
Č spisu NK: 504/18

ev Č VZí NOD5/1čNDDD16429

ev, A smlouvy 8284/18

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena podle ustanovení 5 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník") (dále jen „smIouva"):

Smluvní strany:

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

zastoupená: PhDr. Martinem Kocandou, generálním ředitelem NK ČR

lČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jako „ kupující" nebo „NK ČR" na stranějedné,

a

Obchodní název: DATECO,s.r.o.

se sídlem: Koberkova 1061, 198 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 706621

IČO: 25792032

DIČ: CZ25792032

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený:

dále jako „prodávajíďna straně druhé,

(kupující a prodávající dále společně též jako „smluvní strany")

l. Úvod

1. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 28. 8. 2018, která byla kupujícím

vybrána jako nejvýhodnější nabídka ve výběrovém řízení
. NDO6/18/VO0D16429 na veřejnou zakázku

malého rozsahu na dodávku zboží pod označením „Pořízení IT vybavení pro potřeby projektů NAKI I.

II“ (dále také jen „veřejná zakázka").

2. Prodávající prohlašuje, že na základě svých podnikatelských a živnostenských oprávnění je oprávněn a

schopen poskytnout smluvené plnění řádně a kvalitně dle podmínek této smlouvy. Prodávající
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prohlašuje, že nenív insolvenci, ani že proti němu není vedeno nalézací, insolvenční či jiné soudní nebo

správní řízení, které by bylo způsobilé zpochybnit platnost či účinnost této smlouvy nebo které by se

mohlo dotýkat předmětu převodu a práv a povinností z této smlouvy vyplýv
"

'ch. Prodávající podle

svého nejlepšího vědomí prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy má jako daňový poplatník

vyrovnány veškeré své finanční závazky z titulu daňových, odvodových a jiných obdobných ňnančních

povinností vyplývajících z obecnězávazných právních předpisů a rozhodnutí příslušného správce daní či

poplatků a orgánů vykonávajících správu ve věcech sociálního a zdravotního pojištění.

3. Kupující prohlašuje, že je oprávněntuto smlouvu uzavřít a je schopen řádně plnit závazky v ní obsažené.

ll. Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je komponent lT vybavení pro potřeby projektů NAKI l (dále jen

"zboži") v druhu, množství a provedení dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako

její příloha č. 1. a č. 2. Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu

52093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že š 2099 odst. 2 občanského zákoníku se

nepoužije.

2. Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží

speciňkovaně v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a

kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a vtermínu

sjednanými touto Smlouvou.

3. Prodávající se zavazuje, že dodá takové zboži, které nabídl vrámci požadovaných technických

parametrů. Zároveň se zavazuje, že dodané zboží bude splňovat veškeré parametry požadované

Kupujícím. Spolu se zbožím je Prodávající povinen odevzdat Kupujícímu kompletní dokumentaci

náležející ke zboží v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věci.

4. Prodávající ve smyslu š 2103 občanského zákoníku ujišťuje,že zboží je bez vad. Zboží dodané Kupujícímu

podle této smlouvy musí být zcela bez vad, nové a nepoužité.

5. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude bez právních vad. Prodávající zaručuje Kupujícímu, že

ohlednězboží neníveden žádný soudní spor.

llI. Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Místem plnění je sídlo Kupujícího, tj. Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1. Osoba

oprávněná k převzetí zboží za kupujícího: tel. mail:

nebo jím pověřená osoba.

2. Termín předání předmětu plnění dle čl. ll této smlouvy je stanoven do 15 pracovních dnů od nabytí

účinnosti této smlouvy.

3. Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží, ověření funkčnosti zboží Kupujícím, vč. prokázání

technické kompatibility a funkčnosti se stávajícím vybavením Kupujícího smluvní strany potvrdí

datovaným předávacím protokolem podepsanými oprávněnýmiosobami Prodávajícího i Kupujícího.
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4. Prodávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboži na místo plnění. Zboží bude odpovídajícím

způsobem řádně zabaleno.

5. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení š 2126 a š 2127 občanského zákoníku o svěpomocnémprodeji

se v případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží nepoužije.

IV. Cena a platební podmínky

1. Celková kupnícena zboží byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 179 502 Kč bez DPH. Celková

kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle

právních předpisů platných ke dni uskutečněnízdanitelného plnění.

2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady a zisk

Prodávajícího spojené s dodáním zboží.

