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KUPNÍ SMLOUVA  

(podle § 2079 a násl. občanského zákoníku) 

I. 

Smluvní strany 

Kupující:   Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 

    Moskevská 15, Ústí nad Labem 

    IČ 71009183 

    bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX 

    telefon: 477755110 

zastoupený:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Prodávající:   AUTOCONT a.s. 

                               Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 

                               zapsán v OR pod spisovou značkou: oddíl B, vložka 11012 u Krajského soudu v Ostravě                                  

                               za kterou je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXX (na základě plné moci)                                

                               tel.: +420 XXXXXXXXXXXX,                           

                               Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX      číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 

                               IČ: 04308697       DIČ: CZ 04308697 

datová schránka:     ctb7phe 

II. 

Předmět plnění 

Dodávka 19 ks mobilních telefonních přístrojů NOKIA 7.2  pro KHS Ústeckého kraje dle požadavků zadavatele 

uvedené ve specifikaci, která je předmětem plnění dle přílohy č. 1 ke smlouvě, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. 

III. 

Kupní cena 

Kupní cena činí v celkové výši  52 611,00 Kč (slovy: padesátdvatisícešestsetjedenáct korun českých) bez DPH 

(dále jen „cena“), která byla stanovena dle nabídky uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.  

IV. 

Doba plnění 

Prodávající je povinen dodat smluvené zboží do 31. 10. 2021. 

V. 

Všeobecné dodací podmínky 

1. Dodání zboží: 

Zboží bude dodáno jeho převzetím kupujícím v jeho sídle v ulici Moskevská 15, Ústí nad Labem dle přílohy. 

2. Přechod vlastnictví ke zboží:  
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Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího; převzetí bude prokázáno datovaným 

podpisem na kterémkoliv průvodním dokladu. 

3. Zaplacení kupní ceny: 

Kupní cena za dodávku bude uhrazena po jejím převzetí na základě faktury předložené prodávajícím 

kupujícímu převodem na jeho bankovní účet.  Faktura je splatná nejpozději do 14 dnů od jejího doručení. 

Pokud faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, má kupující právo fakturu do data její splatnosti 

vrátit a prodávající povinnost vystavit neprodleně novou fakturu se všemi náležitostmi. Lhůty se pak počítají 

od data vystavení nové faktury. 

VI. 

Záruka 

1. Na dodaný předmět plnění poskytuje prodávající záruku za jakost předmětu plnění v délce 6 měsíců.  

2. Případné reklamace kupující uplatní u prodávajícího nebo přímo v servisním středisku určeném pro záruční 

opravy předmětu plnění. 

VII. 

Další ujednání 

1. V případě, že prodávající nesplní termín dodání dle ustanovení čl. IV. této smlouvy je kupující oprávněn v 

plném rozsahu odstoupit od této smlouvy. Pokud již bylo částečně plněno, je prodávající povinen si předmět 

plnění vyzvednout a převzít v sídle kupujícího na své náklady do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. 

2. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 

smluv. 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

       Příloha číslo 1 – Specifikace předmětu plnění a stanovení ceny 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vůli a podepisují ji nikoli v tísni nebo za 

jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne 22.10. 2021                                       V Teplicích dne  ........................ 2021 

 

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                     XXXXXXXXXXXX 

                      kupující                                                                                          prodávající 
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Příloha č. 1 

Požadavek na 19 kusů telefonů: 

Technická specifikace 

SÍŤOVÁ PÁSMA 
GSM: 850, 900, 1800, 1900; WCDMA: 1, 5, 8; LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 

20, 28, 38, 40, 41 (120MHz) 

RYCHLOST SÍTĚ LTE CAT6 

Operační systém 
Android 9 / Android 10 (automatický upgrade na Android 10 po 

připojení na WiFi, aktualizace po dobu dvou let) 

CPU Qualcomm SDM660 

Ram 4 GB LPPDDR4x 

Úložiště ROM: 64 GB e-MMC 5.1, uSD podporuje až 512 GB disk Google 

Slot SIM Sloty pro dvě SIM + SD karta 

Zobrazení 

6,3" FHD+ Waterdrop, PureDisplay, Jas (typ.) 500nits, kontrastní 

poměr 1:1500, poměr NTSC 96%, SDR k HDR, podpora HDR10 

pro Amazon, Corning®  Gorilla® Glass 3 

Fotoaparát 

Hlavní: 48MP 1/2" Quad Pixel f/1.79 + 5MP hloubka + 8MP f/2.2 

širokoúhlý  (118 stupňů); Optika ZEISS; Blesk: LED 

Vpředu: 20MP Quad Pixel f/2, zeiss optika   

KONEKTIVITA/SENZORY 

802.11 b/g/n/ac, BT 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+BDS+Gallieo, 

Senzor okolního    světla, RGB senzor, Senzor přiblížení, 

Akcelerometr (G-senzor), E-kompas, Gyroskop 

Baterie 

Uživatelsky neměnitelná 3500mAh3(typ.), kompatibilní s 

nabíjením 5V/  2A   

Doba rozhovoru (3G): 26 hodin 

Pohotovostní doba :15 dní 

I/O USB typu C (USB 2.0) OTG, audio konektor 

Ostatní 
2 mikrofony, FM, tlačítko Asistenta Google 4, oznamovací led, 

NFC, Qualcomm® aptX™ audiio 

ROZMĚRY / HMOTNOST 
159,88 x 75,11 x 8,25 mm / 180 g / 81,3 % displej na tělo, 87,1 % 

displej na TP 

Materiál / BAREVNÉ 

VARIANTY 
Polymerní kompozit / Charcoal 

 


