
Číslo Prodávajícího:
Číslo Kupujícího:

Kupní smlouva
uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
Na základě VZMR ev. č. VZ-1301/2018 s názvem „Mobilní telefony“

1. Smluvní strany

Prodávající:_________
Název / jméno: 02 Czech Republic a.s.

Sídlo: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Zastoupená: ........................., Account Managerem, na základě pověření ze dne 8.8.2018

IČ/DIČ: 60193336/CZ60193336

Společnost zapsaná v: Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: ..................................

Kontaktní osoba: ..............., Account Manager

Tel.: ....................

Email: ..........................
dále jen „prodávající44 

Kupující:_________
Kupující: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sociální péěe 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupená: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem

IČ: 00829013

Společnost zapsaná v: OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 759

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: ........................
Oprávněná osoba a 
kontaktní osoba ve 
věcech technických:

.............................. vedoucí technik dopravy a spojů ZZS ÚK
e-mail: ....................................... tel. ............................., mobil: .............................

Kontaktní osoba pro 
objednávky

............................., obchodní referent
e-mail: ........................................ tel.: .............................

dále jen „kupující44
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2. Předmět smlouvy
2.1. Smlouva se uzavírá jako výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Mobilní telefony“.
2.2. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky mobilních telefonů včetně příslušenství pro 

zajištění komunikace v rámci krizového řízení Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace (dále jen „ZZS ÚK“) pro zabezpečení spojení krizového řízení ZZS ÚK 
při mimořádných událostech a krizových situacích.

2.3. Specifikace předmětu plnění a podmínky této smlouvy vycházejí ze zadávacích podmínek kupu
jícího jako zadavatele uvedené veřejné zakázky a nabídky prodávajícího jako vybraného dodava
tele. Obě smluvní strany prohlašují, že zadávací podmínky kupujícího a nabídku prodávajícího 
podanou ve výběrovém řízení mají k datu uzavření této smlouvy k dispozici.

2.4. Přesná specifikace předmětu plnění ie uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.
2.5. Plnění této smlouvy bude formou dílčích objednávek na základě schválené dotace Ministerstva 

Zdravotnictví ČR (dále jen „MZd ČR) po dobu platnosti smlouvy.
2.6. Prodávající se touto Smlouvou a za podmínek v ní sjednaných zavazuje na základě dílčích ob

jednávek dodávat předmět plnění kupujícímu. Dodávky budou dodávány průběžně na základě 
dílčích objednávek po dobu platnosti této smlouvy. Prodávající se zavazuje dodávat zboží nové, 
nepoužité a nerepasované.

2.7. Kupující se touto smlouvou nezavazuje k odběru množství uvedenému v příloze č. 1 této 
smlouvy a je plně oprávněn stanovit počet jednotlivými dílčími objednávkami na základě svých 
aktuálních potřeb a na základě schválené dotace Ministerstva Zdravotnictví ČR, a to bez jakéko
liv sankce ze strany prodávajícího.

2.8. Předmětem smlouvy je dodání dle článku 4 této smlouvy včetně vystavení potřebných dokladů a 
návodů k obsluze dle platné legislativy.

*

3. Platnost smlouvy
3.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12.2018.

4. Dodací podmínky
4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění smlouvy uvedený v čl. 2 této smlouvy kupujícímu 

do místa plnění a v množství uvedeném v každé dílčí objednávce.
4.2. Kupující je oprávněn provádět jednotlivé dílčí objednávky písemně prostřednictvím elektronické 

pošty, a to na e-mailovou adresu DOPLNIT. Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 24 hodin, takto zaslanou objednávku potvrdit na e-mailovou adresu, ze které byla 
objednávky zaslána.

4.3. Termín plnění každé dílčí objednávky bude do 14 kalendářních dnů ode dne doručení objed
návky.

4.4. Místo plnění: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální 
péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem.

