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podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

k datové zprávě
Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Číslo smlouvy MF

3302/027/2014
Toto číslo uvádějte při fakturaci

KUP NI SMLOUVA

GSM teiefony pro MF
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „NOZ")

a v souladu se zákonem č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších
p ředpisů , jako veřejná zakázka malého rozsahu v otev řené výzvě

vyhlášené na e-tržišti www.qemin.cz
č.j. MF-37805/2014/3306

(dále jen „smlouva")

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem Letenská 15, Praha 1, 118 00
IČ : 000 06 947
DIČ : CZ000 06 947
Jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav Ulrich, ředitel odboru 33
Bankovní spojení:

	

ČNB, Praha 1
Č íslo bankovního účtu: 3328001/0710
(dále jen "Kupující ")

a

02 Czech Republic a.s.

se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ : 140 22
IČ : 601 93 336
DIČ : CZ601 93 336
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, spisová zna čka B 2322
Bank. spojení: 500114004/2700 UniCredit Bank
zastoupená Bc. Pavlem Gerstlem, Top Account Managerem, na základ ě plné moci ze dne 29.4.2014
(dále jen „Prodávající ")

1.

	

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.

	

Prodávající se touto Smlouvou zavazuje odevzdat Kupujícímu řádně a včas celkem
80 ks mobilních GSM telefon ů a to následovně :

1.1.1. odevzdat Kupujícímu řádně a včas 50 ks mobilních GSM telefon ů v souladu s

technickou specifikací, která je p řílohou č . 1 Smlouvy,

1.1.2. odevzdat Kupujícímu řádně a včas 30 ks mobilních GSM telefon ů v souladu s
technickou specifikací, která je p řílohou č. 1 Smlouvy,

(dále jen „Zboží"),

1.1.3. převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží a poskytnout související
užívací práva.

Kupní smlouva
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1.2.

	

Kupující se touto Smlouvou zavazuje:

1.2.1. řádně a včas dodané Zboží p řevzít,

1.2.2. zaplatit Prodávajícímu dohodnutou cenu.

1.3. Prodávající se zavazuje, že Zboží bude nové, nepoužívané, v ěcně a právně bezvadné
a bude odpovídat právním p ředpisům a závazným i doporu čujícím normám platným v
České republice.

1.4.

	

Není-li ve Smlouvě ujednáno něco jiného, lze závazek Prodávajícího dle 1.1 Smlouvy
považovat za řádně splněný pouze v p řípadě , že Zboží:

a) nemá žádné vady;
b) je způsobilé k účelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace Zakázky,

Smlouvy, dokumentů p ředaných Prodávajícímu č i Prodávajícímu známých;
c) má vlastnosti ujednané ve Smlouv ě a vlastnosti, které Kupující o čekává

s ohledem na povahu Zboží.

1.5. Zboží bude vyhovovat bezpečnostním standard ům, jejichž použití je obvyklé u
obdobných produktů , a bude svou technickou úrovní odpovídat zadávacím
podmínkám Kupujícího v oblasti bezpe čnosti a provozu informa čních a
komunikačních technologií, se kterými Kupující Prodávajícího seznámil.

2.

	

MÍSTO, TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ

2.1. Místem pln ění resp. odevzdání Zboží je sídlo Kupujícího na adrese uvedené
v záhlaví, tj Letenská 525/15, Praha 1, PS Č 118 10 a veškerá další pracoviště
Kupujícího, která Kupující jako místo odevzdání Zboží ur č í.

2.2.

	

Prodávající se zavazuje Zboží odevzdat Kupujícímu nejpozd ěji do patnácti (15)
pracovních dn ů ode dne podpisu Smlouvy.

2.3. Odevzdání Zboží bude doloženo p ředávacím protokolem podepsaným oprávn ěným
zástupcem Kupujícího uvedeným v č l. 7.4 v místě plnění dle 61. 2.1 Smlouvy.
Prodávající je povinen odevzdat Kupujícímu i ty části předmětu plnění, která nejsou
hmotnou věcí. Ustanovení o odevzdání se vztahují i na nehmotné části p ředmětu
plnění.

