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SMLOUVA 

uzavíraná na základě výsledku podlimitního zjednodušeného zadávacího řízení podle 

zákona Č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Smlouva") . 

Číslo Smlouvy Číslo Smlouvy 

NKU01/2015 79/160/2015 

Sunnysoft s.r.o. Česká Republika -
(dále jen "Prodávající") Nejvyšší kontrolní úřad 

(dále jen "Kupující") 
Se síd lem : Kovanecká 2390/1a, Praha 9, Se sídlem: Jankovcova 1518/2, Praha 7 

19000 

Jednající: Ing. Mart in Strouhal Jednající: PhDr. Radek Haubert 

Funkce: Jednatel Funkce: Vrchní ředitel správní sekce 

Kontaktní Tomáš Danda Kontaktní Mgr. Zdeněk Šír 

osoby: osoby: 

Funkce: Obchodní zástupce Funkce: ředitel odboru informatiky 

Tel.: +420222998217 tel: +420233 045 209 
+420604260136 

IČ : 25753215 IČ: 49370227 

D i Č: CZ25753215 DiČ: není plátce DPH 

Zapsaná u krajského obchodního soudu v V OR nezapsán 

v obchodním 
Praze, oddíl C, čís lo vložky 67120 

dne 12.4.1999 
rejstříku: 

Projekt NKU-MOB-2015 Projekt MOB-2015 

(dále také společně označováni jako "Smluvní strana" nebo "Smluvn í strany'l 

Smluvní strany uzavírají následující Smlouvu podle zákona Č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen "občanský zákoník"). 

Preambule 

Pro plnění podlimitní veřejné zakázky zadávané podle zákona Č. 137/2006 Sb ., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozd ějších předp is ů, s názvem: "MOB-2015, mobilní telefony" byla vybrána jako 

nejvhodnější ta nabídka, kterou podal Prodávající. 

Účelem ve řejné zakázky je dodávka mobilních telefonů včetně příslušenství a poskytnutí záruky dle 

požadavků Kupujícího. 



I. Předmět plnění 

1) Předmětem p lně ní je: 

a) Dodání mobi lních telefonů včetně příslušenství. 

b) Poskytnutí záruky na mobilní telefony na dobu tří (3) let. 

c) Úpra va telefonů dle požadavků Kupujícího: 

Aplikování ochrany na displej (temperované sklo). 
Polepení evidenčními č ís ly kupujícího a spárování s IMEI telefonu a předání evidenčního 

soup isu kupujícímu ve form ě tabulky MS Exce l. 

II. Způsob, doba a místo plnění 

1) Místem plnění j e sídlo Kupujícího, Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 1518/2, 

Praha 7. 

2) Prodávající se zavazuje předat mobilní te lefony vče tn ě příslušenství řádně, na své náklady a na 

své nebezpeč í v dohodnutých termínech. 

3) Dodávka bude plněna ve lhůtách stanovených v časovém harmonogramu. Konečné znění 

časového harmonogramu Smluvní strany odsouhlasí při uzavření Smlouvy na společném jednání. 

Změny časového harmonogramu jsou možné po odsouhlasení oběma Smluvními stranami. 

III. Cena a platební podmínky 

1) Celková cena dodávky je stanovena ve výši 2788 500 Kč bez DPH, tj. 3374 085 Kč s DPH jako 

nejvýše přípustná. V celkové ceně jsou zahrnu ty úplné a veškeré náklady Prodávajícího na 

realizaci a splnění předmětu plnění této Smlouvy. Žádné další ani související ná klady nebudou 

Kupujícím uhrazeny. 

2) Platba se uskutečn í po předání mobilních t e l efonů na základě faktury, jejíž přílohou bude kopie 

dodacího listu. 

3) Cena dle článku 1., bodu 1), písm. a) ve výši 2 110 000 Kč bez DPH, tj. 2553 100 Kč s DPH bude 

uhrazena na základě faktury, jejíž přílohou bude dodací list. 

4) Cena dle člán ku 1., bodu 1), písm. b) ve výši 641 000 Kč bez DPH, tj . 775 610 Kč s DPH bude 

uhrazena na základě faktury, jejíž přílohou bude dodací list. 

S) Cena za úpravy dle člá nku 1., bodu 1), písm. c) ve výši 37 500 Kč bez DPH, tj. 45 375 Kč s DPH 

bude uhrazena na základ ě faktury, jejíž přílohou bude dodací list. 