4.5. Za předání zboží se považuje předání předmětu plnění do místa plnění a podpis dodacího listu 
oprávněnými pracovníky prodávajícího a kupujícího.

4.6. Prodávající provede předání dodávky do místa plnění v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, 
případně v čase po dohodě prodávajícího a kupujícího.
Prodávající je dále povinen:

Dodat předmět plnění řádně a včas.
Dodat předmět plnění kupujícímu v množství uvedeném v objednávce, v provedení a 
jakosti
dle § 2096 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného 
předmětu plnění.
Dodat předmět plnění odpovídající platným technickým normám, právním předpisům ČR, 
ČSN, atestům a předpisům výrobce v prvotřídní kvalitě.
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Dodat předmět plnění řádně a vhodně zabalen tak, aby během přepravy nedošlo k jeho po
škození, balení předmětu plnění však nesmí jakkoli omezit právo kupujícího si předmět pl
nění před potvrzením jejího převzetí na dodacím listě prohlédnout, či ověřit jeho kvalitu a 
množství.

4.7. Nedílnou součástí každé dodávky bude doklad o předání a převzetí předmětu plnění (Dodací 
list, nebo předávací protokol). Dodací list, nebo předávací protokol podepíší oprávnění zástupci 
obou smluvních stran, přičemž podpisem dodacího listu, nebo předávacího protokolu dochází k 
převzetí a předání předmětu plnění. Dodací list, nebo předávací protokol musí obsahovat přesné 
definování předmětu plnění a provedených prací, prodejní cenu bez DPH a s DPH, přesný název 
výrobku.

4.8. Kontrola kvality a úplnosti předmětné dodávky bude provedena při převzetí. V případě závady, 
na kterou se vztahuje záruka, veškeré vzniklé náklady hradí prodávající.

4.9. Prodávající garantuje záruční dobu za jakost předmětu plnění v délce minimálně 24 měsíců ode 
dne převzetí kupujícím.

4.10. Vlastnické právo k předmětu plnění, jakož i nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího 
okamžikem jeho převzetí.

4.11. Kupující je povinen prohlédnout předmět plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na 
věci a přesvědčit se, zda odpovídá smluveným vlastnostem a zadávacím podmínkám. Za vadu se 
považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

4.12. Odpovědnost za vady zboží nebo služby, záruka za jeho jakost a právní vady zboží nebo poskyt
nuté služby, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Práva z vadného plnění se 
řídí ustanoveními § 2099 a násl. NOZ. Prodávající se zavazuje, že v případě dodání vadného 
zboží nebo poskytnuté služby a jeho reklamace kupujícím, provede ihned výměnu zboží nebo 
nápravu chybně poskytnuté služby ve stanovené jakosti a kvalitě na vlastní náklady a to do 7 dnů 
od nahlášení reklamace Kupujícím.

5. Cena předmětu
5.1. S ohledem na charakter předmětu plnění budou ceny ve smlouvě sjednány jako ceny jednotkové. 

Jednotkové ceny položek předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
5.2. Kupní cena každé jednotlivé dodávky bude stanovena na základě jednotkových cen předmětu 

plnění, dle přílohy ě. 1 této smlouvy.
5.3. Jednotkové ceny bez DPH uvedené v příloze č. 1 této smlouvy zahrnují veškeré přímé i nepřímé 

náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy včetně započtení veške
rých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu platnosti této smlouvy. 
Jednotkové ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a není možno je překročit.

5.4. Doprava zboží a související náklady budou zahrnuty v nabídkové ceně za předmět plnění veřejné 
zakázky a nemůžou být fakturovány zvlášť. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré přímé 
či nepřímé náklady spojené s dodávkou zboží do sjednaného místa plnění, zejména za balné, 
poštovné či případně další manipulační poplatky.