3. Kupní cenu dle odst. 1 tohoto článku je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu bankovním převodem

na bankovní účet Prodávajícího na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je Prodávající

oprávněn vystavit nejdříve ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsaní

předávacího protokolu podle čl. Ill, odst. 3 této smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode

dne jeho prokazatelného doručení Kupujícímu na adresu Kupujícího. Okamžikem úhrady kupní ceny se

rozumí okamžik, v němžje kupní cena odepsána z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

4. Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy dle číslování kupujícího, systémové číslo NEN ve formátu

N006/18/V00016429 a musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle š 435 občanského

zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat

nesprávné údaje, vrátí Kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho

proplacení. Lhůta splatnosti se vtakovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet

znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu Kupujícího

uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

5. Platby dle této smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové ůdaje budou vtéto

měně.

6. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změnyokolností podle š 1765 odst. 2 občanského

zákoníku, š 1765 odst. 1 a š 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.

V. Utvrzení a zajištěnízávazku

1. V případě prodlení Prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě sjednané v čl. lll. odst.

2 této smlouvy je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000; Kč

za každý i započatý den prodlení.
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2. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněnímvady kterékoliv části zboží oproti lhůtě podle čl. VI. odst.

3 této smlouvy je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výší 1.000; Kč

za každý i započatý den prodlení a za každý případ zvlášť.

3. V případě prodlení Kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) je Kupující povinen uhradit

Prodávájícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.

4. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé

z porušení povinnosti utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, že © 2050

občanského zákoníku se nepoužije.

5. Veškeré smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy

k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

6. Smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst ve smyslu ust. š 1982 a násl. občanského zákoníku proti i

nesplatné pohledávce Prodávajícího na úhradu kupní ceny.

VI. Záruka

1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle š 2113 občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců

ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl, lll. odst. 3 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že

délka záruky poskytnutá Prodávajícím dle předchozí věty je minimální délkou poskytované záruky.

Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu delší záruku, pokud to vyplývá z jeho katalogu, pokud delší

záruku poskytuje výrobce nebo pokud je delší záručnídoba pro konkrétní druh zboží obvyklá. V takovém

případě bude délka záruční doby stanovená v záručním listě rozhodná.

2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je Prodávající povinen přijímat

oznamovánívad a volby nároků Kupujícího z vadného plněnívpracovní dnyv doběod 8:00 do 16:00 hod.

na adrese: svetla©datecolcz. Změna adresy dle předchozí věty je účinná dnem jejího písemného

oznámení Kupujícímu bez nutnosti uzavírání dodatku ke smlouvě.

3. Prodávající se zavazuje odstranit vadu plnění nejpozději do 14 dnů ode dne jejího oznámení

Prodávajícímu, nedohodnou»li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Práva z vadného plnění se

řídí ustanovením š 2106 a násl. Občanského zákoníku.

4. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z

odpovědnosti za vady.

5. uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené Kupujícímu

vadami.

Vll. Převod vlastnictví, nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím

protokolu podle čl. lll. odst. 3 této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užitků přechází na

Kupujícího převzetím zboží a podpisem protokolu o předání zboží vmístě plnění vsouladu stouto

smlouvou, přičemž nerozhoduje, zda Prodávající dopraví zboží do místa plnění sám nebo využije služeb
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dopravce. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že ustanovení š 2090 občanského

zákoníku se na tuto smlouvu nepoužije.

2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu nese Prodávající. Náklady spojené s

převzetím zboží nese Kupující.

Vlll. Ochrana informací

1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro

utajování takových informací, není-Ii výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na

ukončení účinnosti této smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení

důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců,

zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.

2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají oběstrany pouze v rozsahu a za podmínek

nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.

3. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly

některou ze stran označeny jako veřejné a které se týkají této smlouvy a jejího plnění(zejména informace

o právech a povinnostech stran jakož i informace o cenách), které se týkají některé ze stran (zejména

obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know<how) anebo

informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména utajené

skutečnosti podle zvláštního zákona). Dále se považujíza důvěrné informace takové informace, které jsou

jako důvěrnévýslovně některou ze stran označeny.

4. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými,

pokud se tak nestalo porušením povinnostij "ich ochrany, dále informace získané na základě postupu

nezávislého na této smlouvě nebo druhé straně, pokud je strana, která informace získala, schopna tuto

skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala

porušením povinnosti jejich ochrany,

5. Prodávající se zavazuje zabezpečit, aby jeho pracovníci striktně dodržovali pravidla obvyklá při ochraně

dat při práci s daty Kupujícího.

