Smlouva o poskytování služeb č. ..................................
(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen „ObčZ“)
I.
Smluvní strany
1.1

Objednatel:
Název subjektu:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo:

Husova 654/3, 301 00 Plzeň

Zastoupena:

prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty

IČ:

00216208

Datová schránka: piyj9b4
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
1.2

Poskytovatel:
Název subjektu:

.................................................................

Sídlo:

.................................................................

Zastoupený:

.................................................................

IČ:

.................................................................

Datová schránka: ..................................................................
(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé
(společně dále jen „smluvní strany“)
uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Tiskařské služby 02-2020“ v rámci
dynamického nákupního systému s názvem „DNS pro tiskařské služby 2017 až 2018“ zadávané jako
veřejná zakázka v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“), smlouvu následujícího znění:
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II.
Předmět a účel smlouvy
2.1

Předmětem této smlouvy je tisk sborníků na konferenci Imunoanalytické dny (IAD)

2.2

Tato smlouva je sjednána na základě úplného konsensu v souladu s příslušnými ustanoveními
obecně závazných právních předpisů, a to zejména ObčZ. Právní vztahy smluvních stran touto
smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními ObčZ upravujícími příslušný, nebo
obsahově nejbližší typ závazku z právního jednání.

2.3

Předmětem této smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem,
jehož obsahem jsou práva a povinnosti smluvních stran související s poskytnutím tiskových
služeb dle odst. 2.1.

2.4

Účelem této smlouvy je právní úprava předmětu této smlouvy v souladu s vůlí smluvních stran
a příslušnými obecně závaznými právními předpisy tak, aby každá smluvní strana nadále
jednala ve všech záležitostech souvisejících s předmětem smlouvy při nejvyšší míře právní
jistoty.

III.
Předmět plnění
3.1

Poskytovatel se za podmínek dále v této smlouvě uvedených zavazuje pro objednatele
vytisknout sborníky v počtu 200 ks.

3.2

Specifikace jednoho výtisku sborníku

Formát:

B5

Rozsah:

64 stran (vnitřek) + 4 strany (obálka)

Barevnost:

4/4 vnitřek, 4/4 obálka

Papír:

vnitřek 80 g/m2 ofset, obálka 160 až 180 g/m2

Vazba:

V2 lepená, bez potisku hřbetu

3.5

Obsahová náplň je jednoznačně dána podklady ve formátu PDF, které jsou nedílnou přílohou
této smlouvy jako Příloha č. 1 (Tisková data).
výše uvedené dále jen „předmět plnění“.

IV.
Doba a místo plnění
4.1

Poskytovatel se zavazuje, že zboží dodá objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti
této smlouvy, nejdéle však do 19. 3. 2020. V případě prodlení s termínem dodání předmětu
plnění dle tohoto článku smlouvy se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z ceny za poskytnuté plnění bez DPH. Celková výše smluvní pokuty není omezena.

4.2

O předání a převzetí předmětu plnění bude mezi poskytovatelem a objednatelem sepsán
předávací protokol (případně bude předání a převzetí stvrzeno jiným prokazatelným
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způsobem) podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předmět plnění se
považuje za převzatý a předaný okamžikem podpisu předávacího protokolu ve smyslu věty
předchozí.
4.3

Místem plnění je Lékařská fakulta v Plzni na adrese Husova 654/3, Plzeň.

4.4

Objednatel není povinen převzít předmět plnění s právními nebo faktickými vadami, a dále
pokud nebude dodán v dohodnutém množství.

V.
Cena za poskytnutí předmětu plnění a platební podmínky
5.1

Cena za poskytnutí předmětu plnění byla smluvními stranami stanovena
na ....................... Kč bez DPH, sazba DPH ....... %, částka DPH ............ Kč, cena včetně
DPH ......................... Kč.

5.2

Celková cena za poskytnutí předmětu plnění je splatná na základě faktury vystavené po splnění
smluvních podmínek formou bankovního převodu na účet poskytovatele uvedený na faktuře.
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platného zákona o DPH, v platném znění.
Minimální splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího prokazatelného předání objednateli.