5.5. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platný
mi právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kup
ní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

6. Fakturační a platební podmínky
6.1. Úhrada kupní ceny jednotlivých objednaných dodávek bude provedena na základě řádně vysta

vené faktury. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po předání a převzetí bezvadného 
předmětu plnění na základě objednávky dle této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytová
ny. Prodávající zašle fakturu na adresu sídla kupujícího.

6.2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného předmětu plnění bude faktura, která bude mít 
náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.
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235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle §435 občan
ského zákoníku (dále jen ,,faktura“). Faktura musí dále obsahovat:

a) název a číslo veřejné zakázky, na základě které je smlouva uzavřena
b) název a IC kupujícího,
c) číslo a datum vystavení faktury,
d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy),
e) označení banky a čísla účtu, na který musí být
f) číslo objednávky, na základě které byl předmět plnění dodán
g) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu; dodací list bude přílohou faktury,
h) lhůtu splatnosti faktury,
i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6.3. Lhůta splatnosti faktur činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta 
splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody 
apod.). Faktura bude doručena kupujícímu v elektronické podobě ve formátu PDF datovou 
schránkou, nebo e-mailem na adresu: .......................................... výjimečně v listinné podobě 
osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozova
tele poštovních služeb na adresu sídla kupujícího uvedenou v hlavičce smlouvy.

6.4. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet. Povin
nost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

6.5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede 
opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

7. Sankce
7.1. Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z plnění předmětu 

smlouvy za každý i započatý den prodlení.
7.2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení s placením faktury.

8. Ostatní ujednání
1.1. Změny smlouvy budou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsou

hlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
1.2. Zánik smlouvy:

• písemnou dohodou smluvních stran,
• jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, 

s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
• nedodání předmětu plnění v době plnění dle čl. V této smlouvy,
• pokud má předmět plnění vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si 

kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
• nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
• neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, při

čemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
1.3. Povinnost mlčenlivosti

• S výjimkou skutečností obecně známých jsou veškeré skutečnosti, které se Prodávající dozví 
v souvislosti s plněním této Smlouvy důvěrné a Prodávající a jeho zaměstnanci a jiné s ním 
spolupracující osoby jsou povinni o nich zachovávat mlčenlivost.

• Informace získané Prodávajícím v rámci realizace předmětu plnění zůstanou jako zprávy dů
věrné a bez písemného souhlasu nesmí být poskytnuty žádné třetí osobě jak fyzické, tak i 
právnické. Při prokázaném nedodržení ustanovení tohoto bodu může Kupující požadovat po
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Prodávajícím sankci 100.000,00 Kč, kterou se Prodávající zavazuje uhradit. Kupující má prá
vo při nezaplacení smluvní sankce Prodávajícím odečíst tuto částku z faktury.

1.4. Smluvní strany se dohodly, že případné sporné škody, rozpory ohledně kvality a úplnosti plnění 
předmětu smlouvy budou vyčísleny nebo rozhodnuty soudním znalcem, kterého odsouhlasí obě 
strany.

1.5. Práva a povinnosti smluvních stran, obchodní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí přísluš
nými ustanoveními Občanského zákoníku, platným právním řádem ČR a obchodními zvyklost
mi. Případné spory z těchto právních vztahů budou rozhodovat české soudy. Není přípustná roz
hodčí doložka.

1.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajem
ství ve smyslu Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

1.7. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen „registr smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že sou
hlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v této smlouvě, které podléhají znečitel- 
nění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv prove
de kupující jako zadavatel veřejné zakázky.

1.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

1.9. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech. Prodávající obdrží po jednom a kupující po dvou 
vyhotoveních smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem sou
hlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy.

1.10. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji předmětu plnění, které je předmětem plnění této 
smlouvy.

1.11. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
1.12. Prodávající i Kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a sro
zumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentič
nost této smlouvy svým podpisem.

