
Kupní smlouva

I. SMLUVNÍ STRANY

1. KupujÍcÍ

Česká republika - Správa základních registrů
zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
plátce DPH:
bankovníspojenÍ(čÍs]o účtu):
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
(dále jen ,,Kupujlcl")

Ing. Michalem Peškem, ředitelem
Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
72054506
CZ72054506
NE
5600881/0710

a

2. prodávající

Obchodní společnost - AMENDOIM spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 249778
Sídlo: Za Příkopem 716, 252 41 Dolní Břežany
lČ: 04600746
DIČ: CZ04600746
Zastoupená: Dr. Pavla Keprtová

Bankovní spojení: Equa Bank
Číslo účtu: 1018905355/6100
Kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
(dále jen ,,prodávajlcř')

(KupujÍcÍ a ProdávajÍcÍ společně dále také jako ,,Sm/uvnlstrany")

uzavřeli v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník") tuto kupní smlouvu (dále jen ,,Kupní
smlouva").
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[j. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3.

4.

Kupní smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízerň (dále jen ,,Řízení veřejné
zakázky") veřejné zakázky malého rozsahu s názvem lVákup mobilních telefonů
s příslušenstvhn, sp. zn.: szr-3076-41ř-2018 (dále jen ,,veřejná zakázka"). Jednotlivá ujednání
Kupní smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou
prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku.

Účelem Kupní smlouvy je zabezpečeni dodávky dále specifikovaných mobilních telefonů
Kupujícímu a poskytnutí dalších plnění Kupujícímu, a to v souladu se všemi podmínkami
sjednanými Kupní smlouvou.

Ill. PŘEDMĚT KOUPĚ

5.

6.

7.

8.

Předmětem koupě jsou mobilní telefony v počtu 20 kusů zařÍzení třídy A včetně veškerých
souČásti a definovaného přjs|ušenstvÍ(dá]e jen ,,Předmět koupě").

Přesná specifikace Předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1Kupnísm|ouvy, která tvořínedňnou
so učást Ku pni smlo uvy (d ále je n ,,Specifikace předmětu koupě").

Předmět koupě musí být k okamžiku odevzdáni Kupujícímu nový, v množství, jakosti a provedeni
vyp|ývajÍcÍm ze Specifikace Předmětu koupě. Předmět koupě musí být dále v takové jakosti a
provedení,
7.1. jež odpovídá vlastnostem, které prodávajÍcÍ nebo výrobce popsal nebo které Kupující

očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě a na základě reklamy jimi prováděné.
Předmět koupě musí zejména odpovídat plnění nabídnutému Prodávajichn v nabídce
podané do Řízeníveřejné zakázky, na jehož základě je Kupnísmlouva uzavřena;

7.2. jež vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů platných a účinných ke dni
odevzdání Předmětu koupě, a to zejména zákonu č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

prodávající je povinen dodat Kupujicimu pouze takový Předmět koupě, který splňuje veškeré
požadavky Kupujícího na jeho použití Kupujícňm a který zároveň vyhovuje platným a účinným
právním předpisům a technickým normám.

lV. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

9. prodávající se zavazuje odevzdat Předmět koupě se všemi jeho součástmi a přÍslušenstvím
Kupujícímu a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě.

10. KupujÍcÍ se zavazuje převzít Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, přijmout
jej do svého vlastnictví a zaplatit Prodávajicknu sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li
ProdávajÍcÍpovinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o daniz přidané hodnoty,ve zněnípozdějších
předpisů (dále jen ,,ZoDPH"), hradit DPH.

11. Povinnost prodávajÍcÍho odevzdat Předmět koupě podle Kupnisrdouvy zahrnuje tato plnění:
11.1. dodat Předmět koupě KupujícÍmu ve vhodném baleni v příslušném množství do místa

plnění podle odstavce 29 KupnIsmlouvy;
11.2. předat doklady potřebné k převzetí a užíváni Předmětu koupě, a to v českém jazyce

s výjimkou odborných technických výrazů (dále jen ,,Doklady"). Doklady podle výslovné
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vůle smluvních stran tvoří příslušenství Předmětu koupě. Prodávající je povinen předat
Kupujícímu zejména Doklady:
11.2.1. ze kterých musí vyplývat zejména, že Předmět koupě, dodávaný podle Kupní

smlouvy, splňuje požadavky na jeho použití Kupujickn k danému účelu podle
právních předpisů a technických norem platných a účinných ke dni odevzdání
Předmětu koupě).