IX. Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být předčasně ukončena písemnou dohodou smluvních stran sjednoznačným

určením data, ke kterému smlouva zaniká.

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností

druhou smluvní stranou. Vtom případě je smluvní strana odstupující od smlouvy povinna oznámit

odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím podstatném

porušení smluvních povinností dozvěděla. Za podstatné porušení smluvních povinností se rozumí

zejména:

a) ze strany Prodávajícího:

- prodlení prodávajícího s předáním zboží delší než 15 dnů;
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- prodlení Prodávajícího s odstraněnímvad plněníve lhůtědle Vl. odst. 3,

— pokud nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku Prodávajícího, v němž tento

soud konstatuje, že je Prodávajícív úpadku, dále zahájení exekučního řízení na majetek Prodávajícího

a vstoupili Prodávající do likvidace

- jestliže Prodávající Kupujícího ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím

vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištěníse ukáže nepravdivým.

b) ze strany Kupujícího:

- prodlení súhradou jakéhokoli oprávněněvystaveného daňového dokladu či dokladů kúhradě

Prodávajícímu ve lhůtě delši než 30 dnů.

. odstoupením od smlouvy se závazky ze smlouvy zrušují. Plnila-li smluvní strana podstatně porušující

smlouvu zčásti, může oprávněná smluvní strana od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku

plnění. Nemá-li však částečné plněnípro odstupující smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit

ohledně celého plnění. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení

o odstoupení uváděj 'ho důvod odstoupení druhé smluvní straně.

. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, autorských práv, nároku

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy ani závazku mlčenlivosti Prodávajícího, ani dalších práv a

povinností, z jejichž povahy plyne, že maji trvat i po ukončení smlouvy.

X. Závěrečnáujednání

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to votázkách vní výslovně neupravených

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v aktuálním znění.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a

účinnosti dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ukáže—li se některé z ustanoveni této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv takového

ustanovení smlouvy obdobně podle 5 576 občanského zákoníku.

Smluvní strany si výslovněsjednávají zákaz postupování pohledávek z této smlouvy (51881 občanského

zákoníku) na třetí osoby a dále zákaz postupování práv a povinností ze smlouvy nebo její části (51895

občanského zákoníku) na třetí osoby.

Za adresy pro doručování projevů vůle mezi účastníky se považují adresy uvedené v záhlaví této

smlouvy. Za řádné a účinné doručení písemných projevů vůle týkajících se vztahů a nároků vzniklých z

této smlouvy se považuje i případ, kdy dojde k tzv. závadám při doručování Prodávajícímu vykazovaným

orgánem pověřeným poštovní přepravou (zejm. nevyzvednutí si zásilky adresátem, neznámost nebo

nemožnost kontaktovat adresáta na uvedené adrese apod.). V takových případech se za okamžik

řádného doručení projevu vůle pro účely této smlouvy považuje 10. den následující po prvnim pokusu

orgánu pověřeného poštovní přepravou o doručení projevu vůle adresátovi.

Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko

písemnými datovanými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou

smluvních stran.
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Nomdní hnihmmu

čem republiku
National uuuuu
nfthz Cuch napunuc

e spisu NK: 504/13

ev. .s. vz: NO0S/1BN00015429

ev c. smlouvy 5254/13

7. Prodávající se zavazuje zajistit, aby po celou dobu trvá ní Smlouvy zůstalo v platnosti a účinnosti pojištěni

odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností Kupujícímu a třetím osobám

s minimálním limitem pojistného plněníve výši 200000,- Kč. Porušení této povinnosti se považuje za

hrubé porušení smluvních povinností Prodávajícího. V případě škodní události se Prodávající zavazuje

nahlásit vřádném termínu věc u své pojišťovny tak, aby bylo dosaženo odškodnění Kupujícího

v maximální výši. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu vzniklou škodu nebo i část škody, která

nebude odškodněna pojišťovnou.

8. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle š 2

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o ňnanční kontrole ve veřejné správě a o změněněkterýchzákonů, ve

znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným kvýkonu kontroly

projektu, z jehož prostředků je dodání zboži hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním

zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR kjejich archivaci.

9. Kupující a Prodávající se zavazují řešit veškeré své případné spory vzešlé nebo související stouto

smlouvou přednostně mimosoudní cestou, přičemž se za tímto účelem zavazují poskytnout si navzájem

potřebnou součinnost.

10. Tato Smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž prodávající obdrží jedno a

kupující dvěvyhotovení.

