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Tato kupní smlouva (dále jen „Smlouva") se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
následujícími smluvními stranami:
Silnice LK a.s.

Sídlo:
Zastoupená:
Zapsaná:
IČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou
- předsedou představenstva
- místopředsedou představenstva
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.
zn. B 2197
28746503
CZ28746503

Komerční banka a.s.
43-9618960207/0100

(dále jen „Kupující")
a

ABcomp.cz, s.r.o.

Sídlo:
Zastoupená:
Zapsaná:
IČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Na Výsluní 3080/15, Jablonec nad Nisou, 466 01
jednatelem
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.
zn. C26985
28690125
CZ28690125

československá obchodní banka, a.s.
226661290/0300

(dále jen „Prodávající")
(Prodávající a Kupující dále též společně jako "Smluvní strany", jednotlivě jako "Smluvní strana")
1.

PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Nákup mobilních telefonů" (dále jen „Veřejná zakázka") zadaného Kupujícím
jako zadavatelem v souladu s ustanovením§ 27 písm. a) a§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), mimo režim ZZVZ s výjimkou
uplatnění zásad uvedených v § 6 ZZVZ.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat a předat Kupujícímu zboží specifikované
v čl. 2.2. Smlouvy (dále jen „Zboží") a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a závazek
Kupujícího Zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
2.2. Na základě Smlouvy bude dodáno celkem 103 ks mobilních telefonů. Přesná specifikace Zboží,
které bude Prodávajícím dle této Smlouvy dodáno (včetně požadovaného počtu kusů jednotlivých
provedení Zboží) je obsažena v příloze č. 1 Smlouvy - Technická specifikace. Zboží musí rovněž
splňovat následující požadavky:
•

Zboží musí být určeno pro CZ distribuci a mít autorizovaný servis v ČR minimálně po dobu
záruční doby.

2.3. Zboží bude dodáno za podmínek a v jakosti stanovených touto Smlouvou (včetně jejích příloh).

3.

LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Zboží musí být dodáno nejpozději do 25 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.
Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu nejpozději 3 dny před uvedeným termínem, kdy bude
Zboží připraveno k předání.
3.2. Místem plnění pro předání Zboží je sídlo Kupujícího na adrese Československé armády 4805/24,
466 05 Jablonec nad Nisou (místo předání). Konkrétní termín fyzického předání Zboží stanovuje
Kupující s tím, že vyzve prodávajícího písemně, telefonicky, faxem či elektronickou poštou
nejméně 1 pracovní den přede dnem předání Zboží k tomuto předání. Kupující je však oprávněn
stanovit termín předání nejdříve na den, který v souladu s článkem 3.1. Smlouvy uvede Prodávající
jako termín, kdy bude Zboží připraveno k předání.

Kontaktní osobou pro předání Zboží za Kupujícího je:
Kontaktní osobou pro předání Zboží za Prodávajícího je:
3.3. Okamžikem splnění dodávky Zboží je převzetí Zboží Kupujícím. Převzetí Zboží musí být doloženo
předávacím protokolem nebo dodacím listem potvrzeným osobami, které přebírají Zboží
za Kupujícího. Kupující umožňuje dodání Zboží po částech.
3.4. Prodávající je povinen předat Kupujícímu v den předání Zboží veškeré listiny, návody,
dokumentace, informace k záručnímu servisu Zboží (zejména záruční podmínky, způsob
uplatnění, kontaktní údaje na subjekty zajištující záruční servis) a případně další příslušenství
nutné k tomu, aby Kupující mohl Zboží řádně užívat.
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4.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

Celková kupní cena Zboží (dále jen „Cena") je Smluvními stranami sjednána v následující výši:
Cena bez DPH:

746 880,- Kč

DPH:

156 844,80 Kč

Cena s DPH:

903 724,80 Kč

Cena je konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související s dodáním
a předáním Zboží, zejména náklady na dopravu a balení, jakož i jinými jeho povinnostmi
plynoucími z této Smlouvy.
Jednotkové ceny Zboží jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy - Položkový rozpočet.
4.2.

Prodávajícímu vzniká nárok na úhradu Ceny po dodání Zboží bez vad, tj. po předání Zboží na
základě předávacího protokolu/dodacího listu, a to až po řádném dodání veškerého Zboží
včetně příslušenství.

4.3.

