
Ilníverzíta Karlova, Fakulta sociólních věd,

Smetanovo ndbřeží 6, 110 01 Pľaha 1

DIč: CZ00216208
lčo: oozlĺzha

Bankovní spojení: Komerční bąnka Pľahą 1, č. tjčtu: 8503301 ]/0100

objednává
Telefon: Email: ,cz

Adresa dodavatele
VDC kancelářská technika s.ľ.o.
TJstecká42a,
184 00 Pľaha _ Dolní Chabľy

IČ.2560720t

V Pľaze dne: 8. tt.20t7

č.170837objednávka

objednáváme sl u Vašífiľmy následuj lCl službylzboŽí

1 ks baľevné multifunkćnízaÍízení A3 Canon Image Runneľ Advance 3

skeneru)

Viz příloha

Předpokládaná cena bez DPH: 51 000o- Kč
včetně DPH: 61 710'- Kč
Dodací adľesa: FSV UK, Smetanovo nthÍ.6,Pľaha 1, kancelař ě. 101

Dodací lhůta:

5Ż0I (včetněDADF

Fakturační adľesa:
Univerzita Kaľlovao Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábÍ. 6,110 01 Praha 1

Platba faktuľou' ve kteľé uveďte číslo této objednávky.

Souěástí objednávky jsou smluvní podmínky uvedené v této objednávce.

Lhůta k přijetí objednávĘ je 5 kalendářních dnů od doručení objednávky

Děkuji

S pozdravem



Univerzíta Karlova, Fakulta socídlních věd

Smluvní podmínky

1. Uzavření smlouvy, účĺnnost smlouvy: Smlouva je platně uzavÍęna okamžikem písemného
přijetí objednávky ve lhůtě uvedené vtextu objednávky. Účinnosti nabývá smlouva dnem

zveřejnění pľostřednictvím ľegistru smluv, pokud se na smlouvu taková povinnost ze zélkona

vztahuje, jinak dnem přijetí objednávky.

2. objednatel požaduje dodat tyto dokumenty: i)

o dodací list
o zóruční prohlĺźšení
o uživatelskó příľučka v českém jazyce
o dolwment k přepľavě
o prohlášení o shodě
o revizní zpróva
o protokol o zaškolení obsluhy
o Jiný doklad

3. Platební podmínky: objednatel neposkytuj e zźiohy; daňový doklad - faktuľa bude splňovat
požadavky z. é.23512004 Sb., v pl. znění, Z. č. 56311'99I Sb., v pl. znění. Platby budou provedeny

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

po poskytnutí řádného plnění.

4. Splatnost faktury:2l kalendářních dnů od doručení faktuľy.

5.Zárukaza dodané zboźí;24 měsíců ode dne převzetizboŽí.

6. odpovědnost za vady plnění. Dodavatel uzavřením smlouvy prohlašuje, že jim poskýnuté
plnění bude bez vad a bude sloužit ke sjednanému účelu; odpovědnost za vadné plnění, případnou

škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zĺákoníku; odpovědnost ze ztrvky tím není

dotčena.

7, Právní úprava. Smluvní závazky se řídí českým pľávním řádem, zejména příslušnými
ustanovení mi zźi<ona č,. 89 l 20 12 S b., o bčanský zákonik.

8. Zveřejnění smlouvy. Podmínky zveřejnění smlouvy se řídí z.č.34012015 Sb., o registľu smluv,

ve znění pozdějších předpisů.

9. Pokud smlouva podléhá ze zákona zveřejnění v registru smluv, zaslźní' smlouvy do ľegistľu

smluv zajisti FSV nepľodleně po uzavření smlouvy. FSV bude infoľmovat dodavatele o pľovedení

registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení sprźtvce ľegistľu smluv o uveřejnění smlouvy bez
zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrži, popÍ. již v pľůvodním formulaři vyplní
příslušnou kolonku s ID datové schĺánky dodavatęle.

' Volbu vyznačit křížkem


