenĺ opravy, jestliŽe

nebude obsahovat zákonem stanové náleŽitosti daňového dokladu (faktury), bude chybně vytittována cena,

bude vyúötována DPH v nesprávné výŠi nebo jestliŽe ve faktuře uvedený rozsah plněnĺ a na základě toho

vyúttovaná cena neodpovÍdá skutečné poskytnutému plněnÍ. V takovém přÍpadě se kupujícĺ nedostane do
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prodlenĺ se splatnostĺ a lhůta splatnosti počÍná běżet znovu od opětovného zaslánÍ opraveného daňového

dokladu (faktury).

vil.
Záruka a zärućni pod mĺn ky

1' Prodávající poskytuje na zboŽí záruku vdélce 24 měsĺců. Záruěnldoba zatíná běŽet ode dne převzet!zboŻl

kupujĺcím a podpisem dodacĺho listu, přiěemŽzáruěnl doba neběŽĺ po dobu, po kterou kupujĺcÍ nemůŽe uŽĺvat

zboŽl projeho vady, za které odpovĺdá prodávajÍcÍ.

2' VeŠkeré vady zboŽĺje kupujÍcí povĺnen uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. HláŠenĺvady musÍ

vŽdy obsahovat vŠechny podstatné údaje pro zahájenÍ servisnÍ činnosti a dále údaje nezbytné k posouzenĺ

plnění podle této smlouvy' ProdávajĺcÍ je povinen bez zbytečného odkladu závadu odstranit, servis započne

následujícĺ pracovnÍ den od nahlášenĺ vady kupujÍcĺm.

3. Kupujĺcĺ poskytne pro plněnÍ záruönÍho servisu potřebnou souÖinnost tĺm, Že zajistÍ dostupnost uŽivatele, resp.

kontaktnĺ osoby uvedené při nahlášenĺ vady, umoŽnĺ provedenĺ opravy v nejkratšÍm moŽném čase, zajistÍ

přĺtomnost pověřené osoby při servisnĺm zásahu'

uil.
Sankčnĺ ujednání

1. Pro případ prodlenĺ prodávajÍcího sdodánÍm zboŽí v termĺnu podle öl' lV. odst' 1 této smlouvy sjednávajĺ

smluvnĺstrany smluvnÍpokutu ve výŠi 0,02o/o z celkové kupnĺceny vÖ. DPH zakaŽdý izapočatý den prodlenĺ.

2. Pro přÍpad prodlenĺ kupujĺcÍho se zaplacenÍm dohodnuté kupnĺceny na základě fakturyvystavené prodávajĺcĺm

v souladu s čl. Vl. této smlouvy sjednávajĺ smluvnÍ strany úrok z prodlenĺ ve výŠi 0,02 o/o dluŽné částky vö. DPH

zakaŽdý izapoěatý den prodlenĺ.

3. V přĺpadě nedodrŽenĺ podmínek zárutního servĺsu podle čl' Vll. odst. 2 této smlouvy má kupujĺcÍ nárok na

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kě za kaŽdý i započatý den prod|ení, a to pro kaŽdý přÍpad reklamace zvláště.

4' Nárok na smluvnÍ pokutu podle odst. 3. tohoto ölánku smlouvy kupujícĺmu nevzniká, pokud neposkytne

potřebnou souöinnost podle tlánku Vll. odst' 3 této smlouvy.

5. Splatnost smluvnĺ pokuty a úroku z prodlenĺ je 15 dnů ode dne doruöenÍ pÍsemné výzvy oprávněné strany druhé

smluvnĺ straně k jejich Úhradě.

6. ZaplacenÍm smluvnĺ pokuty nebo úroku z prodlenÍ není dottena povinnost smluvnÍch stran splnit svůj závazek
anijejich právo na náhradu Škody ěi právo kupujÍcÍho zvad, které se vyskytnou na předmětu plněnĺ.

tx.
Změny azániksmlouvy

1. VeŠkeré změny této smlouvy musĺ být vyhotoveny písemně formou čĺslovaných dodatků podepsaných

oprávněnými zástupci obou smluvnÍch stran.