12. prodávající je povinen plnit povinnostiz Kupnísm|ouvy na svůj náklad a nebezpečířádně a včas.

V. CENA

13. Kupní cena za Předmět koupě podle Kupnismlouvy činí144 522,40 KČ (dále jen ,,Cena").

14. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými v Kupní
smlouvě.

15. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho povinnostÍvyp|ývajicích
z Kupní smlouvy. Cena tak zahrnuje zejména cenu za odevzdání Předmětu koupě. KupujIcí není
povinen hradit v souvislosti s Kupní smlouvou žádné jiné finanční částky, než Cenu a případně
příslušnou DPH. Ujednáním tohoto odstavce není dotčeno právo prodávajÍcÍho na připadnou
úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení či jiných sankcí a právo na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy způsobené Kupujícím.

16. Cena je blíže specifikovaná v příloze č. 2 Kupní smlouvy, která tvoří nedílnou součást Kupní
smlouvy (dále jen ,,Tabulka pro zpracováni ceny plnění ").

,
VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

17. Je-li prodávající povinen podle ZODPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Kupní
smlouvy DPH, je KupujícI povinen prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny. prodávající
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Kupní
smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění
zdanitelného plněni.

18. prodávajícivyúčtuje Kupujícímu Cenu a připadnou DPH fakturou (dále jen ,,Faktura").

19. Faktura musísplňovat náležitosti daňového dokladu podle ZODPH. V případě, že prodávajÍcÍ není
plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991Sb,,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené §
435 Občanského zákoníku.

20. Cenu a případnou DPH je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 30 dnů ode dne převzetí
Předmětu koupě.

21. Fakturu je prodávajÍcÍ povinen doručit Kupujícknu nejpozději 15 dnů před uplynutím doby
uvedené v odstavci 20 KupnísrMouvy.

22. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená
v odstavci 20 Kupní smlouvy.
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23. Stanoví-li Faktura splatnost delší než je jako minimálnI stanovena v předchozím odstavci, je
KupujÍcíoprávněn uhradit Cenu a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

24. Cena a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsániz bankovního účtu KupujÍcího.

25. vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že prodávajÍcÍ je
nespolehlivým plátcem DPH, je KupujÍcioprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně
příslušnému správci daně prodávajÍcÍho.

26. Bude-li Faktura obsahovatčIslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny a případné DPH, které
není správcem daně ve smyslu ZODPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je
Prodávajíckn používáno pro ekonomickou činnost, je KupujÍcÍ oprávněn uhradit Cenu a
připadnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZODPH jako bankovní
účet, který je ProdávajÍcÍm používán pro ekonomickou činnost.

27. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně stanovena Cena či jejičást, dph nebo jiná náležitost Faktury, je KupujÍcioprávněn
tuto Fakturu vrátit prodávajíchnu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. prodávajÍcÍ
je povinen opravit Fakturu podle pokynů KupujícÍho a opravenou Fakturu neprodleně doručit
KupujÍcímu.

28. KupujÍcÍ neposkytuje ProdávajÍcÍmu žádné zálohy.

VIl. MÍSTO PLNĚNÍ

29. prodávajícI je povinen odevzdat Předmět koupě v sIdle KupujÍcího.

VIII. DOBA PLNĚNÍ

30. prodávajÍcÍ je povinen splnit povinnost odevzdat Předmět koupě |(upujÍcÍmu nejpozději do 14
pracovních dnů od účinnosti Kupní smlouvy.

31. prodávajÍcÍ je povinen oznámit Kupujícknu termín odevzdání Předmětu koupě alespoň 3
pracovní dny předem. Spolu s touto informaci prodávající zašle prostřednictvím emailu na
adresu epodatelna@szrcr.cz KupujÍcímu seznam výrobních čísel mobilních telefonů, které v den
předáni hodlá předat. KupujÍcÍ u výrobce ověří, zda se jedná o výrobky označené jako ,,CZ/SK
distribuce".

