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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:
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Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Kup 'í SMLOUVA 

EVIDENČNÍ Č íSLO MF 

9009/08812015 
Toto číslo uvádějte na faktuře 

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
"Občansk}' zákoník") a v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů jako veřej ná zakázka malého rozsahu zadaná na E-tržišti veřej né 
správy W \ \ \\ . Uél11 i 1l .C/. Č . j.: MF - 5346712015 /5902 na koupi GSM telefony pro MF - 57 ks 

nákup 
(dále jen Smlouva) 

mezi smluvn ími stranami: 

Česká republika - Ministerstvo financí 
Letenská 15 , 118 10 Praha 1 
jejímž jménem jedná Viktor Janáček , ředitel odboru 59 
IČO: 00006947 
DIČ : CZ 00006947 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3328001 /0710 
ID datové schránky: xzeaauv 
(dále jen "Kupující") 

a 

Egremni s.r.o. 
Sídlo: Klostermannova 1257/ 19, 30100 Plzeň 
Provozovna: Expert elektro, Domažlická 888, 339 O I Klatovy 
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou oddíl C. vložka 23008, vedený u 
Krajského soudu v Plzni 
zastoupená: Ing. Alešem Kopřivou, jednatelem 
IČO: 28059166 
DIČ: CZ28059166 
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Klatovy, č.účtu: 0744545329/0800 
ID datové schránky: 22q26jk 
(d,ále jen "Prodávaj ící") 

(Kupující a Prodávající společně dále téžjenjako ,.Smluvní strany" ajednotlivějako 
"Smluvní strana"). 

uzavře l y na základě následující Smlouvu: 

I. Předmět Smlouvy 

1) Prodávaj ící prohlašuje, že je, nebo včas bude výlučným vlastníkem dále 
specifikovaných movitých věcí (dále jen "Předmět koupě"). 

2) Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá dále specifikované movité věci a 
převede na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě . 

3) Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu dále 
Sniluvními stranami sjednanou. 



II. Předmět koupě 

1) Předmět koupě tvoří následující movité věci: 

a) GSM telefony 3 typů včetně požadovaného příslušenství : 

(I) 5 ks Samsung Galaxy S5 čem)' , charcoal Black (SM-G900) 

(2) 12 ks Apple iPhone 5S 16 GB stříbrn)' 

(3) 40 ks Samsung Galaxy S4 mini VE černý (GT-191951) black edit ion 

b) Podrobné technické údaje o všech funkcích a parametrech GSM telefonů jsou 
uvedeny v příloze č. I smlouvy. 

2) Prodávající závazně prohlašuje, že Předmět koupě odpovídá požadavku uvedenému 
v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č. j .: MF -5 3467/2015/5902. 

III. Způsob a místo plnění 

1) Předmět koupě je Prodávající povinen předat na adrese Kupujícího uvedené 
v záhlaví do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření Smlouvy. 

2) Prodávající včas dohodne s Kupujícím datum a čas předání Př"edmětu koupě. 

Nedohodnou-Ii se Smluvní strany na oboustranně vyhovujícím datu a čase předání, 

platí, že Předmět koupě bude předán poslední den dodací lhůty v 15 hod. 

IV. Cena a platební podmínky 

1) Smluvní strany si uj ednaly, že kupní cena za Předmět koupě (dále jen "Kupní 
cena") činí částku 310483,00 Kč (slovy: tři-sta-deset-tisíc-čtyři-sta-osmdesát-tři 

koruny české) nezvýšenou o částku odpovídající dani z přidané hodnoty platné ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2) Předmětem dodávky jsou plnění poskytovaná v režimu přenesené daňové 

povinnosti dle kódu celního sazebníku 8517 1200 nebo 8517 1800. 

3) Částku odpovídající dani z přidané hodnoty platné ke dni uskutečnění 
zdan itelného plnění je povinen vypočítat a uhradit Kupující, ve smyslu Nařízení 
vlády 361 /2014 Sb. , a §92a a násl. zákona Č. 235 //2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, použití režimu přenesení daňové povinnosti. 