6) Kupující je povinen uhradit jen skutečně obdržené věcné plněn í , a to do výše poskytnutého 

plnění. 

7) Cena za plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje úplné a veškeré i související 

náklady potřebné pro předmět plnění podle této Smlouvy a ke dni podpisu Smlouvy. 

8) V průběhu plnění Smlouvy může dojít k navýšení celkové ceny plnění pouze při změně sazby 

DPH, a to právě o tuto změnu . Žádné další ani související náklady nebudou Kupujícím uhrazeny. 

9) Kupující bude hradit cenu za plnění na zákla dě daňových dokladů - faktur vystavovaných 

Prodávajícím. Faktura bude obsahovat číslo Smlouvy Kupujícího a údaje dle právních předpisů. 

10) Splatnost faktury je sjednána na 15 kalendářních dnů od data předání faktury Kupujícímu. 

Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsaná z účtu Kupujícího ve 
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prospěch účtu Prodávajícího. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání 

příslušné částky z účtu Kupujícího. 

11) K ceně bude účtová na DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy . 

12 ) Faktura bude obsahovat č íslo Smlouvy Kupujícího a všechny údaje uvedené v § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj šíc h předpisů, a dále údaje ve smyslu 

ustanovení § 435 občanského zákoníku . Faktura bude zaslána na adresu Kupujícího, která je 

uvedena v záh laví Smlouvy. 

13) V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě a/ nebo stanovené 

právními předpisy, bude-Ii obsahovat nesprávné údaje nebo nebudou-Ii k faktuře doloženy 

požadované přílohy nebo bude obsahova t jiné cenové údaje, je Kupující op ráv něn fakturu vrát it 

Prodávajícímu k opravě, či novému vystavení. V takovém případ ě lhůta sp latnosti v celé 

sjednané délce začne plynout až dnem doručení fak tu ry obsahující správné údaje a všechny 

náležitosti podle této Smlouvy Kupujícímu. 

14) V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti an i po předchozím písemném upozornění na 

prodlení má oprá vněná Smluvní strana nárok na zaplacení úroku z prod lení ve výši, která se 

stanoví dle ustanovení § 1802 a násl. občanského zákoníku. 

15) Pokud Kupující obdrží od Prodávajícího fakturu se všemi náleži tostmi a požadova nými přílohami 

po 15 . prosinci příslušnéh o roku, prodlužuje se lh ůta sp latnosti takovéto faktu ry 

z 15 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů . 

16) V přípa dě, že se Kupující ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpoč tové ho provizoria, má 

se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového 

provizoria . Splatnost všech daňových d oklad ů se v případě vzn iku rozpočtového provizoria 

posouvá na patnáctý (15 .) den po uvo l nění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu 

Kupujícího, nejpozději však do 30. června příslušného ka lendářního roku. 

17) Úrok z prodlení v případě prodlení jedné ze Smluvních stran s úhradou peněžité částky bude ve 

výši stanovené na řízením vlády č . 351/2013 Sb. 

IV. Podmínky záruky 

1) Prodávající poskytuje Kupujícímu na mobi lní telefony záruku 36 měsíc ů za těc hto podmínek: 

a) Záruka se vztahuje na všechny část i telefonu včetně baterie a příslu šenství. 

b) Záručn í doba počíná běžet ode dne převzetí kompletní dodávky zboží a podpisu dodacího 

listu . 

c) Oprava bude probíhat vždy výměnou za identický model. 

d) Oprava musí být provedena nejpozději do 48 hodin od nahlášení poruchy. 

e) Pokles kapacity baterie pod 50% výrobcem udávané hodnoty je důvodem k opravě. 

f) Opravený telefon musí odpovídat původním technickým požadavkům zadavatele. 

g) Předán í telefonu k opravě bude prováděno v sídle zadavatele. 

h) Převzetí telefonu z opra vy bude prováděno v sídle zadavate le . 

i) Servís bude poskytován po ce lou dobu záruční doby. 

j) Hlášení o poruchách bude př íjímáno na e-mailovéadresereklamace@sunnysoft.cz. případně 

na tel. 222 998 222 každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hod. 

Stránka 3 z 6 



2) Prodávající se zavazuje při plnění předmětu smlouvy dodržovat obecně platné právní předpisy 

týkající se kybernetické bezpečnosti a plnit požadavky Kupujícího vyplývající z jeho 

bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti informací ve významném informačním systému. 