32. Smluvnístrany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužiji.

IX. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

33. prodávajÍcÍ splní povinnost odevzdat Předmět koupě:
33.1. převezme-li KupujÍcÍ Předmět koupě, nebo
33.2. umožnI-li Kupujichnu nakládat s Předmětem koupě v místě plnění uvedeném v odstavci

29 Kupní smlouvy a KupujÍcÍ v rozporu s odstavcem 36 odmítne Předmět koupě převzít
nebo v rozporu s odstavcem 36 neposkytne potřebnou součinnost.
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34. Kupující je oprávněn provést před samo'tným převzetím Předmětu koupě kontrolu, zda Předmět
koupě má veškeré požadované vlastnostia splňuje veškeré požadavky podle platných a účinných
právních předpisů a Kupnísmlouvy.

35. O předání Předmětu koupě je prodávající povinen sepsat písemný doklad o předáni.

36. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout součinnost k jeho
převzetízejména v následujících případech:
36.1. Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované Kupní smlouvou nebo
36.2. Předmět koupě bude vykazovat znaky zjevného poškozeni či znečištěni nebo
36.3. prodávajÍcÍ dodá Předmět koupě do jiného místa, než jak je sjednáno v odstavci 29 Kupní

smlouvy nebo
36.4. Předmět koupě nebude mItvlastnosti požadované platnými a účinnými právními předpisy

nebo technickými normami nebo
36.5. prodávající nesplní povinnost stanovenou v odstavci 31 Kupní smlouvy nebo
36.6. prodávajÍcÍ nesplní některou ze svých povinnosti podle odstavce 11Kupnísmlouvy.

37. V případě, že Kupující Předmět koupě odmítne převzít, bude mezi Smluvními stranami sepsán
záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Předmětu koupě a s uvedením stanovisek Smluvních
stran. Zpracování záznamu zajistí prodávajíci. Nebude-li záznam podle tohoto odstavce sepsán,
sdělí Kupující důvody pro odmítnutí převzetí Předmětu koupě Prodávajícímu na jeho žádost.
Poté, co ProdávajĹcĹodstranívytknuté vady, dohodnou se Smluvnístrany na opětovném termínu
odevzdání Předmětu koupě. Dohodou na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě
nedochází ke změně doby plnění podle odstavce 30 Kupní smlouvy.

X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

38. Vlastnické právo k Předmětu koupě Kupující nabývá okamžikem, kdy prodávající splní podle
odstavce 33 Kupnísmlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě.

39. Nebezpečí Škody na Předmětu koupě přechází na KupujícÍho okamžikem, kdy prodávajíci splní
podie odstavce 33 KupnIsmlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě.

40. Smluvnístrany se dohodly, že § 2121- 2123 Občanského zákoníku a rovněž obchodnízvyklosti,
jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XI. VADY PLNĚNĹA ZÁRUKA

41. Předmět koupě musí být prostý všech faktických a právních vad a prodávajÍcÍ je povinen zajistit,
aby dodáním a uživáním Předmětu koupě nebyla porušena práva prodávajÍcÍho nebo jiných osob
vyp|ývajícíz práv duševního vlastnictví. Předmět koupě má právnlvadu, pokud k němu uplatňuje
právo jiná osoba.

42. prodávajÍcÍ poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě, již se ProdávajÍcÍ zaručuje,
že Předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý pro použiti k účelu stanovenému Kupní
smlouvou a že si zachová vlastnostisjednané ve Specifikaci Předmětu koupě a nebude mít právní
vady. Záruční doba činí 24 měsíců (dále jen ,,Záručnldoba"). Záruční doba začíná běžet dnem,
kdy ProdávajÍcÍsp|ní podle odstavce 33 KupnIsmlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě.

43. Předmět koupě bude vadný, nebude-li:
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43.1. při převzetí Kupujicím nebo kdykoli v průběhu Záručnídoby mít vlastnosti sjednané Kupní
smlouvou nebo

43.2. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilý pro použití k účelu
stanovenému KupnIsrMouvou nebo

43.3. při převzetí KupujÍcjm nebo kdykoli v průběhu Záručnidoby prostý právních vad.

44. KupujÍcÍ má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením
obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy nebo při převzetí Předmětu koupě.