2.4. P řed odevzdáním Zboží bude Prodávající prokazateln ě informovat oprávn ěného
zástupce Kupujícího uvedeného ve Smlouv ě o připravenosti k odevzdání. Datum
odevzdání musí být stanoveno po projednání se zástupcem Kupujícího tak, aby mezi
doručením oznámení a datem odevzdání uplynulo nejmén ě pět (5) pracovních dní.

2.5.

	

Zboží musí být odevzdáno jako celek; odevzdání a p řevzetí Zboží po částech (dílč í
plnění) je vylou čeno.

2.6. Ke Zboží budou p řiloženy doklady nutné k jeho odevzdání a užívání, návod k použití a
případná další nezbytná dokumentace (nap ř. prohlášení o shodě , atesty, prohlášení,
že byly použity materiály a technologie v souladu s p říslušnými zákony a p ředpisy,
prohlášení o respektování environmentálních požadavk ů daných platnými závaznými
předpisy). Dokumenty uvedené v p ředchozí větě musí být v českém jazyce.
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3.

	

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Celková cena bez DPH je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č .
526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších p ředpisů a je cenou maximální a
nepřekroč itelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu
Smlouvy, včetně nákladů souvisejících s p řípadnými celními poplatky, dopravou do
místa plnění apod.

3.2.

	

Celková dohodnutá smluvní cena za odevzdané Zboží (za 80 ks mobilních GSM

telefon ů dle č l. 1.1. Smlouvy a č l. 1.1.2 Smlouvy) č iní:

bez DPH 196 790,00 Kč, slovy (stodevadesátšesttisícsedmsetdevadesát korun
českých a nula halé řů ),

DPH 21 % 41 325,90 Kč, slovy (čtyřicetjednatisíctřistadvacetpět korun českých a
devadesát halé řů ),

celkem včetně DPH 238 115,90 Kč, slovy (dvěstětřicetosmtisícstopatnáct korun
českých a devadesát halé řů ),

3.3.

	

Cena Zboží uvedená v č lánku 3.2 této Smlouvy zahrnuje následující části:

úhrada za 1 ks mobilního GSM telefonu (název Smartphone, typ HTC Desire
310 dle č l. 1.1.1 Smlouvy č iní částku ve výši 3 043,00 Kč bez DPH, úhrada za
50 ks mobilních GSM telefon ů dle 61.1.1.1 činí částku 152 150,00 Kč bez
DPH.

(2) úhrada za 1 ks mobilního GSM telefonu (název Klasický telefon, typ
Samsung S5611 dle č l. 1.1.2 Smlouvy č iní částku ve výši 1 488,00 Kč bez
DPH, úhrada za 30 ks mobilních GSM telefon ů dle čl. 1.1.2 Smlouvy č iní
částku 44 640,00 Kč bez DPH.

3.4. Prodávající je oprávn ěn vyúčtovat cenu Zboží ve výši dle 3.2 Smlouvy (tedy vystavit
fakturu - daňový doklad) následující den po odevzdání Zboží a potvrzení p ředávacího
protokolu o dodávce Zboží oprávn ěným zástupcem Kupujícího v místě plnění a to
nejdéle do 15ti dn ů ode dne kdy vznikla povinnost p řiznat daň , nebo přiznat
uskutečnění plnění.

3.5.

	

Vystavený da ňový doklad musí obsahovat:

• rozpis položek Zboží p řesně dle Smlouvy,
• uvedení jejich jednotkových cen,
• zakázkové č íslo Smlouvy,
• úplné bankovní spojení Prodávajícího,
• veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů ,
• informace povinn ě uváděné na obchodních listinách na základ ě § 435 zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném zn ění (dále jen „NOT`)

3.6. Společně s fakturou - daňovým dokladem je Prodávající povinen p ředložit p ředávací
protokol, který musí obsahovat jednozna čné označení Zboží, a to včetně p řesných
názvů položek, jejich počet, jednotkové ceny, zna čku (výrobce), typ, výrobní č ísla a u
nehmotného majetku č ísla licencí. P ředávací protokol p řipojený k faktu ře musí být
s předepsanými jmény zástupc ů obou smluvních stran a musí být těmito zástupci

vlastnoručně čitelně podepsán.