V. Všeobecné dodací podmínky 

1) Dodávka bude předána Kupujícímu na základě podepsaného dodacího listu, jehož přílohou bude 

seznam výrobních čísel (číseIIMEI) telefonů. Tento seznam bude zároveň předán Kupujícímu i ve 

formátu tabulky MS Excel. 

2) Prodávající v rámci úprav telefonů provede: 

a) aplikaci ochrany na displej (temperované sklo) na jednotlivých telefonech, 

b) polepení telefonů evidenčními čís l y Kupujícího a spárování s výrobními čísly telefonů . Seznam 

bude předán Kupujícímu ve formátu tabulky MS Excel. 

3) Kupující se zavazuje převzít předmět Smlouvy, pokud tento splňuje všechny požadavky stanovené 

touto Smlouvou a zadávacími podmínkami. 

4) Kupující nabývá vlastnické právo k HW a SW (platná licence) popsaným v předmětu Smlouvy 

podpisem dodacích listů. 

VI. Smluvní pokuty 

1) Pro případ vadného plnění ze strany Prodávajícího se Smluvní strany dohodly na těchto 

sm luvních pokutách: 

a) V případě prodlení s dodávkou předmětu Smlouvy, je povinen Prodávající poskytnout 

Kupujícímu slevu ve výši 0,05 % z ce lkové ceny předmětu Smlouvy včetně DPH za každý 

započatý den prodlení s dodávkou . 

b) V případě, že Prodávající neprovede opravu výměnou do stanoveného limitu od nahlášení 

poruchy, hradí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den 

prodlení opravy jednoho telefonu. 

2) Prodávající odpovídá za veškerou způsobenou škodu, a to porušením ustanovení této Smlouvy, 

opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti, v plné výši . 

3) Náhrada škody se bude řídit občanským zákoníkem, pokud není jinak stanoveno zvláštním 

právním předpisem. 

4) Smluvní sankce vůči Kupujícímu nejsou přípustné . 

VII. Mlčenlívost 

1) Smluvní strana je povinna písemně upozornit druhou Smluvní stranu, že předmětnou skutečnost 

považuje za důvěrnou informaci nebo obchodní tajemství. Smluvní strana je povinna zachovat 

mlčenlivost o skutečnosti, která byla druhou Smluvní stranou prokazatelně označena za 

důvěrnou informaci nebo obchodní tajemství. 

2) Prodávající je povinen jako s důvěrnými informacemi zacházet s osobními údaji osob činných 

u Kupujícího, s informacemi o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Kupujícího. 

3) Obě Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost až do doby, kdy se předmětné informace 

stanou obecně známýmí za předpokladu, že se tak nestane porušením povínnosti mlčenlivosti 

dle tohoto článku . 
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Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-Ii Smluvní strana povinna předmětnou 

informaci sdělit na základ ě zákonem stanovené povinnosti. 

5) Za důvěrnou informaci č i obchodní tajemství nebude považován obsah Smlouvy, zejména rozsah 

pln ě ní a cena. 

VIII. Obecná a závěrečná ustanovení 

1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou 3 let od podpisu dodacího listu. 

2) Každá ze Smluvních stran m ůže od Smlouvy odstoupit ze zákon ných důvodů . Prodávající není 

oprávněn tyto důvody rozšiřovat ani omezovat. 

3) Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména přís lu šnými ustanoveními 

o bčanské ho zákoníku . 

4) Nevylučuje se využití poradních a expertních služeb da lších osob. 

5) Prodávající je oprávněn plnit Smlouvu prostřednictvím subdodavatele, kterého uve dl v nabídce, 

a v rozsahu uvedeném v nabídce. Případná změna subdodavatele nebo rozsahu plnění Smlouvy 

subdodavatelem vyžaduje písemný předchozí souhlas Kupujícího. 

6) Kupující nemá povinnost jednat s jakoukoliv t ře tí osobou kromě Prodávaj ícího . 

7) Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této Smlouvy 

t řetí osobě nebo jiným osobám bez předchoz ího písemného souhlasu Kupujícího . 

8) Veškeré změny Smlouvy musí být odsouhlaseny v písemných, postupně číslovaných dodatcích 

s podpisem zá st upců obou Smluvních stran oprávněných podepsat Smlouvu. 

9) Změnu oprávněných osob jsou Smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit. Tato 

změna nevyžaduje formu dodatku k této Sm louvě. 