Cena bude uhrazena na základě faktury - daňového dokladu. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti požadované daňovými a účetními právními předpisy české republiky. Ve faktuře bude
dále uveden název Smlouvy, datum, předmět a množství dodávky a místo plnění. Přílohou
faktury musí být kopie předávacího protokolu/dodacího listu dokládajícího dodání veškerého
Zboží a případně také písemné potvrzení Kupujícího o odstranění vad, pokud takové vady
předávací protokol či dodací list obsahuje. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti
uvedené výše, je Kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu s tím, že lhůta splatnosti počíná
běžet znovu dnem doručení opravené bezvadné faktury Kupujícímu.

4.4. Splatnost faktury je 30 dní od dne doručení faktury Kupujícímu.
4.5. V případě reklamace Zboží Kupujícím není Prodávající oprávněn nárokovat úhradu Ceny nebo
její části za Zboží, které je předmětem reklamace, vyjma případu, kdy byla Cena nebo její část
uhrazena před uplatněním reklamace Kupujícím.
4.6.

Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Kupujícího
ve prospěch účtu Prodávajícího.

5.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

5.1. Prodávající je povinen realizovat plnění dodávky Zboží na svůj náklad a na své nebezpečí.
5.2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží ve standardní kvalitě, v dohodnutém provedení,
množství, v obvyklém balení a v dohodnutých lhůtách, jak je upraveno ve Smlouvě.
5.3. V případě, že Zboží nebude dodáno v požadované kvalitě či provedení, je Kupující oprávněn
se rozhodnout, zda bude požadovat odstranění vady dodáním nového (bezvadného) Zboží,
opravou Zboží, nebo bude-li požadovat slevu z ceny Zboží nebo zda bude postupovat podle článku
6.1. Smlouvy. V případě dodání menšího množství Zboží, než bylo objednáno, má Kupující nad
rámec výše uvedených možností také právo požadovat dodání zbylého množství Zboží.
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5.4. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem jeho převzetí. Nebezpečí škody na Zboží
přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží od Prodávajícího.
S.S. Na dodané Zboží poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku, a to v délce 24 kalendářních měsíců.
Záruční doba počíná běžet vždy dnem předání a převzetí konkrétního Zboží. Prodávající se
zavazuje, že po celou délku záruční doby bude Zboží použitelné k dohodnutému nebo obvyklému
účelu.
5.6. Prodávající se zavazuje službu záručního servisu zajistit bezplatně. Odměna za poskytování
záručního servisu je již zahrnuta v kupní Ceně dle článku 4.1. této Smlouvy a Prodávající není
oprávněn v souvislosti s jejím poskytováním po Kupujícím požadovat jakékoliv dodatečné platby.
5.7. Pokud nebude vada odstraněna ve lhůtách uvedených v čl. 6.1 této Smlouvy, je Kupující oprávněn
požadovat přiměřenou slevu z Ceny vadného Zboží, případně postupovat dle článku 6.1. této
Smlouvy.
5.8. Odpovědnost za škodu a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „OZ"). Hradí se celková škoda, jejíž
výše není Smluvními stranami omezena. Škoda se hradí v penězích nebo, je-li to možné nebo
účelné a souhlasí s tím Kupující, uvedením do předešlého stavu.
5.9. V případě porušení povinnosti Prodávajícího dodat Zboží řádně a včas se Prodávající zavazuje
zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové Ceny, a to za každý (i započatý) den
prodlení s dodáním Zboží. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároků Kupujícího plynoucích
z odpovědnosti Prodávajícího za škodu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká závazek
Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží.
5.10. Splatnost smluvní pokuty je deset (10) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění Kupujícím
vůči Prodávajícímu.

6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v případě, že Prodávající bude v prodlení
s dodáním Zboží po dobu delší než 10 pracovních dní, nebo pokud Prodávající dodá Zboží v jiné
než požadované kvalitě, množství či provedení a tyto vady neodstraní ani do 30 dní od podpisu
předávacího protokolu/dodacího listu, který takové vady obsahuje, resp. do 30 dní od uplatnění
jejich reklamace, pokud se jedná o vady reklamované.
6.2. Smlouvu lze měnit pouze po vzájemném odsouhlasení Smluvních stran, a to písemně formou
číslovaných dodatků ke Smlouvě.
.

.

6.3. Právní vztahy Smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí
příslušnými ustanoveními právních předpisů české republiky, zejména OZ.
6.4. Smluvní strany řeší spory vyplývající ze Smlouvy především vzájemnou dohodou. Nedojde-li
k dohodě, předají Smluvní strany spor věcně příslušnému soudu, přičemž místní příslušnost soudu
se řídí místem sídla Kupujícího.
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6.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím
zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.
6.6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Prodávající obdrží
jeden stejnopis a Kupující dva stejnopisy.
6.7.