4) Prodávající vystaví po předání Předmětu koupě Kupujícímu fakturu (daňový 

doklad) . Tento daňový doklad bude obsahovat sdě l ení Prodávajícího. že výši daně 
je povinen doplnit a přiznat daň Kupující. pro kterého je dodávka uskutečněna. 
Fakturu doručí Prodávající Kupujícímu maximálně do 5 pracovních dnů od 
předání. Přílohou faktury bude kopie dodacího listu na Předmět koupě, který bude 
potvrzen Kupujícím. 

5) Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského 

zákoníku a v případě, že jde o daňový doklad. také náležitosti dle zákona č . 

235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura 
musí dále obsahovat: 

a) identifikaci Předmětu koupě podle Smlouvy a zadávací dokumentace; 



b) uvedení jednotkových cen; 

c) zakázkové číslo smlouvy, které slouží jako identifikátor platby; 

d) úplné bankovní spojení Prodáv~jícího. 

6) Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnú ode dne doručení 
Kupujícímu. 

7) Kupující má právo faktum Prodávajícímu před uplynutím Ihúty splatnosti vrátit, 
aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-Ii nesprávné náležitosti nebo 
údaje, chybí-Ii na faktuře některá z náležitostí nebo údajú nebo chybí-Ii kopie 
dodacího listu. Ode dne doručení opravené faktury běží Kupujícímu nová lhůta 

splatnosti. 

8) Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové 
údaje budou uvedeny v této měně. K platbě dojde bezhotovostně převodem na účet 
uvedený v záhlaví Smlouvy. 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

I) Povinnosti Kupujícího 

a) Kupující dohodne s Prodávajícím rozsah oprávnění Prodávajícího ke vstupu a 
vjezdu do objektu na adrese, kde má být předán Předmět koupě. 

b) Kupující je povinen před předáním Předměru koupě Prodávajícího prokazatelně 
seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Kupujícího a 
zvláštními předpisy platnými pro pracoviště Kupujícího, kde bude Prodávající 
Předmět koupě předávaL Prodávaj ící se podpisem této Smlou'vy zavazuje, že 
následně provede řádné seznámení všech sv)'ch zaměstnanců a případných jiných 
osob podílejících se na předání Předmětu Koupě prostřednictvím Prodávajícího 
(dále jen "Pracovníci Prodávajícího") a bude nést plnou odpovědnost za případné 
porušení výše uvedených opatření a předpisů Pracovníky Prodávaj ícího. 

c) Kupující se zavazuje vytvořit podmínky pro řádné a bezpečné pi'edání Předmětu 
koupě a poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedl ivě 
požadovat při řešení všech záležitostí související s předáním Předmětu koupě. 

d) Kupující se zavazuje zkontrolovat soulad dodacího listu se skutečně dodaným 
Předmětem koupě a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí uvést všechny v)/hrady 
ohledně předávaného Předmětu koupě do dodacího I istu. Kupuj ící je dále povinen 
dodací list podepsat. Nejsou-Ii na dodacím listu uvedeny žádné výhrady, má se za 
to , že Kupující Předmět koupě přejímá bez výhrad. 

e) Kupující se zavazuje zaplatit včas Kupní cenu . 

2) Povinnosti Prodávaj ícího 

a) Prodávající se zavazuje včas předat Kupujícímu Předmět koupě a převést 

k Předmětu koupě vlastnické právo na Kupujícího. 

b) Prodávající při odevzdání Předmětu koupě předl oží Kupujícímu dodací list ve 
dvou vyhotoveních, s uvedením výrobních čísel zařízení a příslušenství. 



VI. Vlastnické právo 

Vlastnické právo k Předmětu koupě se převádí jeho předáním Kupujícímu. Bude-Ii 
Prodávající plnit po částech, pr'evádí se vlastnické právo ke každé předané movité 
věci zvlášť v době předání. 

VII. Pt'áva duševního vlastnictví 

1) Cena Předmětu koupě zahrnuje i případnou odměnu za poskytnutí licence k užití 
Předmětu koupě a jeho příslušenství. 

VIII. Odpovědnost za vady 

1) Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě nemá žádné vady. 

2) Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. Občanského 
zákoníku v délce (24) slovy (dvacet čtyři) kalendářních měsíců . 

IX. Mlčenlivost 

1) Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti , podniknout všechny nezbytné kroky 
k zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné infonnace (dále jen "Důvěrné 
informace"). Povinnost poskytovat informace podle zákona Č. 106/1999 Sb. , o 
svobodném přístupu k infol1l1acím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto 
ustanovením dotčena. Za Důvěrné informace se považují veškeré následující 
infol1l1ace: 

a) veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s plněním 
této Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném 
dle odst. 3 Závěrečných ustanovení) ; 

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti; 

c) veškeré další informace, které budou Kupuj ícím označeny jako důvěrné ve smyslu 
ustanovení § 152 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů . 

2) Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v předchozím článku , se nevztahuje na 
infol1l1ace: 

a) které je Kupuj ící povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/ 1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisll; 

b) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis ; 

c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením 
právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran; 

d) u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím 
těchto informací od Kupujícího, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace 
nevztahuje povinnost mlčenlivosti zjiných důvodll; 

e) které budou Prodávajícímu po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku 
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak 
vázána. 



3) Jako s důvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky 
uvedené v odst. I tohoto článku, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí 
Kupujícího, a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv ti"etÍ strany, 
pokud se týkají Kupujícího čl plnění této Smlouvy. 

4) Prodávající se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této 
Smlouvy. Kjlnému použití je ti"eba předchozí písemné svolení Kupujícího. 

5) Prodávající je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností 
mlčenlivosti a respektováním práv Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v 
jakém je v tomto smluvním vztahu zavázán sám. 

6) Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu po dobu 5 
let od skončení záruční doby. 

X. Odpovědnost za škodu 

I) Kupuj ící odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti. 

2) Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu. 

XI. Sankce 

1) V případě prodlení Prodávajícího s p l něním jakéko1iv povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
0,05 % (slovy: pět setin procenta) z Kupní ceny za každý započatý den prodlení. 

2) Při prodlení Kupujícího se zaplacením řádně vystavené faktury je Prodávaj ící 
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními 
předpisy. 

3) V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti 
dle čl. IX. , je druhá smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 
100.000, -Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ 
porušení. 

4) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy 
oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty. 

5) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany 
domáhat se náhrady škody v plné výši. 

XII. Ukončení smlouvy 

1) Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

2) Kupující je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v následujících 
případech: 

a) bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího; 

b) Prodávající podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 
Prodávajícího nebo bude ve vztahu k Prodávajícímu vydáno jiné rozhodnutí s 
obdobnými účinky ; 



c) Prodávající bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský 

trestný čin. 

3) Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě , že Kupující neuhradí 
Kupní cenu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě . 

4) Smluvní strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit nastanou-Ii 
okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku. 

5) Za podstatné porušení smlouvy Prodávajícím ve smyslu § 2002 Občanského 
zákoníku se považuje zejména: 

a) prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu plnění o více než 20 kalendářních dní 
po termínu plnění ; 

b) porušení povinnosti Prodávajícího odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě 

7(sedmi) kalendářních dní odjejich oznámení Kupujícím; 

c) vícečetné porušování smluvních č i jin)'ch právních povinností v souvislosti s 
plněním smlouvy; 

d) jakékoliv porušení povinností Prodávajícího. které nebude odstraněno či napraveno 
ani do 30 kalendářních dní od porušení povinnosti , je-Ii náprava možná. 

6) Za podstatné porušení Smlouvy Kupujícím ve smyslu § 2002 Občanského 

zákoníku se považuje zejména prodlení Kupujícího s úhradou faktury o více než 30 
kalendářních dní. 

7) Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od 
počátku a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše. co si plnily, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení odstupující 
Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy druhé Smluvní straně. Ustanovení 
odstavce 4 tohoto článku není dotčeno. 

8) Kupující může od Smlouvy odstoupit také pouze ohledně nesplněného zbytku 
plnění, plnil-Ii Prodávající jen zčásti , pokud má přijaté dílčí plnění pro Kupujícího 
význam. 

9) Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení, pokud už dospěl , práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat 
Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se 
nedotýká ani práv poskytnutých ve smyslu čl. VII. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1) Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být ucmena písemně v 
českém jazyce. Jakékoliv úkony směf-ující ke skončení této Smlouvy musí být 
oznámeny druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo fOlmou doporučeného 
dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za 
řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na 
adresy uvedené v tomto odstavci nebo na jinou adresu. kterou příslušná Smluvní 
strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně . 

a) [Kupující]: 



Jméno: Viktor Janáček 

Adresa: Ministerstvo financí. Letenská 15. I 18 10 Praha I 

E-mail: · Viktor.Janacek@mfcr.cz 

Datová schránka: xzeaauv 

b) [Prodávaj ící]: 

Jméno: Tng. Aleš Kopřiva 

Adresa: Klostermannova 1257/ 19, 30 J 00 Plzeň. tel. 376 3 10 710 

E-mail: kopriva.emko@Quick.cz 

Datová schránka: 22q26jk 

2) Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni dOlUčení tohoto 
oznámení druhé Smluvní straně. 

3) Smluvní strany se dohodly na určení kontaktní osoby za každou Smluvní stranu 
(dále jen "Kontaktní osoba"). Kontaktní osoby jsou oprávněné ke všem jednáním 
týkajícím se této Smlouvy, s výjimkou změn Smlouvy nebo ukončení této 
Smlouvy. 

a) Kontaktními osobami Kupujícího jsou Ing. Jan Kalach - vedoucí oddě l ení 5902. 
tel. 257042769, e-mail: jan.kalach@mfcr.cz. Ing. Petr Havel , DiS. - referent 
oddě l ení 5902, tel. 257042765. e-mail: petr.havel@mfcr.cz. a další zaměstnanci 
Kupujícího jimi písemně pověření. 

b) Kontaktní osobou Prodávajícího je: Ing. Aleš Kopřiva, jednatel. [tel. číslo 
603260230], [e-mail kopriva.emko@Quick.cz] . a další zaměstnanci či jiné osoby 
jím písemně pověření. 

4) Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je oprávněn ředitel odbolU 59 za 
Kupujícího, a dále osoby pověřené ministrem financí. Ke změně Smlouvy nebo 
ukončení Smlouvy je oprávněn za Prodávajícího sám Prodávající (pokud je 

, fyzickou osobou - podnikatelem) nebo statutární orgán Prodávajícího, a to dle 
způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku (dále jen "Odpovědné osoby pro 
věci smluvní"). Odpovědné osoby pro věc i smluvní mají současně všechna 
oprávnění Kontaktních osob. 

5) Jakékoliv změny kontaktních údajů a Kontaktních osob je příslušná Smluvní strana 
oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně oznámit 
druhé Smluvní straně. 

6) Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v 
elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí ČR 
a dle zákona o veřejných zakázkách na profilu Kupujícího. a to bez časového 
omezení. 

7) Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro 
vyloučení pochybností sjednávají. že tato Sm louva se řídí subsidiárně ustanoveními 
Občanského zákoníku o koupi . 



8) Stane-li se kterékoli ustanovení Léto Smlouvy neplatným, neucmným nebo 
nevykonatelným. zúsLává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, 
obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno. že toto 
ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Sm louvy. 

9) Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle 
této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat 
vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy 
nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí 
být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí. 

IO)Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany 
postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé 
v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby ani učinit jakékoliv právní jednání, 
v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících 
z této Smlouvy. 

II )Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo 
spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) 
budou rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem 
České republiky. 

12)Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. přičemž 
každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení. 

13)Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny 
písemně a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na 
jedné listině . 