(1)
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3.7.

	

Splatnost řádně vystavené faktury - da ňového dokladu č iní 30 dn ů ode dne doručení

faktury - da ňové dokladu Kupujícímu.

3.8. Splatnost ceny Zboží nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této Smlouv ě ,

pokud nebude obsahovat náležitosti stanovené právními p ředpisy či na faktu ře budou
uvedeny nesprávné údaje nebo pokud k faktu ře nebude p ř iložen originál předávacího
protokolu. Kupující je v takovém p ř ípadě oprávněn, nikoliv však povinen, fakturu
Prodávajícímu p řed uplynutím lh ůty splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti ceny plnění

v délce třicet (30) dn ů počne plynout ode dne doru čení opravené faktury - da ňového
dokladu Kupujícímu.

3.9. Da ň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších p ředpisů , ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění.

3.10. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje
budou uvedeny v této m ěně .

4.	PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČ Í ŠKODY

4.1.

	

Kupující se stává vlastníkem Zboží dnem odevzdání Zboží Kupujícímu.

4.2. Kupující nabývá práva k užívání Zboží (nap říklad licenci k užití poč ítačového
programu) dnem odevzdání Zboží, tj. okamžikem podpisu p ředávacího protokolu ve
smyslu č l. 2.3 Smlouvy.

4.3. Kupující je oprávněn užívat Zboží od data jeho odevzdání, které bude potvrzeno
předávacím protokolem o dodávce Zboží oprávn ěným zástupcem Kupujícího
uvedeným čl. 7.4. v místě plnění. Nebezpeč í škody na Zboží přechází na Kupujícího
odevzdáním tohoto Zboží.

5.	ZÁRUKA

5.1.

	

Prodávající poskytuje na Zboží specifikované ve Smlouv ě záruku za jakost v délce
trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne odevzdání Zboží Kupujícímu.

5.2. Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady Zboží do 10 dn ů od
prokazatelného nahlášení vady. Prodávající je povinen vady odstranit opravou nebo ,
výměnou nebo jiným zp ůsobem stanoveným právními p ředpisy podle volby
Kupujícího.

5.3. V případě prodlení Prodávajícího s plněním práv Kupujícího z vad Zboží je Prodávající
povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu uvedenou v č lánku 8.1 Smlouvy a úrok
z prodlení.

5.4. Pokud Prodávající vady neodstraní ve lh ů tě uvedené v 5.2 Smlouvy, je Kupující
oprávněn uplatnit svá práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady
sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po Prodávajícím úhradu náklad ů
účelně vynaložených v souvislosti s odstra ňováním vad. Uplatněním práva podle
tohoto č lánku není dotčeno právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy.

5.5.

	

Prodávající v rámci záruky odpovídá za to, že Zboží bude v souladu s touto Smlouvou
a podmínkami stanovenými právními p ředpisy. Prodávající zejména odpovídá za

4



shodu funkčního chování a vlastností Zboží s dodanou dokumentací a p ředávacím
protokolem a za použitelnost Zboží pro ú čely vyplývající z této Smlouvy a jejích p říloh.

5.6.

	

Prodávající neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími vn ějšími okolnostmi:

a) nevhodnými zásahy do Zboží provedenými Kupujícím č i třetí stranou nad rámec
úprav schválených Prodávajícím č i uvedených v dokumentaci Zboží;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není sou částí Zboží, s
výjimkou p řípad ů , kdy Prodávající takové změny schválil nebo kdy takové změny
byly uvedeny v dokumentaci p ředmětu plnění;

c) obsluhou ze strany Kupujícího č i třetích osob, která je v rozporu s dokumentací
Zboží;

d) užitím Zboží, které je v rozporu s dokumentací Zboží.

5.7. Pro uplatn ění vad Zboží neplatí § 2112NOZ. Kupující je oprávn ěn uplatnit vady Zboží
u Prodávajícího kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Kupující takové
vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybností se sjednává, že odevzdáním
Zboží není dotčeno právo Kupujícího uplat ňovat práva z vad Zboží nebo jeho části,
které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu odevzdání Zboží.

