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Smlouva kupní
Č. j. KRPK-88051-7/Č]-2018-1900IT

Smluvní strany:

I. Prodávající

Petr Weizenbauer - fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupený: Petr Weizenbauer
Sídlo:
IČO: 73706981
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mail:
Datová schránka:

a

JI. Kupující

Česká republika -
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ,
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
Mail:
ID OS:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
72051612
CZ72051612

I

i

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ustanovení § 2079
a následujících občanského zákoníku.

I.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje prodat a doručit kupujícímu 7 ks mobilních
telefonů (4 ks specifikace ,,MT 1", 3 ks specifikace ,,MT 2") (dále jen zboží),
dletechnické specifikace č.j. KRPK-88051-3/ČJ-2018-19001T ze dne 9. 11. 2018
a nabídky prodávajícího, č.j. KRPK-88051-4/Č]-2018-1900IT, které jsou nedílnou



součástí této smlouvy jako příloha Č. 1 a příloha Č. 2.
2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou

v článku II. této smlouvy.

3. Prodávající prodá kupujícímu mobilní telefony oficiální české distribuce a s českou
dokiunentací, na které se vztahuje plnohodnotná záruka a podpora autorizovaného
servisu v ČR.

II.
Kupní cena

1. Zboží uvedené v Článku I. smlouvy prodává prodávající kupujícímu se vŠemi součástmi
a příslušenstvím za sjednanou kupní cenu.

2. Celková cena je stanovena ve výši
DPH 21%
CELKEM

85 300,- Kčbez DPH
17 913,- Kč

103 213,- KČs DPH

Slovy: jednostotřitisícdvěstětřináctkorunčeských

III.
Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny za zboží bude provedena bezhotovostním převodem na základě
faktury vystavené prodávajícím. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data

" jejího doruČení.

2. Faktura musí být vystavena na adresu kupujícího: Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary a předána kupujícímu
ve dvojím vyhotovení zároveň s dodaným zbožím.

3. Kupující není v prodlení s placením faktury, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu, protože
faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou.
Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury.

4. Zálohu kupující neposkytuje.

IV.
Způsob převzetí předmětu kupní smlouvy

1. Prodávající dodá zboží nejpozději do 5 pracovních dnů, poté co nastane účinnost této
smlouvy.



2. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru
smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3. Kupující si převezme zboží dle smlouvy od prodávajícího v sídle kupujícího na adrese
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor informaČních a komunikačních
technologií, Jednoty 1773, 356 01 Sokolov.

4. Odpovědnou osobou k převzetí věci kupujícím je osoba uvedená
jako kontaktní osoba.

V.
Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy

a) prodlení prodávajícího s dodávkou zboží ve sjednaném termínu,
b) nedodání zboží v požadované specifikaci dle této smlouvy,

2. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy též tehdy, jestliže byl na majetek
prodávajícího vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnání.

4. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradil fakturu
za předmět smlouvy v termínu stanoveném touto smlouvou.

VI.
Úroky z prodlení

1. Nedodá-li prodávající zboží v termínu dle ČI. IV. odst. 1 anebo v požadované specifikaci
dle této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedodané věci
včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.

2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení
v souladu s občanským zákoníkem z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý
den prodlení.

3. Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě.



VII.
Záruka za jakost

1." Smluvní strany se dohodly, Že prodávající poskytne kupujícímu na zboží dle této
smlouvy záruku minimálně 24 měsíců.

2. Ostatní ujednání záruky za jakost se řídí ustanovením § 2113 a následujících ustanovení
občanského zákoníku.

VIII.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Kupující prohlašuje, Že dodané zboží bude použito výlučně pro výkon působnosti
v oblasti veřejné správy, Čímž se na kupujícího nevztahují povinnosti režimu přenesené
daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění.

2.. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.

3. ÚČastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle,
Že při jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně
přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž kupující
, obdrŽí dvě vyhotovení a prodávající jedno.

Příloha č. 1
Technická specifikace

Příloha Č. 2
Nabídka uchazeče

VSokolovědn, &a4 µq" 22 -11- 2018
v Karlových Varech dne

//
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č.j. KRPK-88051-3/ČJ-2018-19001T

Technická specifikace mobilních telefonů

Minimálni požadované parametry

MTI

Parametr Požadováno
Operační systém Android verze 7

velikost displeje 5,5" 5,6"

Technologie displeje amoled

RozlÍŠenÍ 2220X1080

RAM 4 GB
Interní paměť 32 GB

Ovládání dotykové
Podpora 2 SIM /typ SIM slotu ano/SlM1+ SIM2 + MicroSO

Slot na paměťovou kartu ano, až 256 GB

Konektivita LTE FDD 800/900/1800/2100/2600MHz
Snímač otisků prstů ano

NFC ano
WiFi ano
GPS + Glonass přijímač ano

Fotoaparát přední duálni
Fotoaparát přední- rozlišeni/světelnost 16.0 Mpx + 8.0 Mpx/ F1,9, F1.9

Fotoaparát zadní - roz|išenj/světe|nost 16 Mpx l F1.7

Automatické ostření ano
PřisvětlovacI dioda ano

Certifikace IP68 ano

Barva černá
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Parametr Požadováno
O perační systém Android verze 8

Velikost displeje 5,6" - 5,8"

Technologie displeje amoled
RozĹÍšenÍ 2960 x 1440

RAM 4 GB
Interní paměť 64 GB

Ovládání dotykové

Podpora 2 SIM /typ SIM slotu ano /SIM 1+ Hybrid (SIM nebo MicroSD)

Slot na paměťovou kartu ano, až 400 GB

Konektivita LTE FDD 800/900/1800/2100/2600MHz
Snímač otisků prstů ano

Snímač srdečního tepu ano
IRIS snímač ano

Senzor tlaku ano

NFC ano

WiFi ano
GPS, Glonass, Beldou, Galileo přijímač ano
Fotoaparát přední- roz|išenÍ/světe|nost 8.0 Mpx l F1.7

Fotoaparát zadní - rozlišen[/světelnost 12 Mpx l F1.5 nebo F 2.4 -variabilnjc|ona

Automatické ostřeni předníi zadní fotoaparát
Přisvětlovaci dioda zadnífotoaparát

Optická stabilizace obrazu zadní fotoaparát

Rychlost snímaní zpomalených záběrů 960fps @HD, 240fps @FHD

Certifikace lP68 ano

Barva černá

vyhotovil: 9. 11, 2018
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č.j. KRPK-88051-4/ČJ-2018-1900IT

Nabídka uchazeče

Označení dle barevné
, , , V , , , cena za ks bez Vtechnické , počet ks nabizeny produkt (presné typove oznaceni) cena za ks s DPH za položku bez DPH za položku s DPH

provedeni DPH
specifikace

MT 1 černé 4 Samsung Galaxy AB SM-A530 (32GB) Black 7 900,00 Kč 9 559,00 KČ 31 600,00 kč 38 236,00 KČ
MT 2 černé 3 Samsung Galaxy S9 SM-G960 64GB Dual Sim, Black 17 900,00 KČ 21 659,00 KČ 53 700,00 KČ 64 977,00 KČ
Cena celkem bez DPH 85 300,00 KČ
DPH 17 913,00 Kč
Cena celkem s DPH 103 213,00 KČ