10) V případě rozporu při plnění závazků ze Smlouvy, a to zejména v případech neupravených 

Smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené Kupujícím v zadávací 

dokumentaci, nabídky Prodávaj ícího a občanského zákoníku, a to v tomto uvedeném pořadí. 

11) Smluvní st rany této Smlouvy se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze vzniku, výkladu, 

realizace a ukonče n í této Smlouvy, jakož i veške ré sporné vztahy mezi Smluvními stranami z této 

Smlouvy vyp lývající (dá le jen "spory"), se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou. 

12) Veškeré spory související s touto Smlouvou se Smluvní strany zavazují řešit především na úrovni 

oprávněných osob, popř. osob jim funkčně nadřízeným. Nepodaří se spor vyřeš it ani zástupcům 

podepisujícím Smlouvu ve lh ůtě alespoň t ř icet (30) dnů, bude spor postoupen k rozhodnutí 

příslušnému obecnému soudu České republiky na návrh kteréko liv Smluvní strany. 

13) Za podstatné porušení Sm louvy ze strany Kupujícího se považuje nepln ě ni závazků spočívajících 

zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 30 dnů od splatnosti daňového dokladu (faktury). 

14) Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího se považuje neplnění závazků 

s počívajících zejména v nedodržení termínů plnění Smlouvy delší než 30 dnů nebo rea lizace 

p ředmětu plnění Sm louvy v rozporu s ustanoveními Smlouvy anebo jiných závažných 

d okumentů, č i právních předpisů. 
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15) Kupující si vyhrazuje právo Smlouvu (včetně případných dodatků) zveřejnit způsobem, 

umožňující nepřetržitý přístup. 

16) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami . 

17) Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážné 

vůle a že nebyla sjednána ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a souhlasí s celým 

jejím obsahem. Na důkaz tohoto oprávnění zástupci Smluvních stran připojují své podpisy. 

18) Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě (2) jsou 

určeny pro Kupujícího a jedno (1) vyhotovení pro Prodávajícího. 

Přílohy: 

Příloha Č . 1: Technický dotazník 

Příloha Č . 2: Podrobný cenový rozpis 

Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy. 

2-q.1l V Praze dne .......... .. 2015 
~:' .. ~ ~ ~ ~ f" ' .~ , ~ _~-f :· ·;. :: . ',"'.n , (!) 

I :o'.',_;r:é·;I.;á ~::.' 3Gt:~...: 
1?G {JO .": !"i.::i l ;o; B 

. 1'3! . : -: /~2C :-:Q; 2";6 ~ 1:3 
.• - :1215, Di ·~: : Cí.25753215 

ta Prodávajícího 
I 

/ Ing. Martin Strouhal 

jednatel 
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2-1.12-V Praze dne .... .. ...... . 2015 

Za Kupujícího: 

PhDr. Radek Haubert 

vrchní ředitel správní sekce 



Technický dotazník pnloha č. 1 Smlouvy 

U c h ale~ vyplní všechny hodnoty, i ty, u nich! je uvedeno "nehodnotí se". 

Pokud uchazeč nespln! parametr "nehodnotí se", nenr to důvod k vylo učeni uch a zeče ze zadávacího ~fzen(, 

1) typ A 

Výrobce 

Model 

Operačn í systém 

Prost ředí \I českém jazyce 

Počet jader procesoru 

Úhlopříčka displeje 

Technologie displeje 

Rozl išení displeje 

Tvrzené krycí sklo displeje 

Ve likost pamě ti RAM 

Vnitřní ůJožiště telefonu 

Slot pro paměťové karty microSD 

Kapacita baterie 

Typ datových přenosů 

Pásma lTE 

Rozlišeni fotoaparátu 

Wifi 

Bluetooth 

GPS modul 

Váha (včetně baterie) 

Schváleno pro použití na evropském trhu 

2) typ B 
Výrobce 

Model 

Operační systém 

Prostředí II českém jazyce 

Počet jader procesoru 

Úhlo příčka displeje 

Technologie displeje 

Tvrzené kryti sklo disp leje 

Rozlišení displeje 

Velikost paměti RAM 

Vnitřní Ů IOliště telefonu 

Slot pro paměťové karty microSD 

Kapacita baterie 

Typ datových přenosů 

Pásma lTE 

Roz lišení fotoaparátu 

Wifi 

Bluetooth 

GPS modul 

Váha (včetně baterie) 

Schváleno pro pouliti na evropském trhu 

3) Příslušenství (k typu A i typu B) 

lenovo 

Vibe Plm 

Android 5.1 

ANO 

4 

5" 