5.8.

	

Pokud Kupující nem ůže Zboží pro vady užívat, prodlužuje se záru ční doba o dobu od
oznámení vad Prodávajícímu do jejich úplného odstran ění Prodávajícím.

5.9.

	

Na díly vyměněné v rámci záruky se vztahuje nová záruka v délce dle odstavce 5.1.
Smlouvy.

5.10. Právy vyplývající z tohoto č lánku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva
Kupujícího z vadného plnění vyplývající z právních p ředpisů .

6.

	

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

6.1. Prodávající je povinen zajistit, aby Zboží dle této Smlouvy bylo bez právních vad,
zejména aby nebyl zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro Kupujícího
vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by
jakkoliv omezovala užití Zboží. V p řípadě , že bude dodávaný software již nainstalován
na kupovaném hardware, doloží Prodávající své oprávn ění jej instalovat.V p řípadě
porušení tohoto závazku je Prodávající v plném rozsahu odpovědný za p řípadné
následky takového porušení, p ř ičemž právo Kupujícího na p řípadnou náhradu škody a
smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

6.2. Pro výsledky č innosti chráněné právem z průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví (dále jen „Licencované materiály"), platí pro jejich užití následující
ustanovení tohoto článku.

6.3. V případě, že součástí Licencovaných materiál ů jsou standardní produkty
Prodávajícího nebo třetích stran, poskytuje Prodávající Kupujícímu k užití takových
produktů nevýhradní licenci.

6.4. V př ípadě , že Zboží podle Smlouvy nebude Prodávajícím odevzdáno Kupujícímu v čas
nebo dojde k částečnému odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího, je Kupující
oprávněn si Zboží zajistit sám, a to i prost řednictvím třetích osob.
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6.5.

	

Licence podle výše uvedených ustanovení se ud ě luje pro všechny způsoby užití,

Kupující však není povinen licenci využít.

6.6.

	

Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukon čení podpory č i jiných služeb

poskytovaných Kupujícímu Prodávajícím nemá na trvání licence vliv.

6.7. Kupující je oprávněn umožnit užívání Zboží včetně Licencovaných materiál ů
organizačním složkám státu a p říspěvkovým organizacím v působnosti Kupujícího a v

tomto rozsahu p ř ípadně poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením nejsou dot čena

omezení rozsahu licence na základ ě počtu oprávněných uživatelů č i současných

přístupů stanovená v této Smlouvě .

6.8.

	

Cena Zboží zahrnuje i odměnu za poskytnutí licence k užití Licencovaných materiál ů ,

které budou jeho součástí.

6.9.

	

K užití Zboží není zapot řebí instalace volně ši řitelného softwaru (tzv. freeware).

6.10. Součástí Zboží dle této Smlouvy je dodávka software, který je dodáván společně
s hardware, nap říklad firmware, platí následující ujednání:

a) Prodávající poskytuje Kupujícímu licenci k užití software dodávaného spolu
s hardware ve stejném rozsahu, v jakém Prodávající poskytuje licenci k vlastním
standardním produktům nebo samostatně dodávaným produktům třetích stran.
Odměna za poskytnutí licence je v takovém p ř ípadě součástí ceny hardware, se
kterým je software dodáván.

b) Prodávající odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve stejném
rozsahu, v jakém odpovídá za vady Zboží jako celku.

c) Prodávající odpovídá za to, že je oprávn ěn poskytnout Kupujícímu licenci k
software dodávanému spolu s hardware.

7.

	

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

7.1. Každá ze smluvních stran jmenuje svoji oprávn ěnou osobu. Oprávněné osoby jsou

oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci akcepta čních procedur dle

Smlouvy (tj. odevzdání Zboží dle čI. 2.3. Smlouvy) a p řipravovat dodatky ke Smlouv ě
pro jejich písemné schválení osobám oprávn ěným zavazovat strany (statutárním

orgán ům), nebo jejich zplnomocn ěným zástupcům.

7.2.