2. Smlouva můŽe být zruŠena pĺsemnou dohodou smluvnĺch stran k okamŽiku stanovenému v takovéto dohodě.

Nebude-li takovýto okamŽik dohodou stanoven, pak účinky zrušení smlouvy nastanou ke dni uzavření takovéto

dohody.

3' KupujÍcĺ je oprávněn od smlouvy odstoupit v přĺpadě podstatného poruŠení smluvnÍ nebo zákonné povinnosti

prodávajÍcím. Za podstatné porušenÍ smluvnÍ povinnosti prodávajÍcím se povaŽuje prodlenĺ s dohodnutým

termĺnem dodánÍzboŽÍpodle Öl' lV. odst. 1 této smlouvy po dobu delšÍ neŽ 10 kalendářnĺch dnů.

4. ProdávajĺcÍje oprávněn od smlouvy odstoupit v přÍpadě prodlenÍ kupujĺcího s úhradou kupnĺ ceny o vÍce neŽ 30

kalendářnÍch dnů.



5. Úeinry kaŽdého odstoupenĺ od smlouvy nastávají okamŽikem doručenÍ pÍsemného projevu vůle odstoupit od

této smlouvy druhé smluvnÍ straně. odstoupenÍm od smlouvy nezaniká nárok na náhradu Škody vzniklé

porušenĺm smlouvy anioprávněný nárok na zaplacenÍ sm|uvnĺch pokut.

x.
Zävěrećná ujednánĺ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejÍho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněnÍ

smlouvy prostřednictvĺm registru smluv.

2. Vzájemná pĺäva a povinnostĺ smluvnÍch stran vyplývajlclztéto smlouvy se řĺdĺ přÍsluŠnými ustanovenÍmi zákona

ě' 8912012 Sb., oböanský zákonÍk, v platném zněnĺ.

3. Spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s nÍ budou řeŠeny přednostně dohodou stran, nedojde-li

k dohodě, pak přÍsluŠnými soudy teské republiky.

4' V přĺpadě, Že některé ustanovenĺ této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným ěi

nevymahatelným nebo bude-li takovým přĺslušným orgánem shledáno, zůstávajÍostatnĺ ustanovenítéto smlouvy

v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovenÍ nebo z jeho obsahu anebo z okolnostĺ, za nichŽ

bylo uzavřeno, nevyplývä, żeje nelze oddělit od ostatnÍho obsahu této smlouvy. Smluvnĺ strany se zavazujÍ

nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovenÍ této smlouvy ustanovenÍm jiným' které svým

obsahem a smyslem odpovÍdá nejlépe ustanovenÍ původnĺmu a této smlouvě jako celku.

5. Smluvní strany berou na vědomĹ že tato smlouva ke své účinnosti vyŽaduje uveřejnění v registru smluv podle

zák. č. g4ol2ol5 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších přepĺsů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí UK FSV neprodleně po podpisu smlouvy. UK FsV se současně zavazuje

informovat prodávajícího o provedení registrace tak, že zašle prodávajícímu potvrzenísprávce registru smluv o

uveřejněnísmlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží

6. Tato smlouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech s platnostĺ originálu, znichž kupujĺcíobdrŽĺ dva stejnopisy a

jeden stejnopis obdrŽÍ prodávajÍcĺ.

7. SmluvnÍ strany prohlaŠují, Že si tuto smlouvu přeěetly, s jejÍm zněnĺm souhlasĺ a na důkaz pravé a svobodné

vůle připojujĺ nĺŽe své podpisy.

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

KupujÍcÍ
PhDr'Jakub KončelÍk, PhD
Děkan
Univerzita Karlova
Fakulta sociálnÍch věd

prodávajÍcí
David Bošek
jednatel
VDC kancelářská technika s.r.o'