45. prodávajÍcÍ nenese odpovědnost za vady způsobené Kupujícím nebo jinými osobami, ledaže
KupujjcÍnebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od
prodávajÍcÍho.

46. KupujÍcÍ nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci
na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající nebo jakákoliv jiná osoba,
jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyp|ývajícíz Kupní smlouvy.

47. prodávajícI neodpovídá za vady spočÍvajÍcÍv opotřebení Předmětu koupě, které je obvyklé u věci
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět koupě.

48. prodávajÍcÍ odpovídá za vady spočÍvajíci v opotřebení Předmětu koupě, ke kterému do konce
Záruční doby vzhledem k požadavkům Kupní smlouvy na jakost a provedeni Předmětu koupě
nemělo dojít.

XII. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

49. Má-li Předmět koupě vadu a odpovídá-li ProdávajĹcÍza tuto vadu Předmětu koupě, má KupujÍcÍ
práva zvadného plněni.

50. KupujÍcÍ je oprávněn reklamovat vady u prodávajícího jakýmkoliv způsobem. prodávající je
povinen přijetíreklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci KupujÍciuvede
popis vady nebo uvede, jakse vada projevuje.

51. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána ProdávajIcRnu nejpozději
v poslední den Záručnídoby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední
den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas
uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejblíže nás|edujici pracovní
den, nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou nejblíže nás|edujÍcÍ pracovní den.

52. Má-li Předmět koupě vady, za které prodávajícÍodpovídá, má Kupující právo
52.1. na dodáni nového Předmětu koupě bez vad, pokud to nenívzhledem k povaze vady zcela

zřejmě nepřiměřené, pokud se vada týká pouze části Předmětu koupě, může KupujÍcÍ
požadovat jen výměnu takové části; není-li to možné, může odstoupit od KupnísHouvy,
nebo

52.2. na dodání chybějÍcÍ části Předmětu koupě, nebo
52.3. na odstraněnivady bezplatnou opravou Předmětu koupě, nebo
52.4. na přiměřenou slevu z Ceny, nebo
52.5. odstoupit od KupnísrMouvy.
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53. KupujÍcÍ je oprávněn požadovat odstraněni vady dodáním nového Předmětu koupě nebo
výměnu jeho části, vyskytla-li se stejná vada po její první opravě znovu nebo nemůže-li Kupující
řádně užívat Předmět koupě pro větší počet vad.

54. Kupující sdělí prodávajícímu volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po
reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajĹcÍho; to neplatí,
žádal4i KupujjcÍopravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

55. NesdělAi Kupující ProdávajÍcÍmu, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej
k tomu prodávajÍcÍ vyzval, musí prodávajÍcÍ odstranit vady, a to podle své volby opravou nebo
dodáním nového Předmětu koupě nebo jeho části; volba nesmí KupujÍcímu způsobit
nepřiměřené náklady.

56. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad
Prodávajícímu.

XIII. PODMÍNKY ODSTRANĚNĹVAD

57. prodávajÍcÍ je povinen odstranit Kupujícím reklamovanou vadu nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne oznámenivady ProdávajÍcÍmu, nedohodnou-li se KupujÍcÍs ProdávajÍcÍm jinak.

58. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce, je KupujÍcÍ oprávněn
58.1. zajistit odstraněnívady jinou odborně způsobilou osobou, nebo
58.2. zajistit obstaráni náhradního plnění jinou odborně způsobilou osobou, nebo
58.3. požadovat slevu z Ceny, nebo
58.4. od KupnIsmlouvy odstoupit.

59. Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle
předchozího odstavce je prodávajÍcÍ povinen Kupujícímu uhradit, prodávajÍcÍ se tak zejména
zavazuje uhradit cenu účtovanou Kupujícímu jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce
58.1. Kupnísmlouvy, nebo podle odstavce 58.2 Kupnísmlouvy.

60. prodávající je povinen odstranitvadu bez ohledu na to, zda je uplatněnívady oprávněné či nikoli.
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady |(upujÍcÍm nebylo oprávněné, tj. že
prodávajÍcÍ za vadu neodpovIdal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jím účelně
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

61. KupujÍcÍ je povinen poskytnout Prodávajíchnu součinnost nezbytnou k odstraněnivady.

62. Do odstraněnívady nemusí KupujÍcÍ platit dosud nezaplacenou část Ceny a případnou příslušnou
DPH odhadem přiměřeně odpovidajÍcí jeho právu na slevu.