	

Oprávněné osoby uvedené v odst. 7.4. tohoto č lánku nejsou zmocněny k jednání, jež

by mě lo za následek zm ěnu Smlouvy nebo jejího p ředmětu.

7.3. Smluvní strany jsou oprávn ěny změnit oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření

dodatku ke Smlouvě , jsou však povinny na takovou zm ěnu druhou smluvní stranu

písemně upozornit.

7.4.

	

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených oprávn ěných osobách, kte ří budou za

smluvní strany jednat ve v ěcech obchodním:

Za Kupujícího:

	

Ing. Petr Havel, Dis. tel. +420 603 222 144
e-mail: petr.havelmfcr.cz
korespondenční adresa:
Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

Za Prodávajícího:

	

Bc. Pavel Gerstl, tel. +420 602 454 268
e-mail: pavel.gerstla,telefonica.com
korespondenční adresa:
Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 - Michle
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8.

	

NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ SANKCE

8.1. V p řípadě prodlení Prodávajícího s pln ěním jakékoliv povinnosti v termínu
vyplývajícím ze Smlouvy či právních předpisů má Kupující právo uplatnit v ůč i

Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: p ět setin procenta) z celkové
ceny Zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

8.2. P ři nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - da ňového dokladu
Kupujícím je Prodávající, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti,
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními p ředpisy.
(Výše úroku z prodlení se řídí na řízením vlády č . 351/2013 Sb., kterým se stanoví
výše úroků z prodlení, v platném znění).

8.3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazk ů v rozsahu, v
jakém je prodlení s plněním způsobeno prodlením s pln ěním závazků druhé smluvní
strany, zejména v př ípadě neposkytnutí požadované sou č innosti vymezené ve
Smlouvě .

8.4.

	

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit závazek
stanovený touto Smlouvou.

8.5.

	

Smluvní pokuta je splatná ve lh ů tě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy
Kupujícího k úhrad ě .

8.6.

	

Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nep řipouští.

8.7.

	

Kupující má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se
smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

8.8.

	

Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí ze strany Prodávajícího se nep řipouští.

8.9. Prodávající odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Kupujícímu porušením
povinností vyplývajících ze Smlouvy č i právních předpisů . Prodávající odpovídá
zejména za škody způsobené porušením ustanovení této Smlouvy, škody způsobené
jiným protiprávním č inem a škody vzniklé v d ůsledku vad plnění.

8.10. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše č i druhu náhrady škody se nep řipouští.

8.11. Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští.

9.	OCHRANA INFORMACÍ

9.1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v
elektronické podobě zve řejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle
zákona o ve řejných zakázkách na profilu zadavatele, a to bez časového omezení.

9.2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit třetím osobám
d ůvěrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozdějších
předpisů , není tímto ustanovením dotčena.

9.3.

	

Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s touto
Smlouvou;
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b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti
Kupujícího;

c) veškeré další informace, které budou Kupujícím označeny jako d ůvěrné ve

smyslu ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve
znění pozdějších p ředpisů .

	

9.4.

	

Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na
informace:

a) které je Kupující povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozdějších předpisů

b) které jsou nebo se stanou všeobecn ě a ve řejně přístupnými jinak, než porušením
právních povinností ze strany Kupujícího;

c) u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě p řed p řijetím
těchto informací od Kupujícího, avšak pouze za podmínky, že se na tyto
informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných d ůvod ů ;

d) které budou Prodávajícímu po uzav ření Smlouvy sdě leny bez závazku
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.

9.5. Jako s d ůvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky
č lánku 9.3 výše, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Kupujícího a dále
veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, pokud se týkají Kupujícího č i
plnění této Smlouvy.

9.6. Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace
druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě , a že podniknou všechny
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Smluvní strany jsou povinny
zabezpečit veškeré d ůvěrné informace druhé smluvní strany proti odcizení nebo
jinému zneužití.

	

9.7.

	

Prodávající se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za ú čelem plnění
Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Kupujícího přípustná.

9.8. Prodávající je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinností
mlčenlivosti a respektováním práv Kupujícího nejmén ě ve stejném rozsahu, v jakém je
v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

	

9.9.