11. Prodávající bere na vědomía výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně případných dodatků bude

Kupujícím v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním

znění, zveřejněna.

12. Oběstrany potvrzují, že tato Smlouva byla uzavřena svobodně a vážně,na základěprojevené vůle obou

smluvních stran, že souhlasí sjejím obsahem, a že tato Smlouva nebyla ujednána vtísni ani za jinak

jednostranněnevýhodných podmínek.

13. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 — Kalkulace ceny

Příloha č. 2 — Technická specifikace

zs-u-mu 777 Gun“
V Praze, dne

\��p���p�]�r

V Praze, dne.../.

i

Generální ředitel NK ČŘQQ%„\KQ jednatel polečnosti

w“šŽe““““w
1
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Příloha č. 1 smlouvy - Kalkulace cen

Speciňkace_vybaveni_0145

Roz » is oložek :

Cena ,
Cena v Kč

NIPEZ Název zboží ks Kč bez Cenn v Kč s DPH
bez DPH

DPH

30213000-5 NB č. Lpn/MPXQZCZ/A
30213000-5 NB č. 2,pn/MQD32CZ/A
30215000-5 NB č. 3,pn/NX.GTMEC.004
30213200-7 Tablet č.1,pn/ZAOK0036CZ

32250000-0 Mobilní telefon č.1,pn/MQ6J2CN/A

322500000 Mobilní telefon č.2,pn/MQ8M2CN/A

32250000-0 Mobilní telefon člpn/SP-PZOPDSBOM

Cena celkem 162 888,00 Kč 197 094,48 Kč

Celková nabídková cena v Kč bez DPH : 162 888Kč

Celkova nabídková cena v Kč včetněDPH : 197 094,48

Specifikace_vybaveni_0140

Roz | is - oložek :

Cena l
C na v Kč

N1PEZ Název zboží ks Kč bez
“

Cena v Kč s mru

DPH
bez DPH

38651600-9 Digitální fotoapaxágpn/VNAQSIE

30237270-2 Brašna pro digitální kompakty

30234600-4 Pamětovékarta pro digitální kompakty

30216120-3 Ruční skener na knihy

Cena celkem 16 614,00 Kč 20 102,94 Kč

Celková nabídková cena v Kč bez DPH :1ó 614Kč

Celková nabídková cena v Kč včetněDPH : 20 102,94
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Název zařizení

umo říčka dis lee

Tecririnio ie obrazu

Bozliseni“

Procesor

Počet ader rocesoru

Core Boost frekvence

konvertitiilitd dis lee

Ka atite amětl

Frekvence aměll

Grafická karta

o eračnis stani

Pevn' disk

v hava

usB 3 1

Maximální v drž baterie

Ka aclla baterie

Jaz k klávesnice

Váha

Barva

Název zarzeiii

urilo říčka dis le e

Technolo ie obrazu

Rolhšenl

Procesor

Počet ader rocesoru

Core Boost frekvence

Karivertibilita dis lee

Ka asita arriéti

Frekvence ariiěti

orancká karta

0 eračnls stém

Pevn' disk
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USB 3.1

Maximální 'držliaterie

Ka aclta baterle

Jaz kklávesnite

Váha

Barva
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Uhlo říčka dis lee

Technolo ie obrazu
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urilo říčka dis le

Rozllšenív ixelecri

cni set

Model rocesoru

Frekvence rocesoru

Počet ader rocesoru

0 erační arněl

Konstrukční tovedeni

Funkce

0 eráčnis stém

velikost vnltřnlhn úložiště

Slot ro aměíovou kartu

Technoln ledlS Iee

senza

íioha z. 2 smlouvy -Tetlililcká specifikace
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4000 MHz

ano

ne rnerié 15GB
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10.

az 2500004

212500000

a z 1500000

335515000

301371707;

3U7ŠÁu0C 4

Barva černa Čemá

diglúlníkumpakw 22GB, vananta snuc

Nálev nřízení

Kapacita balena 9 kam„ až 1x mam

Hmotnost 490g 600g

Razlxšenn kame 5 MPX 2M)