63. Při dodání nového Předmětu koupě nebo jeho části vrátí Kupující prodávajichnu na náklady
prodávajícího Předmět koupě nebo jeho část původně dodanou.

64. prodávající je po odstranění vady povinen KupujÍcimu písemně potvrdit, že došlo k odstranění
vady, uvést způsob jejího odstraněnía dobu, po kterou byla vada odstraňována.

65. Záruční doba neběží od okamžiku sdělení reklamace prodávajicňmu do okamžiku odstraněni
vady. Odstraněním vady se rozumí zjednání nápravy prodávajícím nebo uplatnění některého
z práv podle odstavce 58 Kupnismlouvy KupujÍcim.
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66, prodávajÍcÍ je povinen převzít a odvézt Předmět koupě dodaný v rozporu s podmínkami
stanovenými v Kupní smlouvě, nebo nesplňující požadavky právních předpisů nebo technických
norem.

67. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIV. SANKCE

68. Poruší-li prodávajÍcÍ povinnost odevzdat Předmět koupě ve sjednané době, je prodávajÍcÍ
povinen uhradit Kupujícknu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, a to za každý den prodlení.

69. Poruší-h prodávajÍcÍ povinnost odstranit ve stanovené lhůtě vady Předmětu koupě, je povinen
uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, a to za každý den prodlení. Prodlení
s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava
Prodávajícím nebo uplatněno některé z práv podle odstavce 58 Kupní smlouvy Kupujícím.
Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plněni prodávajÍcÍho.

70. Zaplaceni smluvní pokuty nezbavuje prodávajÍcÍho povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.

71. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením
povinnosti prodávajícího, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

72. Splatnost smluvních pokut podle Kupní smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy
k zaplaceni smluvní pokuty straně povinné.

73. Poruší-li KupujÍcÍ povinnost zaplatit Cenu ve sjednané době, je povinen uhradit prodávajÍcÍmu
zákonný úrok z prodlenive výši podle právních předpisů.

XV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

74. Kupující je oprávněn od KupnIsmlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo
Kupní smlouvou.

75. KupujÍcÍ je oprávněn odstoupit od Kupnísmlouvy zejména:
75.1. bude-li prodávajÍcÍv prodlenIs dodáním Předmětu koupě o vÍce než 10 pracovních dnů;
75.2. dodávaný výrobek nesplňuje parametry definované v příloze č. 1 Kupní smlouvy

,,Specifikace předmětu koupě"
75.3. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 76

Kupnísmlouvy nebo ocitne-li se Prodávajícíve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

76. prodávajÍcÍ prohlašuje, že neniv úpadku ani ve stavu hrozÍcÍho úpadku, a že mu není známo, že
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízenI. prodávajÍcÍ dále prohlašuje, že vůči němu není v
právni moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnuti správního, daňového či jiného
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orgánu na plněni, které by mohlo být důvodem zahájeni exekučního řízení na majetek
prodávajícího a že mu neníznámo, že byvůči němu takové řízeni bylo zahájeno.

77. prodávajÍcÍ prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Kupujícího
podle Kupnisrrúouvy, přičemž si nenivědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnuti
sjednaného pIněnív souladu s Kupnísm|ouvou.

78. prodávající na sebe přebírá nebezpečízměny okolnostive smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

79. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy v rozsahu a za
podmínek vyp|ývajících z příslušných právních předpisů.

80. prodávajícIsi je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o
kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, prodávající je zejména povinen:
80.1. poskytnout Kupujícímu a subjektům provádějicim kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole

potřebnou součinnost;
80.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Kupní smlouvy včetně jejích dodatků, originály

účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace
týkající se jeho činností souvjsejÍcÍch s poskytovaným plněním podle Kupní smlouvy, a to
po dobu 10 let od zániku závazků vyp|ývajÍcÍch z Kupnísmlouvy, nejméně do roku 2027.