	

Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno následovn ě :

a) v případě smluv, jejichž p ředmětem je opakované pln ění, po dobu 5 let od
ukončení smluvního vztahu;

b) v př ípadě smluv s jednorázovým pln ěním po dobu 5 let od skon čení záruční
doby.

9.10. Závazky vyplývající z tohoto č lánku včetně závazů vyplývajících z odst. 9.1 není
Prodávající oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostrann ě ukonč it.

9.11. V p řípadě , že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících z
tohoto č lánku, je druhá smluvní strana oprávn ěna požadovat úhradu smluvní pokuty
ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý p řípad porušení.
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10.

	

UKONČENÍ SMLOUVY

10.1. Smlouva se uzavírá na dobu urč itou a to do spln ění jejího p ředmětu.

10.2. Smluvní vztah vzniklý na základ ě Smlouvy skonč í uplynutím doby uvedené v odst. 1.
tohoto č lánku. Uplynutím doby trvání Smlouvy nejsou dot čena práva z poskytnutí
licencí na dobu neurčitou, práva z vadného pln ění, povinnost mlčenlivosti a další
ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního
vztahu.

10.3. Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukonč it před uplynutím doby uvedené v
odstavci 1. tohoto č lánku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp ůsoby
stanovenými právními p ředpisy.

10.4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy z d ůvodů uvedených v této
Smlouvě a dále z d ůvod ů uvedených v zákoně , zejména v p řípadě podstatného
porušení Smlouvy.

10.5. Kupující je mimo jiné oprávn ěn od Smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího;

b) Prodávající podá insolven ční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku
Prodávajícího nebo bude ve vztahu k Prodávajícímu vydáno jiné rozhodnutí s
obdobnými úč inky;

c) Prodávající bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

10.6. Za podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím, které je d ůvodem pro odstoupení
Smlouvy ze strany Kupujícího, se považuje zejména:

a) prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více jak 30 kalendá řních dní po
termínu plnění;

b) porušení povinnosti Prodávajícího odstranit vady Zboží ve lh ů tě 30
kalendá řních dní od jejich oznámení Kupujícím;

c) realizace předmětu Smlouvy v rozporu se Smlouvou č i právními p ředpisy;

d) nedodržování jiných závazných dokumentů č i předpisů Prodávajícím e) jiné
porušení povinností Prodávajícího, které nebude odstran ěno ani do 30
kalendá řních dní od doru čení výzvy Kupujícího.

10.7. Za podstatné porušení Smlouvy Kupujícím, které je d ůvodem pro odstoupení Smlouvy
ze strany Prodávajícího, se považuje:

a) prodlení Kupujícího s úhradou faktury - da ňového dokladu o více jak 30
kalendá řních dní, p ř ičemž nárok na úrok z prodlení není p řípadným
odstoupením dotčen;

b) prodlení Kupujícího s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendá řních dní
od prokazatelného doručení písemné výzvy Prodávajícího.

10.8. V p řípadě odstoupení podle čl. 10.6. písm. a), b), d) č i e) je po marném uplynutí
příslušné 30denní lh ůty Kupující oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit, a to
bez jakýchkoliv sankcí ze strany Prodávajícího.

10.9. Odstoupení je možné i v p řípadě , že Prodávající již Smlouvu částečně splnil. Kupující
je v př ípadě odstoupení od této Smlouvy oprávn ěn podle své volby bud' odstoupit od
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Smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části Smlouvy, která bude v době
odstoupení nesplněna. V p řípadě částečného odstoupení od Smlouvy se cena Zboží
snižuje o částky p řipadající na pln ění, která v d ůsledku odstoupení Prodávající není
povinen provést č i poskytnout. V p ř ípadě úplného č i částečného odstoupení od
Smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu cenu Zboží (byla-li již uhrazena)
sníženou o hodnotu pln ění, která nejsou dotčena odstoupením.

10.10. Kupující má v p řípadě odstoupení od Smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu škody
spoč ívající v náhradě prokazatelných náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti se
zajištěním náhradního plnění.

10.11. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na
ustanovení Smlouvy č i právních p ředpisů , které zakládá oprávnění od Smlouvy
odstoupit.