IPS 

1280x720 

Gorilla Glass 3 

2GB 

16GB 

ANO 

4000 

j e-Ii v tomto sloupci červený text, 

pak označuje povinnou hodnotu 

ehodnotf se n 

n ehodnotf se 

min. Android 5.1. WindowsPhone 8.1, 
App le lOS 9 

ANO 

min. 4 

n 

min. S" • max. 6" 

ehodnotí se 

min. 1Z80 x 720 

ANO 

min. 2GB 

min. 16 GB 

ANO 

min 2300 mAh 

GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSOPA, HSUPA,lTE (4G) povinně lTE 

1,3,7,8,20 

8 

b/g/n 

Bluetooth vrze 4.1 

ANO 

148 

ANO 

Lenovo 

Vibe Plm 

Android 5. 1 

ANO 

4 

5" 

IPS 

Gori l la Glass 3 

1280x720 

2GB 

16GB 

ANO 

P ovinně 1, 3, 7, 8, 20 

min 8 Mpx 

min. b/g/n 

min. v4.0 

A NO 

max 170g 

NO A 

n 

n 

ehodnotí se 

ehodnotí se 

min. Android 5.1, WlndowsPhone 8.1, 
pple lOS 9 A 

A NO 

min. 2 

min. 4,5" - ma x, S, 5" 

ehodnotf se n 

A NO 

min. 960 x 540 

min. 1,5 GB 

min. 8GB 

A NO 

4000 min 2300 mAh 

GPRS, EDGE, UMTS (3Gl. HSOPA, HSUPA, lTE (4G) povinn ě L TE 

1, 3, 7, 8, 20, jiná-jaká 

8 

B,G,N 

ANO 4.1 

Ano 

148 

ANO 

p ovinně 1, 3, 7, 8, 20 

min 5 Mpx 

min. b/g/n 

min. v4 .0 

ANO 

max 170 g 

ANO 



Návod v českém jazyce 

MicroSD ka rta - velikost/třída 

Nabíječka nebo nabíjecí stojánek\ko lébka 

Druhá nabíječka (cestovnO min. 1A 

USB kabel pro připojeni k PC (muže být součástí 

nabíječky) 

Sluchátka 

Temperované sklo na ochranu displeje 

ANO 

16GB class 10 

USB kabel, cestovní napájecí adaptér 

ANO 

ANO součástí nabíječky v balení 

Ano - součástí balení 

ANO 

ANO 

16 GB/class 10 

i edno z uvedených 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 



Příloha č . 2 Smlouvy 

PODROBNÝ CENOVÝ ROZPIS 

1 Cena za dodání mobilních telefonů 

Název, model Cena bez DPH Počet Cena bez DPH v Kč DPH Cena včetně DPH 

v Kč za 1 ks kusů x v Kč za všechny 

počet kusů kusy 

Lenovo, Vibe Plm 4000 95 380 000 21 459800 

Lenovo Vibe Plm 4000 405 1620000 21 1960200 

Celková cena 2000000 2420000 

2 Cena příslu še nství k mobilním telefonům 

Název Cena bez DPH Počet Cena bez DPH v Kč DPH Cena včetně DPH 

v Kč za 1 kus kusů za všechny kusy v Kč za všechny 

kusy 

Temperované sklo 60 95 5700 21 6897 

"Typ Alf 

Temperované sklo 60 405 24300 21 29 403 

IITyp BI( 

Sluchátka V ce n ě zařízení 500 
__ o 

N abíječka V ceně zařízení 500 ---

USB kabel pro V ceně zaříze ní 500 ---
připojení k PC 

Druhá nabíječka 40 500 20000 21 24200 

(cestovní) 

Pa měťová ka rta 120 500 60000 21 72 600 

Celková cena 110000 133100 

3 Cena za úpravu telefo nů dle požada vků Kupujícího 

Název Cena bez DPH Počet Cena bez DPH v Kč DPH Cena včetně DPH 

v Kč za 1 kus kusů za všechny kusy v Kč za všechny 

kusy 

Úprava telefonů dle 75 500 37500 21 45375 

požadavků 

kupujícího 

4 Cena za záruku 

Název Cena bez DPH Poče t Cena bez DPH v Kč DPH Cena včetně DPH 

v Kč za 1 kus kusů za všechny kusy v Kč za všechny 

kusy 

Záruka na tři roky 1297 500 641000 21 775610 