81. Smluvní strany proh|ašljjí, že identifikační údaje uvedené v článku l Kupní smlouvy odµovÍdají
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavřeni Kupní smlouvy jsou osoby oprávněné
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

82. jakékoliv změny údajů uvedených v článku l Kupní smlouvy, jež nastanou v době po uzavření
Kupní smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé
Smluvní straně.

83. V případě, že se kterékoliv prohlášenI některé ze Smluvních stran uvedené v Kupní smlouvě
ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které
nepravdivosti prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

84. Tvoří-li prodávajícího vÍce osob, platí nás|edujÍcÍ:
84.1. všechny osoby tvořÍcÍ prodávajícího jsou z Kupní smlouvy zavázány společně a

nerozdílně;
84.2. jednánikteréko|jz osobtvořÍcÍch prodávajícího je přičítáno Prodávajícímu bez ohledu na

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Prodávajícího;
84.3. za prodávajícího může jednat kterákoli z osob tvořÍcÍch prodávajícího.

85. prodávající je povinen neprodleně písemně informovat KupujícÍho o skutečnostech majících i
potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a není-li to možné,
nejpozději nás|edujÍcÍ den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávajIcí zjistí, že by
nastat mohla. Současně je prodávajÍcÍ povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci
případné škody hrozící Kupujícknu, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž
je povinen nést případný rozdíl ceny.
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86. ProdávajÍcÍ bere na vědomí, že KupujÍcÍ je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

87. prodávající souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy v souladu s povinnostmi Kupujícího za
podmínek vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, zejména souhlasise zveřejněním Kupní
smlouvy, včetně všech jejích zrněn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Kupní
smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Kupujícího podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru.

88. prodávající je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu
s přIslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.

89. prodávající není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Kupujíckn vyplývající z Kupní
smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s Kupnísm|ouvou.

90. prodávajici není oprávněn provést jednostranné započtení Žádné své pohledávky za KupujÍcím
vyp]ývajÍcÍ z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou na jakoukoliv
pohledávku KupujÍcího za Prodávajícím.

91. KupujÍcÍ je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Prodávajicňm vyp|ývajÍcÍ z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s Kupní
smlouvou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku prodávajÍcÍho
za Kupujícím.

92. prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou
obsažené v Kupní smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly
v souvislosti s Kupní smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny,
nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi prodávající
seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění prodávajícího veřejně
přístupnými stanou. prodávajÍcÍ nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich
účelem, nesmí je použit ve prospěch svůj nebo jiných osob a nesmí je použít ani v neprospěch
KupujÍcího. Povinnosti podle tohoto odstavce je prodávající povinen zachovávat i po zániku
závazku z Kupní smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou
prokazatelně veřejně přístupnými bez zavinění prodávajícího. Povinnosti podle tohoto odstavce
se nevztahujína případy, kdy je Prodávajícípovinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace
na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

93. Poruší-li prodávajÍcÍ v souvislosti s Kupní smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí KupujícÍmlj
Škodu a nemajetkovou újmu ztoho vzniklou. Povinnosti k náhradě se prodávající zprostí,
prokáže-li, že mu ve splněnípovinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů prodávajÍcÍho nebo
vzniklá až v době, kdy byl prodávající s plněním povinnosti v prodlenI, ani překážka, kterou byl
prodávajÍcÍ povinen překonat, jejvšak povinnosti k náhradě nezprostí.

94. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany
nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvnistrany.
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XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

95. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z Kupní smlouvy se řIdi českým právním
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucujÍcÍ
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak.
Smluvní strany vylučují použiti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

96. Všechny spory vznikajÍcÍ z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně přIslušnými.

97. KupnIsmlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. jakékoli změny Kupnísmlouvy učiněné jinou
než písemnou formou jsou vyloučeny.

98. Kupní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

99. Kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru.

Přílohy

Příloha č. 1
Příloha č. 2

Specifikace předmětu koupě
Tabulka pro zpracovániceny plněni

13 -11- 2018
V dne

V Praze dne 07.11.2018

prodávajÍcÍ
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Příloha č. 1Kupní smlouvy

Specifikace předmětu koupě

V níže uvedené tabulce jsou definovány minimálni požadované parametry (vyjma hmotnosti, kde je
naopak definována maximální hodnota) požadovaného zboží.