10.12. V p řípadě částečného odstoupení od této Smlouvy z ůstává tato Smlouva v platnosti
ohledně těch částí p ředmětu plnění, které nejsou dotčeny odstoupením.

10.13. V př ípadě částečného odstoupení od Smlouvy Kupujícím je Prodávající povinen do 5
pracovních dn ů od prokazatelného doru čení oznámení o odstoupení odevzdat
Kupujícímu ty části plnění, které nebyly dotčeny odstoupením.

10.14. Smluvní vztah skonč í dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé
smluvní straně , nebo dnem uvedeným v oznámení.

10.15. Odstoupení od této Smlouvy č i jiné ukon čení smluvního vztahu založeného touto
Smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,
pokud již dospě l, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti,
ujednání o mlčenlivosti a ochraně informací ani ujednání, které má vzhledem ke své
povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o zp ůsobu
řešení sporů .

12. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

12.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy nebo z jejího
porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České
republiky.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Smlouvu lze měnit, doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými
dodatky takto označovanými a č íslovanými vzestupnou řadou, podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

13.2. Smlouva nabývá platnosti a úč innosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními stranami.

13.3. Podpisy Smlouvy mohou být u č iněny elektronickými prost ředky u obou smluvních
stran s náležitostmi stanovenými pro elektronický podpis podle jiného právního
p ředpisu. Pro vylou čení pochybností se sjednává, že Smlouva m ůže být podepsána
oboustranně v listinné podobě nebo oboustrann ě v elektronické podob ě .
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13.4. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základ ě této Smlouvy č i
v souvislosti s touto Smlouvou ani tuto Smlouvu jako celek, p řevést povinnosti
vyplývající z této Smlouvy na t řetí osobu ani u činit jakékoliv právní jednání, v d ůsledku
něhož by došlo k p řevodu č i p řechodu práv č i povinností vyplývajících z této Smlouvy
bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

13.5. V p řípadě , že by některé ustanovení Smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvod ů neplatné č i
neúč inné, nezp ůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neú č innost ostatních částí
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod ě dotčené
ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú čelu neplatného č i
neúč inného ustanovení.

13.6.

	

Nedílnou součást Smlouvy tvo ří tyto přílohy:

P říloha č . 1

	

Technická specifikace hardware
P říloha č . 2

	

Pověření zástupce Prodávajícího k podpisu Smlouvy

13.7. V případě rozporu Smlouvy a jejích p říloh mají vždy p řednost ustanovení Smlouvy.

13.8. Prodávající je povinen dle §147a odst. 4 zákona č íslo 137/2006 Sb., o ve řejných
zakázkách, ve znění pozdějších p ředpisů (dále jen „ZVZ"), předkládat Kupujícímu
podle §147a odst. 1 písm. c) ZVZ seznam subdodavatelů , ve kterém uvede
subdodavatele, jímž za pln ění subdodávky uhradil více než 10 %. Prodávající je dále
povinen dodat jako p řílohu uvedenou v p ředchozí větě seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota p řesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lh ůtě
90 dnů před dnem p ředložení seznamu subdodavatel ů .

13.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

13.10. Smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztahů ,
které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této
p ředmětné věci, at' už ústní č i písemné.

Strany prohlašují, že si tuto smlouvu p řečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na d ůkaz toho k
ní připojují svoje podpisy:

V Praze dne	
Kupující

	

Prodávající
..

	

: ?e. lV Praze dne )^ .

	

...

..........................................................

Česká republika - Ministerstvo financí
Ing. Jaroslav Ulrich, ředitel odboru 33

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15

-185-

IC:00006947 MC:CZ0000694 7

02 Czech epublic, a.s.
Sc. Pavel Gerstl

na základě plné moci, jJne 29.4.2014
Za Orumlovkou 2662
140 22 Praha 4
DIC: 0260193336