Nedílnými součástmi této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

NA DŮKAZ VÝŠE UVEDENÉHO, SMLUVNÍ STRANY PODEPSALY TUTO SMLOUVU PODLE JEJICH SKUTEČNÉ
A SVOBODNÉ VŮLE, NIKOLI V TÍSNI ANI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK, SMLOUVU PŘEČETLY
A S JEJÍM OBSAHEM SOUHLASÍ, COŽ STVRZUJÍ VLASTNORUČNÍMI PODPISY:

KUPUJÍCÍ
V Jablonci nad Nisou dne _O_S_._09_._2_0l_�_

�H1.���() •••J! a.ri.

Č::,kos!0vsr::;k6 R,rnád 1 "-805/24

/

1

místopředseda představenstva

PRODÁVAJÍCÍ

Za ABcomp.cz, s.r.o.

jednatel

01 Jablonec n.N
Podhorská 18, 466
0 932
12
1
Tel.: 48
.cz
ab
e-mail: info@ comp
69
: CZ28 0125
IČO: 286 90 125 DIČ

.
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SILNICE I LK·

219021- NÁKUP MOBILNÍCH TELEFONŮ A TABLETŮ

příloha č. 2 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ČÁST T1 TELEFON THP1 (26 ks)
Obchodní značka a označení

Samsung Galaxy S10e Dual Sim 128 GB

POžADAVEK
Dotykový, Technologie AMOLED, 5,6", rozlišení 2280 x 1080

NABÍDKA
Dotykový, Technologie AMOLED, 5,8", rozlišení 2280 x 1080

CPU

8 jader, frekvence 2, 7Ghz

8 jader, frekvence 2,7Ghz

RAM

Min. 6GB

6GB

Sloty

Možnost dvou SIM karet - DUAL SIM nebo jedné SIM + microSD

Možnost dvou SIM karet - DUAL SIM nebo jedné SIM + microSD

Paměť

Min. 128GB interní, rozšířitelná až o 512GB pomocí microSD

Min. 128GB interní, rozšířitelná až o 512GB pomocí microSD

Konektivita

USB Type-C, Bluetooth vS.O, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz+SGhz

USB Type-C, Bluetooth vS.O, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
2.4Ghz+5Ghz

Operační systém

Android

Android 9.0

Baterie

Min. 3100 mAH

3100mAh

Hmotnost

< 155g

150g

Rozměry (VxŠxH mm)

< 144 X 70 X 8

142,2 X 69,9 X 7,9

Zadní fotoaparát

Min 12.0Mpx + 16.0Mpx, automatické ostření, optická stabilizace obrazu,
blesk

12.0Mpx + 16.0Mpx, automatické ostření, optická stabilizace obrazu, blesk

PARAMETR
Display

Přední fotoaparát

Min 10.0 Mpx, automatické ostření

10.0 Mpx, automatické ostření

Barva

Černá

černá

ČÁST T2 TELEFON THP2 (10 ks)
Obchodní značka a označení

Samsung Galaxy S10 Dual SIM 128GB černá

POžADAVEK

PARAMETR

NABÍDKA

Display

Dotykový, Technologie AMOLED 6,1", rozlišení 3040x1440

Dotykový, Technologie AMOLED 6,1", rozlišení 3040x1440

CPU

8 jader, frekvence 2,7Ghz

8 jader, frekvence 2, 7Ghz

RAM

Min. 8GB

8GB

Sloty

Možnost dvou SIM karet - DUAL SIM nebo jedné SIM + microSD

Možnost dvou SIM karet - DUAL SIM nebo jedné SIM + microSD

Paměť

Min. 128GB

Min. 128GB interní, rozšířitelná až o 512GB pomocí microSD

Konektivita

USB Type-C, Bluetooth vS.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz+5Ghz

USB Type-C, Bluetooth vS.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
2.4Ghz+5Ghz

Operační systém

Android

Android 9.0

Baterie

Min. 3400mAH

3400mAh

Hmotnost

<160g

157g

Rozměry (VxšxH mm)

< 150 X 71 X 8

149,9x70,4x7,8

Zadní fotoaparát

Min 12.0Mpx + 16.0Mpx + 12.0Mpx, automatické ostření, optická
stabilizace obrazu, blesk

12.0Mpx + 16.0Mpx + 12.0Mpx, automatické ostření, optická stabilizace
obrazu, blesk

Přední fotoaparát

Min 10.0Mpx, automatické ostření

10.0Mpx, automatické ostření

Barva

Černá

černá

ČÁST T3 TELEFON O DOTYK ( 40 ks)
Asus ZenFone Max M2 černá 32 GB

Obchodní značka a označení
POŽADAVEK

NABÍDKA

Display

Dotykový, IPS 6,3", rozlišení 1520x720, 88% poměr obrazovky k tělu tel.