1.13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy:
Příloha č. 1 - Jednotkové nabídkové ceny na základě položkového rozpočtu
Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění

Prodávající: Kupující:

Jan David, Account Manager

V Ústí nad Labem, dne: 2  7  - 11-  2018

02 Czech Republic a.$. 
2a Brumlovkou 266/2 
140 22 Praha 4 
DIČ: CZ60193336
ilŤil

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
Ústeckého kraje, příspěvková organizm e 

Sociální péče 79977a, Severní Terasa 
400 11 Ústí nad Luhem 

IČO: 00 82 90 13
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Položkový rozpočet Příloha č. 2 výzvy /  příloha č. 1 smlouvy

VZ-1301/2018 „Mobilní telefony"

P ře d m ě t p ln ě n í

Je d n o tk o v á  

n a b íd k o v á  c e n a  za  

1 ks b e z D P H  v  Kč

Je d n o tk o v á  

n a b íd k o v á  ce n a  za  

1 ks v č e t n ě  D P H  v

K č

P ře d p o k lá d a n é  

m n o ž s tv í ks

N a b íd k o v á  c e n a  b e z D PH  

v  K č  (za  p o ž a d o v a n é  

m n o ž s t v í )

N a b íd k o v á  c e n a  v č e tn ě  

D P H  v  K č  (za  p o ž a d o v a n é  

m n o ž s tv í)

Mobilní telefon pro 1SIM, display 
max. 5,6 FHD, max. 175g, min. LTE 
(CZ),BT,NFC,Wi-fi, min. 3GB RAM, 
min. 32GB, min. IP68, kapacita 
baterie min. 3000mAh, foto min. 
16MPx, min. Android 6.0, 
název a označení výrobku, výrobce

6 441,61 Kč 7 794,35 Kč 60 386 496,60 Kč 467 660,89 Kč

Samsung GALAXY A5 (2017)

Mobilní telefon pro 1SIM, display 
max. 5,9' FHD, max. 180g, min. LTE 
(CZ), BT,NFC,Wi-fi, min. 4GB RAM, 
min. 32GB, kapacita baterie min. 
3000mAh, foto min. 16MPx, min. 
IP68, min. Android 7.0 
název a označení výrobku.výrobce

8 507,73 Kč 10 294,35 Kč 20 170 154,60 Kč

\

205 887,07 Kč

Samsung GALAXY A8

C e lk o v á  n a b íd k o v á  cen a 556 651,20 Kč 673 547,95 Kč



Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění

Tabulka 1 -  Samsung Galaxy A5 - technická specifikace

Velikost displeje 5,2 palců (S-AMOLED) FHD
Hmotnost 157 g

Procesor Osmijádrový procesor Exynos 
7880 (1,9 GHz)

Operační systém Android 6.0
Velikost RAM 3 GB RAM
Celková paměť 32 GB
LTE (4G) ANO

WIFI ANO (a/b/g/n/ac)

Bluettoh v4.2
GPS ANO
NFC ANO
Fotoaparát zadní 16 Mpx
Fotoaparát přední Mpx
Kapacita baterie 3000 mAh
IP68 ANO
Krycí ochranné sklo ANO
Oficiální CZ distribuce a zajiš
tění servisu v ČR ANO

Strana 7 (celkem 8)



Tabulka 2 -  Samsung Galaxy A8 -  technická specifikace

Velikost displeje 5,9 palců (S-AMOLED) FHD
Hmotnost 172 g

/W  A \ Í

Procesor Osmijádrový procesor (2,2 GHz, 
1,6 GHz)

Operační systém Android 7.1.1
Velikost RAM 4 GB RAM
Celková paměť 32 GB
LTE (4G) ANO

WIFI ANO (a/b/g/n/ac)

Bluetooth v5.0 '  '
i - i  •
< >

I S A M S U N G  j

GPS ANO
NFC ANO
Fotoaparát zadní 16 Mpx
Fotoaparát přední Mpx

É

Kapacita baterie 3000 mAh
IP68 ANO
Krycí ochranné sklo ANO

Oficiální CZ distribuce a zajiš
tění servisu v ČR ANO
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