956
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P říloha č . 1

Technická specifikace

50 ks - HTC Desire 310

• Kategorie: Smartphone
• Distribuce: CZ
• Operační systém: Android
• Verze O. S.: 4.2 a vyšší
• Takt CPU: 1,2 GHz a vyšší
• Počet jader CPU: 2
• RAM: 1024 MB
• Displej: Dotykový
• Uhlop ř íčka displeje: 4 palce a vyšší
• Bezdrátové technologie: Wi-Fi a Bluetooth
• Fotoaparát: 5 Mpx a vyšší
• Typ SIM: Standard/Micro SIM
• e-mailový klient: Microsoft Exchange
• P říslušenství: Česká nabíječka a datový kabel
• Pamět'ová karta: SDHC 8 GB
• Konektory: 3,5 mm Jack a Micro USB

30 ks - Samsung S5611

• Kategorie: Klasický telefon
• Uhlop říčka displeje: Minimálně 2,4 palce
• Typ SIM: Standard SIM
• Bezdrátové technologie: Bluetooth
• P říslušenství: Česká nabíječka a datový kabel
• Konektory: 3,5 mm Jack a Micro USB

Všechny výše uvedené vlastnosti požadovaných GSM telefon ů jsou stanoveny jako minimální
rozsah vlastností uchazečem nabízených GSM mobilních telefonních p řístroj ů .

Kupní smlouva - Příloha 6.1
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P ř íloha č . 2

Pověření zástupce Prodávajícího k podpisu Smlouvy

'00

Kupní smlouva - P říloha 6.2
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Evidenční č íslo: PŘ/913/2014

02
.

POVĚŘENÍ

Společnost Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PS Č
140 22, IC 60193336, zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2322, tímto pov ěřuje

svého zam ěstnance pana

Bc. Pavla Gerstla

os. č . 35204, bytem Ruská 92, Praha 10, 100 00, r. č . 550409/0108,

k tornu aby:

za společnost Telefónica Czech Republic, a.s. jednal ve v ěci účasti na ve řejné zakázce
s názvem "GSM telefony pro MF", vyhlášené zadavatelem Ministerstvo financí, se sídlem
Letenská 525/15, 118 00 Praha, IC 00006947.

Pan Bc. Pavel Gerstl je oprávněn samostatně činit veškeré právní úkony vůč i zadavateli,
včetně podpisu dokument ů , nabídek, p ředběžných nabídek pro dynamický nákupní systém,
smluv, dodatků smluv se zadavatelem, jakož i veškeré další právní úkony vůč i zadavateli
v souvislosti s výše uvedenou ve řejnou zakázkou.

Je taktéž zmocn ěn k podání p ředběžné nabídky prost řednictvím elektronického nástroje.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že

a) toto zmocn ění nezahrnuje oprávnění udě lit zákazníkovi povolení k „p řeprodeji" služeb
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (nap ř . působit jako MVNO);

b) toto zmocněni k uzavirání ú častnických smluv za společnost Telefónica Czech Republic, a.s.
nezahrnuje oprávn ění k povolení užívání sítí, kabelovod ů a dalších sít'ových za ř ízeni
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ostatním poskytovatel ům a operátor ům;

c) toto zmocnění nezahrnuje oprávn ění k uzavírání nákupních smluv;

d) zam ěstnanec pověřený podáváním nabídek je oprávn ěn podepsat i smlouvu o sdruženi nebo
spolupráci pro účely podání společné nabídky podle zákona o ve řejných zakázkách.

V Praze dne 29. 4. 2014

Telefónica Czech Republic, a.s.
P ředstavenstvo

Ing. Martin Vlček

	

Michal Frank!
1. místop ředseda p ředstavenstva

	

č len p ředstavenstva

Telefónica Czech Republic, a.s.

	

Za Brurnlovkou 266/2

	

T 400 020202
140 22 Praha 4 -Michle

	

ww.v telefon caa

Ctech Republic

s vystavením souhlasí: Jan H řídel, divize Firemních zákazník ů
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Ing. Jan 
Fliegl

Digitálně podepsal Ing. Jan 
Fliegl 
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan Fliegl, 
o=Česká republika - 
Ministerstvo financí, ou=10264, 
ou=Letenská 15, Praha, 118 10, 
ou=Ministerstvo financí, 
title=referent, 
serialNumber=ICA - 10251374 
Datum: 2014.07.25 10:46:09 
+02'00'
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