5.3

Důvodem pro případnou změnu sjednané ceny je pouze změna sazby DPH, přičemž cena bez
DPH je neměnná.

5.4

Platba se považuje za uskutečněnou dnem, kdy je připsány ve prospěch bankovního účtu
poskytovatele.

5.5

Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu za prodlení s placením faktur po termínu
splatnosti ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
6.1

Poskytovatel prohlašuje, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, kterou řádné plnění této
smlouvy vyžaduje. Poskytovatel odpovídá za použití náležitě kvalifikovaného personálu,
přičemž tímto výslovně ujišťuje objednatele, že plnění předmětu smlouvy bude poskytovat
prostřednictvím pracovníků, kteří mají odborné zkušenosti s realizací předmětu plnění, jež je
předmětem této smlouvy.

6.2

Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli v odpovídajícím čase konkrétní a jasné pokyny
pro provádění potřebné součinnosti, bude-li toto řádné plnění smlouvy vyžadovat.

6.3

Poskytovatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
Dále se poskytovatel zavazuje poskytnout kontrolním orgánům součinnost při podání informací
a předání dokladů týkajících se jeho činnosti v rámci této smlouvy.

6.4

Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět,
oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma,
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a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na
náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.

VII.
Odpovědné osoby
7.1

Za objednatele je v souvislosti s plněním této smlouvy oprávněn jednat:
Ing. Barbora Černíková, e-mail Barbora.Cernikova@lfp.cuni.cz, telefon 377 593 446

7.2

Za poskytovatele je v souvislosti s plněním této smlouvy oprávněn jednat:
..............................................................................................................................................................

VIII.
Odstoupení a vady
8.1

V rámci závazků plynoucích z této smlouvy odpovídá poskytovatel objednateli za formální
a věcnou správnost poskytnutého předmětu plnění.

8.2

Odstoupit od této smlouvy může objednatel, kromě zákonných důvodů, v případě, že:
a) poskytovatel nedodrží sjednané termíny poskytnutí služeb;
b) poskytovatel nekoná i přes písemnou výzvu ze strany objednatele dle ustanovení 6.1 této
smlouvy; v písemné výzvě ve věci odstoupení od smlouvy ze strany objednatele musí
objednatel výslovně uvést, v čem spatřuje nedostatky, jakým způsobem mají být odstraněny,
musí poskytovateli poskytnout přiměřenou lhůtu k jejich odstranění a musí poskytovatele
výslovně upozornit na možnost odstoupení.

8.3

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení
od smlouvy se však nedotýká nároku na náhrady škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku
na smluvní pokuty dle této smlouvy.

IX.
Ostatní ujednání
9.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě,
že cena za poskytnutí předmětu plnění je vyšší než 50 000,00 Kč bez DPH, nastává účinnost této
smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění,
přičemž poskytovatel s tímto uveřejněním tímto výslovně souhlasí.
Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel
se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle
druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez
zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popřípadě již v průvodním formuláři vyplní
příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany; v takovém případě potvrzení od
správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň.
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9.2

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran; smluvní strany tímto ve smyslu § 564 ObčZ výslovně
vylučují možnost změny smlouvy v jiné formě.

9.3

Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné,
neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo
nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy
jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně
takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 ObčZ nebo jej nahradit po
vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném ObčZ či jinými
právními předpisy, odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření této smlouvy.

9.4

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení
a poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.

X.
Závěrečná ustanovení a podpisy smluvních stran
10.1 Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí dohody, ujednání, sliby anebo prohlášení, které by
s ní byly v rozporu.
10.2 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výsledkem úplného, souhlasného projevu vážné
vůle smluvních stran o celém jejím obsahu, že ji uzavřely bez přinucení a že jim nejsou známy
žádné okolnosti, které by měly vliv na její platnost, respektive účinnost. Dále potvrzují, že si tuto
smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz shody o její
formě i obsahu připojují své podpisy.
Přílohy:
1. Tisková data

Objednatel:

Poskytovatel:

V Plzni dne .........................................

V .................... dne ..............................

……………………………………..........

…………………………………………

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

jméno, příjmení ...................................................

děkan

funkce............................................................
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