Dotykový, IPS 6,3", rozlišení 1520x720, 88% poměr obrazovky k tělu tel.

CPU

6 jader, frekvence l,8Ghz

6 jader, frekvence l,8Ghz

RAM

RAM 4GB

RAM 4GB

Sloty

Možnost dvou SIM + microSD, Oba porty pro SIM podpora LTE

Možnost dvou SIM + microSD, Oba porty pro SIM podpora LTE

Paměť

32GB

32GB

Konektivita

Micro USB 2.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4Ghz+5Ghz

Micro USB 2.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4Ghz+5Ghz

Operační systém

Android

Android 8.1

Baterie

4000 Mah

4000mAh

Hmotnost

< 165g

160g

Rozměry (VxšxH mm)

< 160 X 77 X 8

158,4x76,3x7,7

Zadní fotoaparát

Min 13.0Mpx, automatické ostření, blesk, automatické rozpoznání scény +
min 2.0Mpx

13.0Mpx, automatické ostření, blesk, automatické rozpoznání scény +
2.0Mpx

Přední fotoaparát

Min 8.0Mpx, blesk

8.0Mpx, blesk

Barva

Černá

černá

PARAMETR

ČÁST T4 TELEFON O TLAČÍTKOVÝ (27 ks)
Obchodní značka a označení

Aligator R30 eXtremo

NABÍDKA

POžADAVEK

PARAMETR
Display

Nedotykový, 2.4", rozlišení 320x240

Nedotykový, 2.4", rozlišení 320x240

Funkce

LED svítilna, funkce powerbanky, fotoaparát min. 0.3Mpx, Bluetooth, HW
klávesnice

LED svítilna, funkce powerbanky, fotoaparát min. 0.3Mpx, Bluetooth, HW
klávesnice

Odolnost

IP68

IP68

Sloty

Možnost dvou SIM karet- DUAL SIM, Slot pro Micro SD

Možnost dvou SIM karet- DUAL SIM, Slot pro Micro SD

Baterie

4400 Mah

4400 mAh

Konektivita

Micro USB, 3.5mm jack, USB pro výstup powerbanku

Micro USB, 3.5mm jack, USB pro výstup powerbanku

Hmotnost

< 210g

208g

Rozměry (VxŠxH mm)

< 138 X 65 X 20

137,5x64x19

Barva

Černo-oranžová

Černo-oranžová

Název účastníka

ABcomp.cz, s.r.o.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem nebo za
účastníka
Funkce nebo oprávnění

jednatel

de?sal
os
.09.03
'00'
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219021- NÁKUP MOBILNÍCH TELEFONŮ

příloha č. 3 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Číslo
Název a popis položky*)
položky
telefon THPl (Tl)
1.
Podle požadavku v části T1 Technické specifikace v příloze č. 1.

Počet
Měrná
jednotka jednotek

kus

26

2

telefon THP2 (T2)
Podle požadavku v části T2 Technické specifikace v příloze č. 1.

kus

10

4

telefon D dotyk (T3)
Podle požadavku v části T3 Technické specifikace v příloze č. 1;

kus

40

5

telefon D tlačítkový (T4)
Podle požadavku v části T4 Technické specifikace v příloze č. 1.

kus

27

Cena bez DPH (Kč)*
celkem
jednotková

Cena celkem bez DPH (Kč)

746 880,00 Kč

Výše DPH (Kč)

156 844,80 Kč

Celkem cena včetně DPH (Kč)

903 724,80 Kč

*) Ocenění položek cenového rozpisu zohlednuje rozvěž následující požadavky:
• veškeré zboží musí být dodáno do místa plnění veřejné zakázky;
• dodávané zboží musí být nové, nepřípustné jsou použité nebo repasované součásti;
• dodávané zboží ani jeho komponenty nesmějí být vadné ani poškozené;
• dodávané zboží musí být kompletní, včetně kabeláže;
• dodávaný hardware ani operační systémy nesmějí mít ukončený vývoj ani podporu ze strany výrobce;
• záruka podle čl. 5. smlouvy.
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