MobHnItelefony musí být určeny výlučně pro český trh; to znamená, že je výrobce dle výrobního čísla
rozpozná jako ,,CZ/SK distribuce", musí mít zabezpečen záruční servis v České republice, musí mít pIně
českou lokalizaci (ovládáni).

Parametry nabízeného
Mobilní zařIzení A zboží

MINIMÁLNÍ
požadované parametry

mobilnIch telefonů

Samsung Galaxy A6 A600F
Označení modelu, výrobku: Dual SIM
Základní
parametry Typ telefonu Dotykový Dotykový

Operační systém Google Android 8.0 Google Android 8.0
Hmotnost max 165 g 162 g
Barva černá černá

SIM karta Počet Dual SIM Dual SIM
Typ karty ňaňo SIM ňaňo SIM

Displej Typ oleo oleo
Úhlopříčka displeje (palce) 5,6" 5,6"

RozlišenI displeje (bodů) 1480 x720 bodů (QHD) 1480 x 720 bodů (QHD)

Procesor Počet jader 8 8
Frekvence jádra 1,6 GHz 1,6 GHz

Paměť Operační paměť 3 GB 3 GB
lnternípaměť 32 GB 32 GB
Externí paměťový slot 256 GB 256 GB

Mobi|nÍsjtě Standardy GSM, LTE, UMTS GSM, LTE, UMTS
Konektivita Konektor 3.5 mm Ano Ano

Konektor USB Type-C Ano Ano
WLAN Ano Ano
Bluetooth Ano Ano

Baterie Kapacita 3000 mAh 3000 mAh
Fotoaparát RozlišenI 16 Mpx 16 Mpx
Další parametry GPS Ano Ano

Bezdrátové nabIjenI Ano Ano
Podpora rych|onabíjenj Ano Ano
Voděodolnost Ne Ne
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Slot pro paměťové karty Ano Ano
Dodávané přís|ušenstvÍ

PřÍslušenství a splňuje požadavky
doplňkové služby KupujicÍho?

OriginálnI přÍs|ušenstvi -
nabíječka adaptér 10W/2A
+ kabel micro USB, pro
příslušný nabízený mobilní
telefon typu A Ano Ano
OriginálnI přÍs|ušenstvi -
ochranné sklo Full Glass
tvrdost 9H, tloušťka
0.3mm, Anti Blue-Ray
vrstva, barevné okraje v
barvě telefonu, ochrana
proti mechanickému
poškození displeje i proti
nečistotám, pro příslušný
nabízený mobi|níte|efon
typu A Ano Ano
Originální přÍslušenstvi -
ochranný kryt dvouvrstvý
na zadní stranu telefonu
tmavé barvy, pro příslušný
nabízený mobi|níte|efon
typu A Ano
OriginálnI přjs|ušenstvÍ -
pouzdro tmavé barvy, typu
Flip Book, pro příslušný
nabízený mobi|níte|efon
typu A Ano Ano
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Příloha č. 2- Kupnísmlouvy

Tabulka pro zpracováni ceny plnění

Počet Cena za kus Cena celkem
Popis ' kusů v KČ bez DPH v KČ včetně DPH

Mobi|nÍzařÍzenÍtřjdy A 20

OriginálnI přjs|ušenstvÍ - nabíječka adaptér 10W/2A + kabel micro USB, p'o 20
příslušný nabízený mobi|níte|efon typu A
OriginálnI přjs|ušenstvÍ - ochranné sklo Full Glass tvrdost 9H, tloušťka
0.3mm, Anti Blue-Ray vrstva, barevné okraje v barvě telefonu, ochrana
proti mechanickému poškozenidjsp|eje i proti nečistotám, pro příslušný 20
nabízený mobi|níte|efon typu A
OriginálnI přÍs|ušenství - ochranný kryt dvouvrstvý na zadnístranu telefonu
tmavé barvy, pro příslušný nabízený mobi|nite|efon typu A 10
Orjginá|nípřÍs|ušenstvÍ - pouzdro tmavé barvy, typu Flip Book, pro příslušný 10
nabízený mobi|níte|efon typu A

Cena celkem (nabídková cena), zaokrouhlená na celé koruny* 144 522

* V celkové ceně je zahrnuto veškeré p|něnjvyp|ývajÍcÍze Smlouvy.
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