Název xallzeui xxxx Appke wPhone 3, sme

Kód vytahne MQGJZCN/A MQencN A

unkouiraka arspwge 4 7“ 4,7“

Rozhšenív pmemch 13315 x75Ú 1334X7D

chrpse: All AH

KDHSULAKČIVI provedený D0! kc
'

d!Sp\e| RNU

Funkce wu nahým inenwtulvpv hcovďnlunxman ANG

Mob-rnrn telefon 5.1 Operační s stém iOS 1ks mo

Vehkast vnxtřnýho ÚÍDŽÉIŠ 54 GB 54GB

T pS\M kart NGYVDQM NZHOS|M

Knnektorv www ANO

Datové SMŽbV GSM, LTE UMTS GSNLLTEUMTS

Hmotnnst do 150g 148g

Rnzhšenn IEBHÍ kamery IZ MDK llMpx

Barva Žhlá UGIŠ

Název zarízení xxxx Apple rphones ms

Kód V lebce MQÉMŽCN/Á MQĚMŽCN Á

unroprreka dwsmeje 5 s“ 5,5“

Wnlhšehí V pwxdech 1920 X 1030 lŠŽUXlÚĚO

CMDSEK All R11

Kunstrukčnn pvovedzm D0tykov' arma, mo

„„ke wm ak...-u nmuuvrnwm rxumnugnm w ANO

Mobilní kamen 5.1 Operační system .as 1ks ANO

Vehkost vnnliníhn MDŽŠIĚ 54 GB 54GB

Typ ŠM karty NEHOSVM Nano ŠÍM

Konekmry Ughtnmg Ugbtmng
Dnové SNŽb GSM KTE, UMTS GŠMLTÉ UMTS

Hmmnosl du 205g 202g

ROIUŠEN zadníkamery 12 Mpx IŽMDX

BENZ Střřbma Slřlbmá

NÉIGV IHHIEHÍ „XX
Huawex PŽU PmňuďSW!

Uhbpřfčka drsplqe 6,1“ 6 1"

ROZÍÍŠEVH v pwxeiech 2244 X ÍUŠÚ ŽŽŘŘXIOŠD

Cmpset Kwrm 979 Kmn Š70

NFC arm EHO

Fvekvence WUCESDFH Ž 35 GH ŽBEGHI

Počeuader pTDCESOVU X Ě

Operační pamět sea sss

Kuhsvukčm ním/Edem Dolvkuvv dlšď hhmkové konswukcc

RycMé nabnení, Naufrkacm

dxoda, OTG, Snímač Otísků

prst“ Dulykovýdwsphj,

Dwgvláhwl kompas (magneucký

senmv), Pnhybový senzor

Funkce rakmeromekr, G-senlcv). „Na

Mobilní telefon č.3 Gvroskop, Svštelnv senzor, 1ks

Samar pňbhženť

[DIOXWVHWLWWL Bíuetonih,

Infrapun, GPS, NFC, A-GPŠ,
'

(Samec

Ogsrační s stem seogwe Andrurd s 0 ANO

vewrkomqrzrnrnu možxště uses uses

sm pro paměluvou kartu nem NE

T asww karty Nana sw: Nano srm

Konektory UŠB C ANO

Damve SÍUŽB GPŘŠ, UMTSDG), LTE UG ANO

Barva Cerne čemá, šedá, modrá

KBDECNE baterka nejméně Á DOO mAh ÁODUMÁŘ

Hmotnost m0 1505

Dual SKM AND AND

Rczhšenn zadni kamer 40 M X ANO

NŽIEV IHYÍIEYIÍ X1“ Nxkon ÍDDVWX E505,

r rzám. lo! ara! cMos 5M k, 40k n Vik zoom LHon

D'*'“á'"' '“'““"á'
3 ggwldopnýoaaztočný LCD, Šn/snouc/ 502: zévlt 1m, až ml

z“

pamětovs karw su, suxc, smc

00/509. HDMI, vestavěnymask, světemos! objektu/u vs až s s

Název mnm mx Lowepro Dashpomt 30 ršeda

Brašna pro digitální

kompakty Pouzdro rozměry vmtřm [ŠX h XV, mm) 100 k 90k 113
z“

Lowepvo naskpornk 20110 ke k 1

Název zamení kxxk pH/SDSDXVErOJZG-GNUN

P'"'ě“"á*"“ *"“
Paměiová karta - nema; so mna/=, zápws až 45 MB/sv vahkosx 2ks

mm“ 5e""'em“"a\ SDHC

Extveme (90 MB/s mass 10

uusa u; vm Az ss

pn/scmooAav



Ručnískgnev na

knihy
Skenernakmh BDO/SOO/IZDDduhskenuvanwnamwcrnSD o

rPAD/rPnane/Andrur 15 LC us wm emv lms WScan nnak5 W n

Celková nabídková cena v v Kč bez DPH: 179 502 Kč

Celková nabídková cena 'v Kč včetněDPH: 217 197,42 Kč