14)Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha Č . I Parametry a specifikace GSM telefonll, 

I ~)Tato Smlouva nabý'vá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

V Praze dne 11.12.2015 

LZ/ 
7' / / 

/ Kupující 
Viktor Janáček 

ředitel odboru 59 

V Plzni dne I 1.12.2015 
i 

) ',.' 'l I 

Prodávající 
Ing . Aleš Kopřiva 

jednatel 
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Příloha č. 1 Parametry a specifikace GSM telefon ů 

(1) 5 ks GSM telefon Samsung Gala;\.l' S5 černý SM-G900 

Kategorie: smartphone 
Operační systém: Android 
Verze OS 4.4. kit kat 
CPU: 4x 2,5 GHz 
Paměť: 16 GB 
RAM: 2 GB 
Displej: 5, I" super AMOL ED 1920x I 080 
Datové funkce: Wi-Fi , BT, 3G, 4G/LTE. NFC 
Fotoaparát: 16 Mpx, vestavěný blesk (přisvětlovací dioda) a 2 Mpx (přední) 

Velikost SIM: Mikro SIM 
Senzory: Pohybový. světelný a přibl ížení 
Další funkce: Ctení otisků prstů , GPS a e-mailový klient (přístup k poště 

Exchange), 
Gyroskop, Digitální kompas. certifikaci IP67 je telefon Ga laxy SS 

odo lný vůči potu, dešti 

Příslušenství : Ceská nabíječka , synchronizační kabel a sluchátka 
Distribuce: Oficiální Česká 
Barva: Černá (Charcoal Black) 

(2) 12 ks GSM telefon Apple iPhone 5S 16GB silver 

Kategorie: smartphone 
Operační systém: iOS 
Verze OS: 7 
CPU: 2x 1,3 GHz 
Paměť: 16 GB 
RAM: 1GB 
Displej: 4" 
Datové funkce: Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G/LTE 
Fotoaparát: 8 Mpx, vestavěný blesk 
Velikost SIM: Nano SIM 
Další funkce: Čtení otisků prstů , GPS a e-mailový klient ( přístup k poště 

Exchange) 

Příslušenstv í : • Sluchátka Apple EarPods s ovládáním a mikrofonem 
• USB kabel s konektorem Lightning 
• USB napájecí adaptér český 
• Dokumentace 

Distribuce: Oficiální česká 

Barva: silver 



(3) 40 ks GSM telefon Samsung Galaxy S4 mini VE černý GT-I9195I 

Kategorie: 
Operační systém: 
Verze OS: 
CPU: 
Paměť: 

RAM: 
Displej: 
Datové fun kce: 
Fotoaparát: 
Ve likost SIM: 
Senzory: 
Další funkce: 

Přís l ušenství: 

Distribuce: 
Barva: 

smartphone 
android 
4.4 . kit kat 
4x 1.2GHz 
8 GB 
1,5 GB 
4,3 super AMOLED 960x450 
Wi-Fi. Bluetooth. 3G, 4G/LTE 
8 Mpx, vestavěný blesk 
Mikro SIM 
Pohybovvý. světelný a přiblížení , 

GPS, Digitální kompas, Gyroskop a e-mailový klient (přístup k 
poště ExchanQe) 

Česká nabí j ečka, synchronizační kabel a sluchátka 
Oficiální česka 
Černá (B lack) 

Ing. Vít 
Tůma 

DJgllalne pcxfep~al Ing. Vit TůmJ 
ON: c=Cl, cn=lng. VIt Tllma, 
o=Les l(a republika· MmlSl e rstvo 
finilnci. ou= 11301. ou =Lctcnska 15, 
Prah3. 1 1810, ou=Mlnl ~tcf"'tvo 

hnanci. tltle=refcrent, 
scr,,}JNumbcr=IC,\ ·1 028572 1 
D'ilum: 20 i 5.1 2.1111:33:5ó 40J'OO' 
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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
NE
ANO
1
	SignatureField1: 
	poznamka: Smlouva 9009/088/2015  uzavřena dne 11.12.2015 na základě výsledků VZMR s názvem "GSM telefony pro MF – 57 ks nákup" na e-tržišti Gemin. 
	DateTimeField1: 
	cisloKonverze: 80053103-29889-151211151702
	nazevOrganizace: Ministerstvo financí
	celeJmeno: Tůma Vít Ing.
	datumKonverze: 2015-12-11T14:16:56Z
	: 
	pocetListu: 10
	zajisteni: ne



